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1113:141421:= CRÔNICA Gabriel Fiol Mateu.

Abril

El dia 3 mori sobtadament Gabriel
Solivellas Sampol, als 61 anys d'edat.
Donam el nostre més sentit condol a la

seva esposa Catalina 1 als seus fills

Francesc i Guillem

El dia 4 es celebrà un concert
coral a l'església parroquial a càrrec

del cor S'Alzinar de Capdepera. En el
programa hi figuraven obres de Mozart,
Vivaldi i Haendel així com altres de

música popular. Les parts interpretades

del Requiem de Mozart foren acompanyades

a l'orgue electrónic per Maria Antònia

Gomis 1 tots dirigits per Elionor Gómez

Quintero.

La Setmana Santa a pesar de cele-

brar-se dins la segona quinzena d'Abril,

fou acompanyada d'un temps plujós i fred

peró que no impedi la celebració de cap

acte. La benedicció dels rams es féu als
jardins del Casal de Cultura amb un sol
esplendit i amb gran assitencia de feels
que anaren en processó fins al temple.

La processó del Davallament des de Son
Tomeu es pogué celebrar, encara que amb

un temps fred propi de l'hivern. El dia

de Pasqua fou radiant i la processo de

l'Encontrada resultá concurridisima.
Després d'uns anvs de no sentir-se els
trons d'escopeta que donen ambient espe-
cial a aquesta celebració, gràcies a aue
encara n'hi ha que estimen les nostres
tradicions, tornaren a ressonar.

La diada de la romeria a Santa
Llúcia, que per segon any es celebrá el
dilluns de Pasqua, resultà molt concor-
reguda i animada, especialment a l'hora
del dinar en qué és consumiren les pae-

lles que havien participat al concurs.
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La festa acabA amb l'actuació de

l'Escola Municipal de ball de Mallor-

qui i l'agrupació folklórica Festa Page-

sa de Búger.

El dia 21 nasqué Maria Magdalena,

primer descendent del matrimoni Jaume
Catalã i Margarida Ray6. Felicitats.

El dia 22 mori Margarida LLull

Rosselló, de Can Vic, als 74 anys d'e-

dat. Acompanyam en el sentiment al seu
fill Jaume. Descansi en pau.

El dia 25 celebraren les seves
noces d'Argent matrimonials, Pere Casi-
lias i Petra Fontanet. Enhorabona i que
puguin celebrar les d'Or.

El dia 28 mori Joan Gual Mora,
"jordi6", als 92 anys d'edat.Donam el
nostre condo] als seus fills Jaume, Jo-
an, Catalina, Bernat i Gabriel. Descansi
en Pau.

Maig

El dia 1 l'Associació d'Amics de
la Tercera Edat, commemorà el cinquè
aniversari de la seva constitució. Des-
prés d'una missa a la parróquia en memo-
ria dels socis difunts, oferiren a tot
el poble un refresc a la plaça de l'A-
juntament. Després anaren al Casal de
Cultura on dinaren, seguint la festa amb
un animat ball acompanyat per la música
a l'orgue electrónic que interpretava na
Fanny. la festa acabà amb la representa-
ció teatral de l'obra d'en Joan Torran-
dell "Aritja Muntanyenca" posada a esce-
na pel Grup de Teatre Passatemps de Son
Sardina.

El dia 2 es celebrà a Binissalem
un homenatge a Joan Josep Amengual Reus.
A la seva tomba del Cementen i yell d'a-
quella Vila hi fou dipositat un ram de

flors. Després es descobri una placa que
dóna nom a un carrer dedicat a l'il.lus-
tre mancori. Finalment l'Ajuntament de
Mancor regalA al de Binissalem una foto-

cópia de l'únic exemplar existent del
"Semmanari constitucional politic i mer-

cantil de Mallorca" editat a l'època
constitucional compresa entre 1820 i
1822. La forta pluja que caigué durant
tot el dia, impedi l'assiténcia popular
de mancorins que ja estaven preparats
per unir-se als binissalamers en dit ho-
menatge.

El dia 10 es celebrA la IV Traves-
sada Mancor de la Vali -Pollença per re-
lleus. Aquesta prova atlética-popular ja
va arrelant al nostre poble, com ho pro-
va el mig centenar de mancorins que hi
participaren.

El dia 13 mori, després de llarga
mal.laltia, Bartomeu Pou Pericas de Can
Rialla i que durant molt d'anys havia
regentat una perruqueria de senyores a
Mancor. Tenia, al moment del seu Obit,
67 anys d'edat. Descansi en pau. Acompa-
nyam en el sentiment als seus familiars,
i especialment a la seva esposa Antònia.

El dia 23 una cinquantena de socis
de l'Associació d'Amics de la Tercera
Edat anaren al Casino de Mallorca, on
passaren una agradable vetllada sopant i
disfrutant de l'espectacle musical que
allá s'ofereix.

El dia 24 fou batiat a la parr6-
quia Joan, fill de Guillem Martorell i
d'Esperança Visa. En foren padrins Sim()
Martorell i Esperança Martorell. Felici-
tats.

El dia 30 uns quaranta associats
de la Tercera Edat pujaren fins a Lluc
per unir-se a altres entitats de la Ter-
cera Edat, per fer una ofrena floral a
la Patrona de Mallorca.
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El dia 30 foren batiats els ger-

mans Joan i Jaume fills de Joan Marto-

rell i Francesca Morro. Foren padrins de

Joan, Pere J. Garau i Antónia Morro i de
Jaume, Joan Morro i Maria M. Martorell.

Enhorabona.

El dia 31 una de les festes que

mobilitzen mes gent i també una de les

més entranyables: les primeres comuni-

ons. Els que enguany combregaren per

primer cop foren Ama Busquets levar,
Joan Martorell Morro, Antoni Alorda Mo-

ra, Francisca Mora Coll, Antònia M. Ci-

fre Gual, Vicenta Martorell Marti i els
germans Macla 1 Maria rrl'mr Fell-

citats a tots.

1 DIADA DE LA PINTURA

MANCOR DE LA VALL

7 JUNY 1.992

Juny

El dia 7 es celebra la I DIADA DE
LA PINTURA DE MANCOR DE LA VALL. Es
tractava de pintar algun indret del Po-
ble, en quadres de tamany i tecniques
lliures, entre les 9 hores i les 18 ho-

res. Els inscrits foren 123 dels quals
autentificaren els suports 104 i els que
deixaren les obres per ésser exposades
98. D'aquests n'hi havia 11 residents a
Mancor. L'exposició es munta al Casal de
Cultura i resta oberta durant totes les
festes patronals.

També, el dit dia 7, fou inaugura-

da a la sala de plenaris de l'Ajunta-
ment, l'exposició de brodats i treballs
de fang realitzats pels assistents als
respectius tallers que es feren durant

el primer trimestre, aixi com vàrem in-
formar al nostre número anterior.

El dia 11, baix la presidência del

Sr. Francesc Rosselló, Batle d'Alaró, es

presentà al Casal de Cultura, el progra-

ma LEADER pel desenvolupament de la Ser-

ra de Tramuntana.

El dia 12, al mateix escenari, el

Sr. Pere Rayó BennAssar, professor de

l'Institut de Batxillerat Berenguer d'A-

noia, pronuncia una conferência sobre

"La Guerra Civil a Mallorca".

Si qualcú es recordara de les Fes-

tes Patronals d'enguany, sera pel temps

hivernenc que ha dominat durant el mes

de juny, almenvs fins dia 23.

El dia 19 s'iniciaren les festes,

destacant el pregó que pronuncià l'his-

toriador Mn. Pere Fullana I Puigserver

T.O.R. que aestaca alguns trets del se-
gle XIX a Mancor, analitzant l'obra his-

tórica de Mn. Bernath Mateu.
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La vetllada dedicada als joves es
ressenti del temps fresc i de l'amenaça
de pluja, que finalment no caigué. Els
conjunts "Juanito Percha y los Colgaos"
i el local "Societat Anónima" s'esforça-
ren en caldejar el gelat ambient.

La verbena que animaven els con-
junts Plateria i Canyamel es va haver
d'interrompre per la persistent pluja
quant estava realment amb una gran ambi-
ent festiu. Es tornà a celebrar el dia
26 amb les mateixes orquestres i aquesta
vegada tot va anar bé.

L'actuació de la revista de Varie-
tés del dia 21 es va haver de celebrar
al saló del casal de Cultura, aixi com
la diversió pels al.lots del dia 22 a
càrrec dels pallassos "Hermanos Garce".

La revetlla del dia 23, ja serenat
el temps, resultá molt entretenguda par-

ticipant-hi l'Escola Municipal de Ball
de Mancor i l'Agrupació folklórica Cofre

Antic d'Inca.

Del dia de Sant Joan ressaltam

l'ofici dedicat al patró, concelebrat

per vuit preveres, pronunciant l'homilia
l'ex-rector de la parròquia Mn. Joan

Pons. Destacaren el ball de l'oferta ben

dirigit per Dg Joana Rotger í les inter-
vencions del Cor Parroquial, el qual al
finalitzar l'Eucaristia, interpretà tres
obres corals, l'última de les quals,
"L'Himne de Mancor" fou escoltat dempeus
per la totalitat de feels que omplien el
temple.

A la tarda, i com ja es tradicio-
nal, es celebrà el XVIII Homenatge a la
vellesa que com sempre, és l'acte més
emotiu de les festes. Els homenatjats
foren quaranta-set.
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A la nit, el grup de teatre Passa-

temps posa en escena l'obra còmica CAN
MANLLEU" baix la direcció de Marti Avi-

lés.

El castel] de focs d'articifi de-
via concloure les festes, però l'Ajunta-

ment reparti un programa on s'indicava

que, a més de la verbena a que ja hem

al.ludit, el dia 27 es faria la XI volta

cicloturistica Popular i el partit de

futbol infantil, i el dia 28 els jocs

infantils i les corregudes de joies,

actes que no es pogueren fer quan esta-

ven programats pel repetit mal temps

sofert durant les festes.

Biel Fiol Mateu

TEMPERATURES I PLUGES A MANCOR DE LA VALL
Miguel Saurina Vallon i

TEM PE RAT URE S 
.992

MITJA MITJA 	 MÍNIMA 	 MES MAXIMA MES
MES MrNIMA MAXIMA DIA 	 o	 C. DIA 	 o	 C.

Gener 6'2 12'3 20 	 3 9	 14

Febrer 7'2 13'5 22 	 4 15	 17

Marc 8'9 16'0 27	 5 21	 23

Abril 11'1 18'8 8	 6 26 	 26

Maig 15'0 24'9 	 3	 10 30	 29

Juny 15'8 25'4 	f 	11	 13 30 	 31

PLUGES
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DE CA NOSTRA... VOCABULARI. - 

LLENGUA.-

Barbarismes i Sinònims.

El terme Barbarisme, en la niés recta
accepció, significa l'ús innecessari, dins
un idioma, de paraules o expressions d'una
altra llengua. Per exemple dir "entonses"

per aleshores o Ilavors, "hasta" per fins
o fins a, "adiós" per adéu, "alquiler" per
lloguer, "rato" per estona, etc.

El terme Sine:Il-dm es diu del mot que
té el mateix significat o molt semblant al
d'un altre o altres del mateix idioma. Per
exemple, tenen exactament el mateix signi-

ficat eixir que sortir; llavors que ales-
hores; espill que mirall; boig que foll;
xic, al.lot, minyó que noi; escombra que
granera. I tenen un significat semblant
boira i boirina, cim i carena (d'una mun-
tanya), coll i port (passos de muntanya).

Els Sinònims redunden en riquesa i

matisació de la llengua que els posseeix.

Els escriptors poden emprar-los sempre que

els necessiten, amb independència de l'ús
que en faci la parla col.loquial en una o
altra regió.

Per això podem concretar dient que
tota paraula o forma catalana és mallor-
quina i valenciana, així com viceversa,
tota paraula mallorquina és catalana i
valenciana.

PARLEM COM CAL. -

Teniu en compte els diferents One-

res de la paraula son. Com a femení signi-
fica "ganes de dormir", ¿ene molta son.
Emprat com a masculí significa "el fet de
dormir", té un son tranquil.

Distingiu també entre cova i cove,
(mots confosos sovint en la pronunciació a

moites comarques). Cova, cavitat fonda
horitzontal en el coster d'una muntanya,
d'un terreny, en un marge. Cove, cistella
gran tronco-cònica, de canyes o vimes.

Per altra part tampoc heu de confon-

dre el significat de cova i avene, cavitat
fonda, però en sentit vertical.

Besavi = Bisabuelo.

Bessons = Gemelos.

Fillol = Ahijado.

Pubill, puhilla = Hijo/a. único/a.

Sogre = Suegro.

Sogra = Suegra.
Gendre = Yerno.

Nora = Nuera.
Cunyat = Cuñado.

Nuvi, núvia = Recién casados.

Proisme = Prójimo.

FESTES, FIRES I REFRANYS. -

Just començat l'estiu hem celebrat

les Festes del nostre patró Sant Joan Bap-

tista. Enguany niés que cap altre any, fes-

tes passades per aigua- Els estudiants ja

disfruten de les seves merescudes vacan-

ces.

Després de fer, quasi hé calor, en

el passat mes de maig, pareixia que ens

trobàvem en el mes d'octubre. L'estiu es

resistia a entrar, la calor s'ha fet espe-
rar. No us preocupen ja hi serem a temps a

suar i a tenir necessitat de refrescar-nos
posant el cos en remull a la nostra pisci-

na o a la mar. Les t'estes i esdeveniments
rués importants del trimestre són:

Juliol

Dia 7, a les 9 h i 26 m comença el
Quart Creixent, hi haurà vents variables.

Dia 10, sant Cristòfol, patró dels
conductors.

Dia 14, a les 12 h i 56 m entra la

Lluna Plena, que reportarà ennuvolades
tempestuoses, ruixats forts i tronades.

Dia 16, festa de la Mare de Déu del
Carme. Festes patronais a distints in-

drets, normalment a llocs situats a vorera

de mar.

Dia 20, festa de santa Margalida.
Dia 21, a les 4 h i 58 m entra el

Quart Minvant, el temps serà clar amb pe-
tits núvols.

Dia 22, festa de santa Magdalena.
Dia 24, santa Cristina.
Aquest dia s'inauguren les Olimpía-

des de Barcelona, per primera vegada una
ciutat espanyola serà seu de l'esdeveni-
ment. La torxa cremarà a Montjuïc, com a
símbol de germanor entre nobles, els mesos
de juliol i agost.

Dia 25, festa de Sant Jaume, també
celebren la festes patronals a molts de
pobles.

Dia 26, festa de santa Anna.
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Dia 29, a les 19 h i 59 m entra la

Lluna Plena que reportarà ennuvolats forts

i tormentes.

El dia de sant Jaume hi ha Fira a
Manacor (agrícola, artesanal, industrial i

comercial).

Del refranyer popular:

"Pel juliol molt de soroll i no

plou", "pel juliol, els temporals a posta

de sol", "juliol sense rosada, duu la plu-

ja amenaçada", "qui no bat pel juliol, no

bat quan vol", "si vols una bona col,

planta-la pel juliol", "sant Arnau, tanca

el vent en clan", " per sant Jaume i santa

Anna, madura rait!) i magrana".

Agost.

Dia 1, sant Feliu, festes patronals

a Llubí.

Dia 2, la Mare de Den dels Angels,

festes patronals a Pollença.

Dia 5, a les 23 h i 27 m entra el

Quart Creixent, el temps ser à ennuvolat i

vent de l'oest.

Dia 10, sant Llorenç, festes patro-

nats a Selva.

Dia 13, a les 3 h i 17 m entra la

Lluna Plena, que reportara vents forts,

temps fresc i humit.

Dia 15, la Mare de Dé', d'agost, tam-

hé celebren les festes patronals a molts

indrets de Pilla.

Dia 20, festa de sant Bernat.
Dia 21, a les 11 h i 22 m entra el

Quart Minvant, farà calor.

Dia 23, festa de santa Rosa, ahans
es celebrava dia 30 d'agost.

Dia 24, festa de sant Bartomeu.
Dia 28, sant Agustí, a les 4 h i 25

m. comença la Lluna Nova, bons temps amb

molta calor.

Dia 31, sant Ramon.

Nomes es celebra una Fira a Felanitx

aquest mes, coincidint amb les festes pa-

tronals, dia 28, Fira de sant Agustí (a-
grícola, artesanal i industrial).

Del refranyer popular:

"Guardan-vos de pols de maig i de

fany d'ay'oqt", "per l'agost, bull Pl mar i
bull el most", "ni per l'agost caminar ni

pel desembre navegar", "allô que per l'a-

gost madura, pel setembre s'assegura",

"per la Maré de Den d'agost, en el llit ja

refresca la nit", "santa Margalida l'encén

i sant Bernat l'apaga", "sant Bernat pas-

sat, l'aigua ve de grat", "si per l'agost

se senten trons, els raïms sein bons".

,
f'44:1111■
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Setembre.

Dia 3, a les 16 h i 22 m comença el

Quart Creixent, el temps sera ennuvolat i

tranquil.

Dia 8, naixement de la Mare de Den,

festes patronals de Lloseta.

Dia 12, el nom de Maria. A les 16 h

i 16 m entra la Lluna Plena, hi haurà

vents amb núvols i brusqueta.

Dia 14, comença un non curs escolar

pets alumnes d'Educació Infantil, Primaria

i EGB.

Dia 19, a les 17 h i 11 m comença el

Quart Minvant, hi haurà vents fluixos i

cels clars.

Dia 21, festa de sant Maten.
Comença la Tardor.

Dia 26, sants Cosme i Damia, "los

sants metges", diuen a Pina que els tenen

per patrons. A les 14 h i 54 m entra la

Lluna Plena, el temps estarh tranquil.

Dia 29, festa de sant Miguel, sant
Rafel i sant Gabriel.

Dia 30, festa de sant Jeroni.

Entram de bell non en tot un seguit
de celebracions de fires a distints in-

drets, a molts de llocs, fires de la tar-

dor que continuaran en els mesos d'octubre

i novembre:

Arta, dia 13, "fira de setembre"
(general).

Manacor, dia 15, "fira de setembre"
(artesanal, industrial i comercial).
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Palma, del 16 al 21, "Balears Nàuti-

ca" (IX mostra flotant internacional).
Eivissa, segona quinzena de setem-

bre, "fira de tardor" (artesanal).
Eivissa, darrera setmana de setem-

bre, "fira andalusa" (es fa amb col.labo-
ració de l'Ajuntament de Puebla de Caza-
11a).

Petra, dia 19 de setembre, "sa fira"
(artesanal, textil i d'altres).

Sant Joan de Labritja (Eivissa),
dies 26, 27, 28 i 29, "XII fira agrícola
de sant Miguel" (agrícola i industrial).

Felanitx, dia 27, "fira do sant Mi-
guel" (agrícola, industrial i artesanal).

Del refranyer popular:
"Pel temps de melons, curts els ser-

mons", "setembre sense saó, collita sense
brae, "el setembre se'n dur els ponts i
eixuga les fonts", "setembre boirós, gra-
ner polsós", "pel setembre, carabasses",
"Iluna setembral, la més clara de l'any",
"sembra per sant Mateu, encara que hagis
d'anar de manlleu", "aigua per sant Mateu,
porc, verema i béns arreu", "pel setembre
les cabres a la serra i el vi a la gerra",
"si per sant Miguel no plou, al pages
entra el dol", "dels dotze mesos que hi
ha, setembre es el més true.

Jaume Gual Mora.

Mon taura

Fora
baralles
per
qüestió
de noms!

Amb el nom
de català,

de mallorqui,
de maonès o

de formenterer,
la nostra llengua és la mateixa.

I és la nostra Ilengua.
Que ningú deixi de parlar-la o

d'escriure-la per por de fer
faltes: val més parlar (o escriure)
malament una llengua, que no parlar-la
(o escriure-la) gens.

La Campanya de Normalització Lingüística
té l'objectiu de recobrar la llengua
pròpia de les Balears com a vehicle normal de relació
del seus habitants, en un clima de concòrdia i de
respecte dels drets de tots.
Per això, Ia Campanya de Normalització
Lingüística és la teva campanya.

Participa-hi

ya de
Normalització Lingüística 
Sant Miguel, 18, 2—

07002 Palma
Tel: 71 75 03
Fax: 72 06 50

les terres rie llengua catalana estai) distribuides
en quatre Estats diferents, encara que niés del
05% s'integren dins l'Estat espanyol:
Caialunya. les !Hus Balears, la mai)ir pan de la Cominutat
ValencianailaflimprmmtakMragO
En roui, les terres de I lengua catalana amen
actualment 1116 de 10 000.000 d'habitants:
el doble que les de I lengua danesa, mes del doble
de Fmlandia i un muid i mig mes que el suer.

La llengua de les Balears
La Ikmma prõpia de les Illes Balears és, segrins la Constittiod,

un patrimoni cultural de tots els espanyols. l'erd ho és
especialinent de tots els qui vivbn i itehallitit a Ma llorca,

Alenowa.hvissaiFomientera.
Si has nascut a les Balears i has parlai sempre la seva I lengua,

aquesta I lengua es ben teva. Tens dret a parlar-la
en qualsevol situacid dins el 'bistre territori.

Si has nascut en abres terres lens corn a llengua persona'
el CaSICIli o un idioma estranger, la Ilengua de

les Bakars també és ben leva Tens dret a conéixerla,
ia rebre de l'Administració i dels ciutadans que la coneixen

l'aiuda necessiria per aprendre-la i practicar-la.

Pdallorqui, Eivissenc, Menorqui... solleric,
maonès, formenterer, balear, pollenci, eularienc...

Donau-11 d nom que vulgueu, però emprau-la,
de paraula i per escrit, en les vostres relacions

activitats.
Es tan oficial comei castellà, agni. I és la i lengua pròpia

de la nostra Comunitat.

El mallorqui, el mcnorqui i reivissenc min les modaluats
insulars del calarla. 	 tres formen l.r branca Balear

de la Ilengua que és coneguda universalment ami , el nom
de Ilengua catalana.
Les Balears no sein Catalunya, perd m'Al terres de I lengua
catalana Els seus habitants no sont catalans administrativament,
perd si lingiiisticament, de la mateaa lainera que Andalusia no
és Castella ni els andalusos sein castellans, perd s6n terres i gent
de I lengua castellana; t el xilè que parlen a Xile,  és castelli o
espanyol, encara que Xile i la seva gent
no formin pan d'Espanya.

CA TALA z "cA lALA
OCCIDENTAL,/ ORIENTAL
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IAMB SOS MATEIXOS DOBLERS MOLT DE TEMPS VAREM COLGAR.
CLUB ESPORTIU MONTAURA

Darrer partit Lliga 91-92

Va ésser dia vint-i-quatre
un diumenge des mes de maig
que vàrem anar a Cas Concos
de Mancor amb autocar
per animar el Montaura
aquest partit més que mai.

En aquest darrer partit
el Montaura no podia
ni perdre ni empatar
s'afició molt bé sabia
que per pujar a primera
només podia guanyar.

Quasi tot es temps va ploure
en temps de jugar es partit
es jugadors molt lluitaven
sense treure'n gran profit
noltros davall es paraigües
ho passàvem avorrit.

Passant pena tot es temps
en es deu minuts darrers
sa cosa va canviar
un penal a favor nostre
que en Mora en seguretat
en gol el va transformar.

Com tots ja podeu pensar
aquest poc temps que mancava
per noltros es va allargar
per() res més va passar
es dos punts d'aquest partit
a mancor varen anar.

Quan va acabar es partit
quasi quasi a corrents
dins s'autocar tots contents
mos hi vitrera col.locar
esperant es jugadors
que s'acabassin de dutxar.

A devers les vuit i quart
s'autocar cap a Mancor
de Cas Concos va sortir
qui més qui manco frisava
per celebrar sa victòria
a Mancor d'arribar-hi.

A sa sortida des camp
es xofer de s'autocar
va voltar cap a la dreta
sa maioria trobava
que per aquell autocar
sa carretera era estreta.

A es xofer demanàrem
si ell estava segur
que podria travessar,
"No passeu pena", va dir
n'he passat altres vegades
i problemes no n'hi ha.

A pesar de sentir això
tots miràvem a davant
per veure sa carretera
a molts de trams sentiem
es fenils que mos rossava
de s'autocar sa vorera.

Quan ja haviem corregut
cinc o sis o set kilèmetres
sa cosa es complicà
un revolt vàrem trobar
llavors si que tothom deia
per aqui no passarà.

De totd'una eren rialles
emperò qui més qui manco
nirviós es va posar
ningú ja podia seure
buits quedaren ets seients
quasi tothom va baixar.

Quan veia el que passava
es xofer per tot suava
feia pena es veure-lo
els nirvis el se menjaven
quan sentia es comentaris
que cap li anava a favor.

Llevant pedres de paret
i anant envant i enrera
una hora vàrem passar
per?) va ser perdre es temps
s'autocar de cap manera
el poguérem fer passar

Sa sort que vàrem tenir
va ser que hi havia una tanca
que d'arbres estava clara
i també sense Ilaurar
sa barrera va ser ampla
i s'autocar va poder entrar.

Varem dar una bona passa
anàvem per bon cani í
per voltar a dins sa tanca
cap problema va tenir
a n'es xofer quan sortia
tothom el va aplaudir.

;Enhorabona, MONTAURA, i
salut per a tots!.

EN PEP FERRA

Ja no tan preocupats
pujàrem a s'autocar
mos tornarem col.locar
passades les nou i mitja
a es poble de Cas Concos
mos vàrem tornar trobar.

Quan varem ésser a Felanitx
es xofer de s'autocar
es va tornar despistar
va agafar una carretera
ningú sabia on anava
i a Campos vàrem pegar.

En Guiem "Puput" a Campos
de s'autocar va baixar
perquè no passassin pena
a Mancor telefona
les va dir "ara hem fet parxe"
sera més tard en arribar.

Després d'aquesta mentida
sense perdre molt de temps
s'autocar tornà enrera
anàrem a Llucmajor
i llavors per s'autopista
a Palma vàrem arribar

Pensant i tornant pensar
de veure el que passava
tothom anava despistat
una cosa que era vera
a moments mos pareixia
com si ho haguérem somniat.

Tot arriba a tenir fi
i a devers les onze i mitja
a Mancor vitrera arribar
ningú no tenia xarrera
emperò tothom frisava
de s'autocar davallar.

A pesar de que passas
tot el que mos va passar
no mos podíem queixar
vàrem guanyar es partit
i amb sos mateixos doblers
molt de temps vàrem colcar.
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Ajuntament de Mancor
Sessió ordinária de dia 24 Abril

Primerament es donà compte de la

correspondência i disposicions oficials
rebudes, entre les quals té interés lo-
cal, la resolució de la Comissió de
Preus de Balears, datada el 17 de Març
de 1.992, per la qual s'autoritzen les

noves tarifes de subministrament d'aigua

potable a Mancor.
Es concediren quatre llicencies

d'obres a particulars.
Chien aprovada provisionalment

l'ordenança fiscal sobre de l'impost

d'Activitats Econòmiques.

A l'apartat de precs i preguntes,
s'informà que el pressupost aproximat de

les properes festes de Sant Joan será de
3.000.000 ptes.

També sobre la IV Trevessada per

relleus Mancor de la Vall-Pollença i de
les àrees de responsabilitat de cada
regidor a les diverses festes o activi-
tats organitzades per l'Ajuntament.

Sessió ordinária de dia 29 de Maiq

A l'apartat de "correspondência i
disposicions oficials" destaquen les que
fan referència a l'oferta de compra
d'uns terrenys per la depuradora (Insti-
tut Balear de Sanejament), a l'autorit-
zació per part del Ministeri d'Adminis-

tracions Públiques de l'acumulació de la
plaça de Secretari amb la de l'Ajunta-
ment d'Alaró. També es destaca l'aprova-
ció definitiva de les Normes Subsidiàri-
es de Planejament.

S'aprovà el canvi de titularitat
de la sepultura ng 121 del Cementen i
municipal.

Es concediren vuit llicències d'o-
bres particulars.

S'acordà autoritzar el trasllat de
la llicència de perruqueria de Francesca
Mateu Moranta de la Plaça d'Alt al Car-
rer Bartomeu Reus.

A proposta de la Regidora Sra.
Maria del Carme Valdivielso, s'aprovà el
manifest a favor del Parc Natural de la
Serra de Tramuntana, amb l'abstenció del
regidor Sr. Llorenç Abrines.

Sessió ordinária de dip 26 de juny

A l'apartat de correspondência i

disposicions oficials destacam les sub-
vencions de 72.000 ptes., concedida per
la Conselleria de Cultura Educació i
Esports, per l'exposició col.lectiva de

la I trobada de Pintura, i la de 75.000
ptes. del Consell Insular de Mallorca
per actes culturals durant les festes

patronals. Les actes de control i ins-
pecció de l'Escoleta, el Col.legi Públic

I la Piscina Municipal, realitzats per
la Conselleria de Sanitat i Seguretat

Social. De la publicació al ng 69 del

B.O.C.A.I.B. del redactat definitiu de

les Ordenances d'Edificació Normes Sub-
sidiàries de Mancor de la Vall. Final-
ment destacam la publicació el ng 73 del
B.O.C.A.I.B. referent a la regularitza-
cif) de la caça del tord pel sistema tra-
dicional.

Es concediren dues autoritzacions

per connexió a la xarxa d'aigua potable
i una a la xarxa de clavegueram. També
es concediren tres llicències d'obres
particulars.

Es concedi llicència a Amer-Moran-
ta C.B. per instal.lar un bar al carrer
Honor Antoni Bibiloni, amb una série de
condicions per haver estat qualificada
com a activitat molesta per la Comissió

d'Activitats Classificades del Govern
Balear.

S'aprovà sol.licitar el canvi de
l'obra inclosa en el pla d'Obres i Ser-
veis 1.992 del Consell Insular de Ma-
llorca inicialment concedida per "Ade-
centament de voravies" per la de "Con-
versió en plaça d'un local inacabat al
carrer Santa Llúcia.

També s'aprovaren diverses recti-
ficacions del Cens Electoral, els preus
per la utilització de la piscina i pista
esportiva i recabar import de la quota
que es tendria que aportar al "Consorci
de dinamització del medi rural-zona 5B".

Finalment s'acordà acceptar la
donació del quadre "Mercat Colombià' fet
per l'artista Sr. Efraim Pérez, constant
l'agraïment de la Corporació.

••••••• • •• • ••••• • ••• • ••••••••• • •• • •• • •••••• • •••• • •• • ••• • •• • • • • • ••



Baleares, 8 de Junio de 1992

Más de cien participantes
en la I Diada de Pintura

La lleng
feina

de tots. v 
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Es noticiam Domingo, 28 de junio de 1992 / Ultima Hora  

La Guardia Civil
interviene 800
gramos de cocaína
en Mancor y detiene
a tres personas

F. RAMOS

Ayer-domingo se celebró la I Diada de la
Pintura de Mancor de la Vail, organizada por
el Ayuntamiento. El día amaneció con
nubes pero posteriormente apareció una luz
espléndida para pintar. En esta edición
participaron más de den pintores.

María Martín

La jornada se inició
con la concentración y
presentación de los ins-
critos en la plaza del
Ayuntamiento de Man-
cor. Al mediodía, las au-
toridades recorrieron el
pueblo para contemplar
el trabajo que iban reali-
zando los pintores, que
se repartieron por tres
zonas, el puig de Santa

Llucia, el llogaret y la
possessió de Massane-
lla y el núcleo urbano
del pueblo. A continua-
ción, tuvo lugar una co-
mida en el Casal de Cul-
tura, presidida por el al-
calde de la localidad
Gabriel Pocovi, a la que
asistieron unas 200 per-
sonales.

Más tarde se proyec-
tó un vídeo realizado
durante la-diada y se vi-

sitaron las obras pictóri-
cas, que serán expues-
tas en el Casal de Cultu-
ra del dia 19 al 26 de
junio.

La Diada de la Pintu-
ra se ha celebrado
este año por primera
vez en Mancor y según
declaraciones del con-
cejal de Cultura, Jaume
Gual Mora, debido al
éxito obtenido tendrá
continuación los años
próximos. Entre los
participantes destacaba
el niño de tres años, Al-
bert Torrens, que ya
había participado en
otros certámenes de
este tipo.

La Policia Judicial de la
Guardia Civil de Pollençra
intervino ayer 800 gramos
de cocaína de considerable
pureza en una vivienda
ubicada en Mancor del
Valle. Efectivos de la Bene-
mérita efectuaron un regis-
tro en el cual, ademas de la
droga, se intervino una ba-

-lanza de precisión de las
que se utilizan de manera
habitual para el pesaje de
Ia sustancia estupefaciente.

Como resultado de las
investigaciones han sido
detenidos' Sebastian R.V.,
de 28 arios de edad, Miguel
V.R., de 27 y Jose W. A.F.,
tainbién de 27 arios- de
edad.

Los tres detenidos que-
daron ingresados en los ca-
labozos y en las próximas
horas serán presentados
ante el juez,
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SlOs CTLTIVs CINQUÈ ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE

L'ASSOCIACIÓ DELS AMICS DE LA TERCERA EDAT
Quan una persona té
s'edat un poc avançada
li deim de tercera edat,
però si ho pensam bé
es mereixen un respecte
de primera qualitat.

Com que trob que val la pena
d'aquest cinquè aniversari
ara vos ne vull parlar
perquè si ho tenim escrit
a tots mos sera més facil
es poder-ho recordar.

A devers les onze i mitja
ses campanes repicaren
i es coet començaren a explotar
anunciant a es poble
que aquest cinquè aniversari
anava a començar.

A poc a poc a sa plaça
sa gent hi compareixia
per no fer tard a sa missa
que a les dotze hi havia
dedicada a es difunts
de tot l'any fins aquest dia.

L'església quasi era plena
pregant pels nostres germans
recordant que els anys passats
pregaren junt amb tots noltros
pels qui mos havien deixat
durant aquest any passat.

Dirigit p'en Jaume Gual
es cor es feia escoltar
sense perdre es papers
cantaren moltes cançons
amb veus potentes i fines
que semblaven ocellons.

A sa sortida de missa
s'Ajuntament ja tenia
un refresc ben preparat
convidant a tot es poble
per celebrar s'aniversari
de sa tercera edat.

Xerrant, menjant i bevent
tots plegats damunt sa plaça
una estona vàrem passar
escoltant es nostres majors
tenint culpa o raó
a tots mos sol agradar.

Un altre acte s'acbava
per() con que era una roda
havíem de continuar
i tots plegats mos n'anàvem
a es Casal de Cultura
on havies de dinar.

Així com anava arribant
sa gent triava es seu Hoc
que a pesar que fóssim molts
i qualcuna que va viva
no crec que hi hagués cap persona
que quedAs sense cadira.

Unes dos-cents cinquanta persones
mos hi vàrem col.locar
xerrant asseguts a sa taula
esperàvem es dinar
crec que tots érem conscients
que lo bo es fa esperar.

Després d'esperar una estona
amb so mateix ordre de sempre
varen servir es primer plat
Ilavors contínuament
varen seguir traient trastos
res va quedar amagat.

De primer plat caldereta
llavors - paleta de me
pa, vi, taronjada i llimonada
xampany, ensaïmada, gelat,bessons
i amb so café mos serviren
tota classe de licors.

Es menjar va ésser molt bo
res podíem dejectar
enhorabona cuiners
i no ho die per bravejar
quan un fa ses coses bé
Ilavors es quan l'han d'alabar.

Com tots ja podeu pensar
sa gent estava animada
després d'aquest dinaret
amb ses cares ben alegres
qui més qui manco suava
no teníem gens de fred.

Per curiositat vaig dir
a tres dones majoretes
per mi heu begut molt de vi
trob que estau ben vermelletes
per mi si segui així
vos n'anireu a fer punyetes.

Amb cara de satisfetes
així hem varen contestar
avui mos trobam molt bé
serà lo que deu voldrà
dilluns anirem a es metge
i tot mos ho compondrà.

Segons me varen contar
que aficionats de gloses
es volgueren destacar
però no puc opinar
jo en aquell moment no hi era
i no ser que va passar.

Amb na Fani a es piano
sa festa estava animada
no podíem refredar
en Toni Soler cantava
i a tots mos animava
que sortíssim a ballar.

Són artistes mancorins
no importa anar a fora poble
en tenim aqui dedins
i també vos he de dir
que amb en Toni i na Fani
he hi fa molt bon ballarí.

En Biel de na Malén
un tango mos va cantar
com que trob que s'ho mereix
també el vull alabar
en Biel per cantar tangos
és de lo millor que hi ha.
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Ja que té una bona veu
en Pepet "Es Forneret"
va voler participar
va començar una cançó
però havia menjat massa
i no la va poder acabar.

Quan tothom va estar cansat
de ballar o estar aturat
per despejar-mos es cap
heu darem per acabat
i per anar a es teatre
tothom ja recuperat.

A devers les deu des vespre
va començar sa funció
abans d'obrir s'escenari
molt bé varen explicar
lo que havia d'ésser s'obra
per totd'una començar.

No vull que estigueu en dubtes
ses persones que no hi anàreu
a veure aquesta funció
perquè conegueu un poc
lo que era sa companyia
vos daré s'explicació.

De poble té Son Sardina
i de nom té Passatemps
s'obra que va presentar
fou Aritja Muntanyenca
que com escenari té
ses cases de Cosconar.

De l'amo a es porquer
cada un es seu paper
molt bé el varen presentar
ses persones de cor fluix
podeu estar ben segurs
que varen haver de plorar.

Quan va acabar sa funció
d'aplaudiments no en varen faltar
ni en ets ulls Iluentor
ha estat una meravella
deia sa gent quan sortia
ho han fet de lo millor.

15

En aquest cinquè aniversari
aquests seal poc més o manco
es fets que varen passar
i si hi ha qualque persona
que lo que dit l'hagi ofès
jo li deman per favor
que m'ho ha de perdonar.

I ara ja per acabar
a l'amo n'Arnau, es president
i a tota sa directiva
d'aquesta associació
s'enhorabona vull dar
que molts anys tenguem salut
per poder continuar.

SALUT I MOLTS ANYS A TOTS!!.

Mancor de la Vall, 1 maig 1992.

EN PEP FERRA.

Biblioteca
Tal i com us comentàvem dins el

darrer número de la nostra revista, el
passat dia 19 de junv va tenir lloc la
inauguració de l'exposició dels treballs
de brodat malloraui, pasta de pa i ce-
ràmica, aquests dos darrers realitzats
dins els cursets promoguts per aquesta
biblioteca al llarg dels darters mesos.

En aquesta exposició, que va res-
tar oberta totes les festes, els visi-
tants varen poder gaudir dels treballs
exposats tots ells de gran qualitat, i

que han animat a molta de gent a parti-

cipar als propers cursets que es progra-

maran una vegada passat l'estiu.

Una vegada mes volem donar les
gracies per la seva col.laboració a les

persones que han impartit aquests cur-
sos, Na Maria Gidnev, pasta -de pa, Na

Catalina Gelabert, ceràmica, i Na Joana
Villalonga, brodat mallorqui.

I per acabar, recordar-vos que la
nostra biblioteca restara oberta al pú-
blic durant l'estiu els dimecres i di-

vendres de 7 a 9, tancant per vacances

durant el mes d'agost.

Bones vacances.

Maria del Carme Valdivielso.
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L' ESCOLA
S'ha acabat un altre curs i ens

sentim alhora satisfets i esgotats; cada
any per aquestes dates els mestres ens
qUestionam la feina que hem fet al Ilarg
de tots aquests mesos:

Ha valgut la pena?

N'hem tret un profit?

A vegades aquestes preguntes no
tenen unes respostes concretes, no podem
dir si o no. La nostra autoavaluació a
vegades és dura i en canvi per a la gent
que ho veu des de l'exterior és molt
fàcil opinar.

Hem repetit i seguirem repetint
que sense l'ajuda de les famílies la
nostra feina no pot avançar.

Els mestres també necessitam l'es-
tímul dels pares i el reconeixement dels
nostres esforços i de la nostra feina,
no tot són vacacions i temps lliure. La
nostra és una feina que exigeix molt de
la persona si es vol fer ben feta.

Bé i ara ja n'hi ha prou de refle-
xions i passam a parlar-vos de coses que
hem fet durant el curs, excursions, ro-
saris, Betlem, Sant Antoni i un llarg
etcètera que tots coneixeu, això quant
a activitats extraescolars, les darreres
han estat l'anada al camp d'aprenentatge
d'Eivissa i el festival de final de
curs.

L'anada a Eivissa amb els nins des
de primer fins a cinquè va ésser una
experiència molt maca i positiva tant
pels mestres com pels nins, ens ho pas-
sàrem molt bé i treballàrem molt. La
participació va ésser molt elevada; és
un fet que hem anat constatant al Ilarg
d'aquests cursos, de cada vegada els
pares teniu més clar que les activitats
extraescolars "també és feina" i de cada
vegada hi participau més, és d'agrair.



El festival de final de curs, tots
m quasi tots el vereu, sempre es fa tot
el que es pot i creiem que com a resul-
tat de tot un curs és un bon acomiada-
ment on es ven l'esforç dels nins i dels
mestres.

La veritat és que malgrat la mala
fama que en general se'ns posa de "sem-
pre teniu vacances", les necessitam.

En aquests darrers dies (plan j a
hem donat tota la nostra energia per
intentar treure endavant un curs més
tenim ganes de relaxar-nos al igual que
els nins i passar-nos-ho hé.

Del grup de vuité d'enguany han

tret el graduat escolar pel juny:

Biel Alorda Mora
Tomàs Cayuela Caudevilla

Bernat Martorell Mesquida

Jaume Mora Coll

Enhorabona! a tots ells.

a tots vosaltres us désitjam un
bon estiu i fins el setembre.

El claustre de professors.
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CATALINA GOMILA SALES "Sor

Presentam avui a la
nostra entrevista un per-
sonatge, tal vegada no
molt conegut dels manco-
rins però que sabem estima
Mancor i se sent integrada
totalment dins la nostra
comunitat mancorina, des
del dia de la seva arriba-
da al Santuari de Santa

En Biel Fiol havia
programat l'hora i el dia
de l'entrevista. Així com
havíem previst arribàrem
al santuari.

Aquell dia era clar
i des de la petita munta-
nya de Santa Lliicia es
podia contemplar, cap a
l'esquerra, la Badia d'Al-

cúdia, les muntanyes d'Ar-
tà i el Cap Farrutx, mi-
rant al front, al nostres
peus, el poble de Mancor,
en segon terme Inca, més
endins Sineu i a l'horitzó
llunyà el Puig de Sant
Salvador de Felanitx.

Esperàrem uns mo-
ments i aparegué Sor Cata-
lina. Recollits en una
petita habitació, enregis-
tràrem la conversa.

On va néixer, Sor
Catalina?.

Jo vaig néixer a
Villa de Menorca a un
poblet que es diu Es Mit-
jorn Gran, situat entre Es
Mercadal i Ferreries. Es
més a manco com Mancor, un

poquet més gran, devers
1100 habitants.

Quan va néixer?.
Vaig néixer Pally

1915, es dia de Pasqua en
vaig fer 77. Tenia 19 anys
quan vaig sortir d'Es Mit-
jorn j vaig entrar a sa
Congregació de les Missio-
neres dels Sagrats Cors.
Precisament em varen ves-
tir amb l'hàbit religiós
de sa Congregació, l'any
1936, es dia que va escla-
tar la guerra.

Els seus pares a què
es dedicaven?.

Mon pare era fuster
i es meu germà també, per
això es meus quatre nebots
treballen junts a la fus-
teria del seu padrí.

Quan va professar,
on tenia la Congregació el
noviciat?.

Jo vaig professar a
Campos. La mare fundadora
er de Campos i en aquell
moment allà hi havia el
noviciat. Tot es temps de
.sa guerra vaig estar a
Campos.

Per què es va inte-
ressar per aquesta congre-
gació?.

A Menorca no hi ha-
via cap casa de sa nostra
congregació. Un any abans
de jo ingressar, havien
vingut a fundar a Es Mit-
jorn Gran. En es poble no
hi havia monges, es vicari
des poble cercà una con-
gregació que volgués fun-
dar allá i vengueren les
monges Missioneres dels
Sagrats Cors. Vengueren
expressament per ajudar a
la parròquia i tenir con-
tacte amb la joventut. Un
any després, jo vaig in-
gressar, com he dit.
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Catalina del Cor de Maria"
Quins	 estudis 	 va

fer?.
De petita vaig estu-

diar poc, llavors no estu-
diàvem. Estant ja a sa
congregació vaig estudiar
sa carrera de música, que
no vaig acabar, i després
sa d'infermera, aquesta sí
que la vaig acabar.

Després de la seva
professió, a l'any 36, a
quin convent va residir?.

Primer vaig anar a
Llucmajor, on només hi
vaig estar un mes. Després
em varen destinar a S'Oli-
vera, alià era més fàcil
poder estudiar música.
Tres dies a sa setmana
anava a es Conservatori.
Des de Campos m'era impos-
sible. Vaig fer alguns
cursos de piano, penò no
vaig acabar sa carrera.

On anàreu després?.
Sa congregació va

decidir fundar tres cases
a Catalunya i varen dema-
nar voluntaris per anar-
hi. Jo, que tenia vint-i-
tres anys m'hi vaig pre-
sentar i em varen accep-
tar.

On va anar concreta-
ment?.

Jo vaig anar a Tore-
116. Vàrem fundar es ma-
teix dia a Torelló, Cente-
lles i Sant Pere de Tore-
116. Eren tres cases que
duien ses Carmelites, per()
n'havien mort moltes en
temps de sa guerra i varen
haver de deixar aquestes
cases.

Hi havia un mallor-
quí que era Bisbe de Vic,
el Bisbe Perelló, que és
sa diòcesi on estan ubi-
cats aquests tres pobles.
Ell ho proposà a sa con-
gregació i acceptàrem.

Com vos ho passàreu

Tenc una história
que vos vull contar. Es
trista, perquè ho passàrem
malament, però alegre pel
resultat final.

Jo havia fet els
vots perpetus el dia 12
d'octubre, dia de la Mare
de Déu del Pilar, feia uns
onze mesos que hi estàvem.
El dia 17 del mateix mes,
fou quan va haver-hi una
cathstrofe pel desborda-
ment dels rius Ter i Ges
va haver-hi sa destrucció
d'un poble d'unes 1200
persones, nosaltres ens
vàrem salvar per miracle,
ses monges que anaven als
malalts es varen morir
totes.

Quin any era?.
L'any 1940, el dia

17 d'octubre, va passar
aquesta tragèdia. Nosal-
tres a les 9 des vespre ja
teníem dos pams d'aigua.
Ses gallines j ets altres
animals ja s'ofegaven.
Vàrem demanar a es Rector
si havíem de retirar sa
reserva del SantIssim i
mos digué: "Ara anuncien
que es va passant la riva-
da, supès que no passarà
res".

Bé. Quan ens vàrem
anar a dormir sa superiora
-érem set monges, totes
jovenetes, excepte sa su-
periora que era un poc més
vella- mos cridà a la una
de sa nit i mos digué:
"Vos voleu aixecar i po-
sar-vos es cilicis" (és un
objecte que produeix mal
físic al cos per a la mor-
tificació). 1 per quê, li
di guérem nosaltres.
"Perquê aquesta nit mos
morirem", va respondre. Jo
m'ho vaig prendre com a
broma, em vaig vestir i en
sortir de sa meva habita-
ció, vaig veure que ja no
podia baixar perquè s'ai-
gua pujava escala amunt.
Mos reunírem a un porxet

que hi havia, mos demanà-
rem perdó, mos abraçarem i
una va dir: "Quê estarem
molt de temps a morir ofe-
gades?". Sa superiora va
respondre: "Deu minutets,
d'aquí a deu minuts esta-
rem amb sa nostra fundado-
ra". Una altra va dir:"La
mare fundadora no voldrà
que totes moriguem". Men-
tre estAvem amb aquestes,
una paret des nostre cos-
tat va caure de cop. Mós
férem més amunt i pujàrem
a unes voltes que hi ha
havia a dalt del tot. Sor-
tfrem a sa terrassa per
demanar auxili, sentíem
els crits de la gent que
moria, mos posàrem a can-
tar. "Al cielo al cielo
iré.." Sa superiora mos va
reprendre, i digué que sa
gent es pensaria que està-
vem loques i mos ficàrem
cap a dins. Un velnat mos
digué que no cantassim
perquè ell tenia un fill
que es moria.

Després cridàrem
auxili i mos contestaren
que no podien venir, està-
vem rodejades d'aigua. Mos
posaren una escala de gat
i baixàrem una rera l'al-
tra, arribàrem a una altra
casa que també s'enderruf.

A les dues de sa nit
varen venir quatre homes a
rescatar-nos. Eren refor-
qats. Jo vaig anar a la
celebració del 50ê aniver-
sari i mos trobàrem un que
encara era viu i jo que
era s'dnica monja que en-
cara era viva. Aquests
homes mos digueren que si
teníem coratge de tirar-
mos des del segon pis a
baix mos salvaríem, sinó
moririem. Au, idó!. Jo
vaig ésser sa primera, mos
tirà rem i per sort mos
salvarem.

S'alegria fou molt
grossa, vàrem anar fins a
sa rectoria. Allà hi havia
gent que menjava i es rea-
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nimava, molts que ploraven
sa mort dels éssers esti-
mats. Nosaltres diguérem
que no volíem menjar res
perqui, volíem anar a com-
bregar. Així ho férem.

Sempre ho he compa-
rat a sa història de s'Ar-
ca de Noé. A sa rectoria
hi havia una finestreta,
de tant en tant l'obrIem
per veure si es veia cla-
ror, ja que es rector mos
havia dit que en fer cla-
ror mos donaria sa comu-
nió. A una estufa mos ei-
xugAvem sa roba i mos en-
calentlem. Rebérem sa co-
munió i després anàrem amb
sa gent. Ho havíem perdut
tot, roba, coses de sa
casa. Record que havíem
reunit doblers, d'almoines
que ens havien fet, perquè
havíem de beneir els Sa-
grats Cors, també els per-
dérem, junt amb el cante-
rano on estaven guardats.

On passàreu a viure,

després?.

Mos n'anhrem a Sant
Pere de Tore116. Férem es
camí a peu. Una de ses
monges es va acubar, va
passar un camió de trans-
port de porcs i la hi pu-
jàrem, al costat del xo-
fer, les altres arribàrem
a peu. EstArem amb ses
germanes d'aquell convent
dos dies. Després sa supe-
riors i jo mos n'anàrem a
Torelló per vigilar, quan
es soldats retiraven ses
escombreries, per si podí-
em trobar alguns objectes
nostres. V.4 rem viure un
mes a casa d'una família,
molt a prop des convent.
Ses altres monges es re-
partiren per ses cases de
Catalunya, Santa Maria de
016, Centelles Sant Pe-
re. Després d'una mesada,
s'ajuntament ens va pro-
porcionar un pis i unes
sales d'Acció Catòlica.
Mai no podrem oblidar el
dia en qué ens tornàrem
ajuntar. De veritat que no
es pot explicar el que

vàrem sofrir; ens mancava
tot el que era necessari i
basic, passarem fam, ma-
lalties. Però tampoc no
hem pogut oblidar sa feli-
citat que ens produí a-
questes contrarietats que
tenguérem, ALEGRIA, ESPE-
RANÇA, UNIÓ, amb una para-
rula, érem felices i esta-
vem contentes en mig de
les dificultats, "El Se-
nyor estava prop de nosal-
tres".

Demanàrem per tot
arreu ajuda per a tots es
que havien quedat sense
casa, i iniciarem un nou
col.legi. Jo vaig tenir sa
mala sort que als dotze
anys em destinaren a Ma-
llorca í no vaig tenir
s'alegria de veure-ho aca-
bat.

Llavors on residí-

reu?.

Primer vull dir-te
que al cap d'un mes varem
trobar es sagrari, mos
telefonaren i hi anArem.
Es rector el va obrir i ja
va estar tot consumit.

Després d'aquests
dotze anys vaig entrar al
Consell de sa Congregaci(5
i em varen destinar a Mare
Nostrum de Palma. Estant
alla fou quan vaig aconse-
guir el títol d'ATS. Vaig
estar 22 anys a Mare Nos-
trum. Després ja vengue'rem
aqui a Santa

Podríeu dir-nos com

es va dur a terme la fun-

dació a Santa Llúcia?.

Quan vaig ésser Su-
periora General tenis mol-
ta il.lusió amb una casa
d'espiritualitat. Organit-
zàrem de ter un mes d'es-
piritualitat per aquelles
monges que celebraven anys
de professes o nitres mo-
tius. Per aquest motiu
von.s9n4 rem 8 couro honesta
casa. Hi havia awl!. D.
Toni Pennhssar i tenien
cura del santuari na Pilar
I en Ramon.

Hi havia molts feina
pel matrimoni i jo vaig
demanar a D. Toni i a ells
si volien que cada cap de
setmana dues monges hi
anassin per ajudar-los.
Ells em digueren que si.
Cada setmana enviarem dues
monges.

Més endavant D. Toni
mos va demanar si podiem
venir ja que en Ramon i na
Pilar ho havien de deixar.
Nosaltres no tenrem molt
de personal, però varem
venir quatre monges que
quedaren aquí. D'aqui ve
sa nostra estada al santa-

A quin any era quan

això es produí?.

Ara fa vint anys.
Vull que quedi hen clar
que vaig ésser jo, essent
Suporiora General, que ho
vaig demanar.

Fóreu molts anys

Superiora General

No només ho vaig
ésser sis anys. Havia es-
tat vint-i-quatre anys al
Conseil.

Podrieu dir-nos les

cases de la congregació

escampades a Balears.

A Menorca tonim, a
més de sa (l'ES Mitjorn,
una altra casa a Mao. . En
teniem una a Fornells per
la deiAarem.

A Mallorca en tenim
a Campos (sa rasa mare i
una residencia de vells),
Llucmajor (convent i resi-
dencia de yells), Pollen-
ga, la Presentació a Pal-
ma, (Ol.le.gi "deslis María"
de Palma, S'Olivera I un
pis on hi viven dues mon-
gos amb nins que no tenen
família, també a Palma.

Aquí, a Santa Llúci-
a, quantes monges sfin?

Aqui dalt som sis,
però algunes ja som empe-
ses.

Fora de les Illes,
quines cases teniu?.
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A Navarra en tenim
una, en teníem dues i en
tancàrem una. A Catalunya
tenim ses tres que vos he
dit i també hi ha sa Casa
General a dins Barcelona,
al carrer Mariano Cubí.

Sabem que fora d'Es-
panya també té cases la
vostra congregació, ens
podríeu dir on?.

A Puerto Rico hi
tenim quatre cases. A San-
to Domingo n'hi ha set.
També en tenim dues a Ru-
anda (Africa).

En aquests moments
mos han demanat una funda-
ció a Mèxic, que supès que
l'accepthrem. Normalment
en aquests països tenim
moites monges joves, cosa
que aquí no succeeix. Te-
nim dos noviciats a Améri-
ca, un a Santo Domingo i
un a Puerto Rico.

Vaig poder llegir,
al passat número de la
revista Lluc, tot ell de-
dicat a la seva Congrega-
ció, dades i esdeveniments
de la mateixa, ens podríeu
parlar un poquet de la
fundadora i altres coses?.

La fundadora va néi-
xer a Campos. Era Sor Ma-
ria Rafela. Alià va comen-
car la Congregació que
després es va estendre per
tots els llocs que hem
dit. En un principi no hi
havia interés en ésser
molta gent, ni tampoc sor-
tir de Mallorca, per això
no érem moites. EstAvem
totalment dedicades a aju-
da a la parròquia, cate-
quesi i ensenyança. També
donar exercicis espiritu-
als. Sa primera dona que
va donar exercicis espiri-
tuais a jovenetes a Ma-
llorca fou Sor Maria Rafe-
la. En aquest moment volem
recuperar també aquesta
activitat.

Intervé en Biel Fi-
ol, present a la conversa,
I li demana quina missió
té avui la casa de Santa

Ja ho veis. Fer tan-
des d'exercicis espiritu-
als, atendre a grups de
tota classe de tipus, sem-
pre amb un caire religiós
o formatiu. Es nostre de-
sig és donar una bona aco-
ilida, que sa gent se'n
vagi contenta, i en el seu
quefer diari, recordin el
que han après i revivat
aqu 1.

Arriba a passar mol-
ta gent per aqui?.

L'any passat en van
passar mes de cinc mil. En
aquest número no hi comp-
tam els dinars o sopars
que fem per distints col.-
lectius. Aquest número es
refereix a gent d'espiri-
tualitat. Durant aquest
any ja hem hagut de dir
que no a uns trenta-quatre
grups, perquè teniem pie.
Abans agafàvem fins a cinc
grups al mateix temps,
però ara nomes en podem
agafar dos màxim a la ve-
gada.

Acudeix gent a vene-
rar a Santa Llúcia?.

Si que acudeix gent
per demanar la protecció
de la santa per a la vis-
ta. Venen a cercar ciris
que els encenen a la seva
presencia. A Mallorca hi
ha moltissima gent que
abans d'operar-se de la
vista o després, acudeix a

,'regar i demanar sa inter-
cessió de la santa.

Intervé novament en
Biel hi li demana a Sor
Catalina, quina és la si-
tuació referent a vocaci-
ons a la seva congregaci-
o?.

A Espanya quasi be
no n'hi ha de vocacions,
hi ha una novicia que ja a
professat, és menorquina,
i ningú mes. A América hi
ha moites vocacions. A
Ruanda també hi tenim una
nativa que ja és monja i
una professa, aquest anys
entren quatre novícies.

Hauran d'arribar a
venir monges des d'America
i Africa?.

Quan era Superiora
General vaig anar a fundar
sis cases a América, i els
deia que aviat vendrien a
Europa.

Que fan ara en un
dia normal?.

Per exemple avui,
que es dimecres, si no
tenim gent, tenim el San-
tíssim exposat, des de les
tres i witja a les set.
Tenim es nostres resos i
pregàries. En altres mo-
ments i dies sempre tenim
ses nostres activitats,
sense oblidar es servei a
sa gent que ve aquí i ses
nostres pregAries.
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verificau-la a través d'u-
na xerrada amb els amics.

Quan consideris a-
questa Paraula verificada,
arrisca't, proveu, fes-ne
experi ència. Ja que el que
hauràs intuit, malgrat et
doni maldecaps, si et fa
feliç, és la crida que
estàs reheat de Déu.

A mi un dia em va
dir: Dóna't als altres, ho
vaig provar, i la resposta
fou ésser religiosa.

22	 ....................
Ja per acabar Sor

Catalina, que diríeu al
jovent d'avui?.

Que visquin. Desco-
briu les novetats del mo-
ment, del aqui i ara: en
els altres, en un mateix,
en la Parella, en la famí-
lia, en Jesús.

Que	 interioritzeu
aquesta 	 experiència 	 de
viure la vida. Escoltar el
nostre interior i sentir
la veu de Déu. Després

!ye It diu.
Amh aquest interro-

gant deixhrem aquell Hoc

de pan i serenor, molt
quiet aquella tarda. Dei-
xàrem que Sor Catalina

pogués continuar la seva
pregaria i reflexiu. Una
vida dedicada a Deu i als
denies una vida que hatega
en contacte amb Déu i amb
els germans.

Jaume Gual Mora.

Bartomeu Fons Pascual.r-r)L
lk \;
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LES MERAVELLES DE L'ESTIU.
Vet aqui l'estiu! Vet aqui un

temps de més calma en els estudis, en el
treball...! Com el puc aprofitar bé?

Dins les diverses maneres de ser
hi trobam:

- aquells que sempre se senten
desgraciats i ploren com xeremies;

- altres que estan sempre a punt
de posar lletra a la música de l'ambi-
ent;

- uns altres a qui tot els somriu
i un dia de llamps i trons és per ells
la bateria de l'orquestra.

Com veis hi ha per triar. N'hi ha
per tots els gusts. Els primers, ningú
els vol comprar ni regalats. Uns saben
distingir colors, flaires i formes di-
versissimes, i uns altres no aprecien
cap varietat de flor, cap tonalitat de
plomes als ocells ni de cromatismes als
blaus de cel i mar...

Es ver que tots ens quedam sorpre-
sos -cada dia menys- davant avanços de
tècniques i de maquinetes; però no som
capaços d'emmeravellament davant la na-
tura, la vida. Quina pèrdua tan gran
d'humanització!

Aquest estiu -quan tengui més cal-
ma- hi ha l'oportunitat de perdre el
temps" -aquesta si és una pèrdua profi-
tosa- fent memória i pregària:

* Amb la vida m'ha estat donada la
vista que em regala la bellesa de les
sortides i postes de sol, de les nits
estrellades, de les tonalitats del verd
i blau dels arbres i les plantes del cel
i de la mar.

* Amb la vida m'ha estat donada

l'orella que em permet de gaudir dels

cants i les remors, de les simfonies i

fins i tot dels renous; i de la veu

d'En/Na que me pareix dolça, encara que

els altres la creguin escardada.

* Amb la vida m'ha estat donat el
cos i les mans i els peus...

* Amb la vida m'ha estat donada la
capacitat de pensar, de crear, de som-

miar, de riure, d'estimar... d'emmerave-
llar-me de les meravelles de la creació,

de l'art, de les creacions artistiques i
poétiques de la humanitat.

(Extracte de "Déu en la vida" de
B. BennAssar)
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TOPONÍMIA DOCUMENTADA -19-
MANCOR DE LA VALL.- Nom del municipi
segregat del de Selva compost per les
antigues alqueries de Mancor, Biniarroi,
Massanella i Biniatzent.

A la sessió plenària dels membres

que formaven l'Entitat Local Menor de

Mancor i que preparava la constitució

del nou ajuntament, celebrada el 30 de

Gener de 1.925, acordà que aquest seria

conegut com MANCOR DEL VALLE, qualifica-

tiu sense cap antecedent històric, i que

no tenia altra motivació que diferenci-

ar-lo del de la ciutat de Manacor. El 27

de Setembre de 1.984, el consistori a-

provà iniciar l'expedient oportú per

canviar el nom del nostre municipi, ade-
quant-lo a la nostra llengua, i que fos

oficialment MANCOR DE LA VALL.

A la sessió plenària del 28 de

Febrer de 1.985 fou informat el Consis-

tori que pel Consell Insular de Mallor-

ca, havia estat aprovat el canvi de nom

tal com ho havia sol.licitat l'Ajunta-

ment.

MANORA, Na (Mass.) Vinya que a l'any
1394 fou venuda per Pere Castlar a Pere

Martorell. Confrontava amb el camí de

Massanella a Selva (ARM T-20).

MASSANELLA. Alquería islàmica de vint
jovades que el 31 de Març de 1230 el

Conqueridor entregA al Paborde de Tarra-

gona, Ferrer de Pallarès, com a part de

la seva contribució a l'ocupació de Ma-

llorca. En el document de la dita dona-

ció apareix escrit com Maizarella (FRB-

I).
Segons Coromines podia derivar-se

de "Manzal ílleh" que significa literal-

ment "l'hostal de Déu" i en realitat

"hostal sublim, magnífic" (Coromines-
Mascará) En data de 25 d'Abril de 1249

apareix escrit com Massarela (FRB-1) i

el 18 de Marc de 1267 com Massarella.

(Codex Català del Repartiment, foli 54

r)
Un dels primers repobladors de

l'alqueria fou Arnau Suau que pel Desem-

bre de 1240 donà a la seva germana una

part de l'honor que havia rebut del Pa-

borde de Tarragona (ARM Protocols 341

342) Ponç Des Catlar privat íntim del

Rei Pere III d'Aragó l'acompanyà a la

camnanva per prendre al seu germà el Pei
Jaume II el reialme de Mallorca. Poste-
riorment s'establí a Massanella (Boyer-

Nobiliario).
Al segle XV sols quedaven dues

families amb propietats a Massanella: la

dels Catlars amb dues branques: una dita
dels Campassos i l'altra posseYdora del

fedeicomís Abrí-Dezcallar, i la dels

Martorells amb diverses branques com Son

Maga, Son Picó, Catina, Gallina, etc. A

l'any 1410 foren embargats els béns de

la viuda i del fill de P. Castlar dels

Campassos que foren adquirits per l'al-

tre P. Castlar que ja tenia la ciutada-

nia de Mallorca. (ARM AH 90) Fou tanta

l'acumulació de terres que havien acon-

seguit els Abrí-Dezcallar que quan els

habitants de Massanella es repartiren

les terres comunals de l'alqueria, a-

quests s'adjudicaren nou parts i mitja i

els Martorells tres parts i mitja. (ARM

Reg. Hip. ng257)

Degut a dita prepotência poc a poc

es conegué la seva propietat com a Mas-

sanella, nom de tot el llogaret. Així el

6 de Gener de 1802 quan Elionor Santan-

dreu i Dureta i el seu fill Jordi Abrí-

Dezcallar I Santandreu capbrevaven les

seves possessions en alou del Paborde de

Tarragona, indicaren que acluestes con-

sistien en Son Abrí o Massanella superi-

or i Son Catlar o Massanella inferior i
que units dits llocs es diuen Massane-

11a. (ARM T-58) Es popular la glossa que

Massanella i Santa Ponça

Son Sales de Marratxí
I Sa Vall de Santanyí
són ses grans de Mallorca.

Hi ha que fer notar que també Sa
Vall • de Santanyí era propietat dels
Abrí-Dezcallar.

El segle XIX contemplà el zenit i
l'ocàs dels Catlars a Massanella: el 4
d'Octubre de 1817 el Rei Ferran VII con-
cedi el títol perpetu de Castella amb
dominació de Marqués del Palmer a Jordi
Abrí-Dezcallar i Santandreu, que a la
seva mort fou enterrat a la capella de
Sant Antoni i Sant Probo de la nostra

esglésía. Per altra part, a l'any 1893
el seu fill vengué la gran possessió a
D. Joaquin Coll i Castanyer dit de Can
Parra

Fonts documentals:

ARM: Arxiu del Regne de Mallorca.

BOVER: "Nobiliario Mallorquín" de Joa-

quin Mg Boyer.
Coromines-Mascaró: "Onomasticón Catalo-

niae"
FRB: Fontes Rerum Balearium ng 1.

Gabriel Flo] Mateu.



2 4 	  Montaura

'ESPLAI.
¡Hola amics¡

Ja tornam ésser una altra vegada
amb tots vosaltres, aquesta vos contaren
el més important que hem fet durant
aquest trimestre que hem passat.

A finals del mes d'abril, tingué
lloc a Palma, al Palau d'Esports Prin-
ceps d'Espanya, la DIADA DE L'ESPLAI,
que junt amb sa Mostra de la Can«) In-
fantil, és l'acte més important que or-
ganitza el GDEM, al llarg del curs.

Enguany anava de "LES OLIMPIADES",
i la veritat, pareixien unes olimpíades
de bon de veres, sin6.. demanau-ho als
nins i nines o els pares que hi vengue-
ren.

El dematí un grupet de monitors i
nins, s'aixecaren ben dematí per anar a
davallar la Flama olímpica, de Lluc a
Palma per relleus. Els altres nins, jun-
tament amb els seus monitors, partírem
de cap a Palma a les nou del matí, tots
vestits iguals, camiseta blanca i cal-
cons de ciclista, ja que cada Esplai que
hi participava havia de representar un
esport, i Mancor ens va tocar represen-
tar el ciclisme.

Quan arribàrem al Poliesportiu, ja
eren molts els nins, monitors i Pares,
que esperaven a l'entrada, tots panets
amb mA, per recobrar forces per la gran
desfilada que ens esperava.

ComençArem la desfilada, amb tota
classe d'esports: futbol, bàsquet, ci-
clisme, vela, tir amb fona, tir amb arc,
i molts més, tots al compàs de la música
que sonava per tot el camp, presentant a
cada club d'esplai, amb una glosa feta
per en Jaume Gual.

Quan acabàrem la desfilada, ens
col.locàrem tots damunt la gespa, i amb
un gran silenci I música de fons, entra-
ren la bandera olímpica que fou hissada
al mig del camp. Seguidament i acompa-
nyats de forts aplaudiments anaren en-
trant un darrera l'altre tots els nins
(adolescents) i monitors que havien bai-
xat la Flama.

Després hi va haver la salutació
de totes les autoritats i entrega de
medalles amb record de la Diada, a cada

club d'esplai, de mans de personatges
destacats dins el món de l'esport, com
són en Xavi Torres, en Pep Amengual,
Angel Recio i d'altres.

Quan tots estArem ja col.locats a
les grades, començà l'espectacle. Tots
els nins i monitors que havien baixat la
Flama, vestits amb els colors de les
anelles olímpiques, malgrat estaven can-
sats, feren una coreografia molt aplau-
dida per tot el públic assistent. La
veritat és que posava els pels de punta
veure aquest espectacle tan herm6s, tots
al compás de la música amb els vestits i

mocadors de diferents colors, que damunt
el verd de la gespa es destacaven molt
més, sens dubte va ésser el moment més
destacat de la Diada. Aquest docents-
cinquanta nins i monitors, pareixien
tots uns artistes, la veritat és que no
ens pensavem mai que almanco els de Man-
cor, foren capaços de fer tal especta-
cle.

El capvespre va estar animat pel
grup Cucorba, amb cançons, danses i jocs
per a tothom, finalitzant la festa a les
cinc, ens despedirem i ens diguérem fins
l'any que ve.

Sens dubte va ésser un dia molt
agradable, en el qual del més gran fins
el més petit disfrutArem d'aquesta her-
mosa Diada.

Bé, i ara ja passant a un altre
tema, molt esperat per a tots els nins i
monitors del Club d'esplai, EL CAMPAMENT
D'ESTIU. Enguany tendrá lloc del dia 3
al 9 d'agost, i será a S'Estanyol de
Migjorn, on vos hi esperam a tots.

Però, ja rebreu més notícies nos-
tres més detallades, ja que amb el trui
de les Festes, encara no hem acabat de
concretar. Però una cosa vos podem asse-
gurar: será d'allò més "Guay", i més si
no hi falta ningú.

VOS HI ESPERAM A TOTS.

El grup de monitors.
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ELS LLINATGES DELS MANCORINS -18-
MAYANS.- Derivat del nom personal Man-
llius. A l'any 1404 apareix documentat
en P. Mayans, ¿lias P. Armengoll, que
posseeix un tros de garriga a Mancor.
(ARN RP 2006).

MAYOL.- (Escrit també Majo] o Mallol)
Nom del guardià d'una vinva i també de
l'encarregat de guardar l'ordre dins les
esglésies i en les processons. especial-
ment dels al.lots. A l'església de Man-
cor l'últim que hem trobat documentat és

Miguel Amer Alias Corral eleqit pel Con-

sell el 3 de juny de 1858 amb un salari
de tres lliures anuals. Com a llinatge
l'nem trobat documentat per primera ve-

gada a l'any 1564 en que fou batiada
Catalina filla de Rafel Majo] i de Cata-
lina Pou (AD I/108/B 4) TornA a aparèi-
xer a Mancor amb Catalina Maria, filla
de Joan Mayo] de Fornalutx i d'Antònia
Martorell de Mancor, batiada el 15 d'A-
gost de 1844 (AD 1/60/B 10) El 31 de
Juliol de 1884 nasqué a Mancor Joana
Aina, filla de Pere Jaume Mayo] de Cai-
mari i de Maria Socias de Moscar (AD
I/60/Bap) Finalment hem trobat el bateig
d'Antoni, fill de Llorenç Mayo] de Cai-
mari i de Margalida Coll de Mancor que
tingué lloc el 9 d'Octubre de 1903 (AD.-
Bap.Manc.).

MESSEGUER.- Del mot arcaic messeguer,

del Mati messicArius, que vol dir guar-
dià de les messes o collita. El 4 de les
idus d'octubre de 1324, A. Messeguer de
Biniarroi arribà a un acord pels censals
deguts a Bernat Bertrand. (ARM T-1).

MIQUEL.-Nom bíblic d'una arcàngel. Entre
els homes d'armes de Mancor, a l'any
1359, hi havia Bonanat Miguel (Rosselló)
A un document de 1446 encara es parla de
les terres que foren d'en Bonanat Miguel
de Mancor. (ACM 6649.

MIR.- Del germànic miró, que significa
famós o il.lustre. El 17 de marc de 1701
batiaren Pere Martí fill de Martí Mir i
de Joana Moranta (AD I/108/B 10) El 25
de Desembre de 1721 fou batiat Antoni,

fill de Josep Mir i de Joana Amengua] de
Mancor (AD I/108/B 11) El 28 de Desembre

de 1872 nasqué Francesca, filla de Fran-
cesc Mir de Caimari i d'Antònia Riera de
Mancor (AD 1/60 Bab.) El 28 de Febrer de

1915 batiaren Margalida, filla de Josep

Mir de Selva i d'Elionor Sampol de Man-

cor (AD Bap. Manc.) El 16 de Setembre de

1925 batiaren Margalida , filla de Joan
Mir de Selva i de Maria Reines de Mancor
(AD Bap.). Finalment porten aquest lli-
natge les sis filles del matrimoni for-
mat per Joan Mir Perelló de Selva i An-
tònia Bibiloni Maranta de Mancor (RCMV).

NOLINES.- Un dels dotze repobladors que

RotlA Lay establi a l'alqueria de Mancor

era Ermerad de Molines, apareixent en el

document redactat en llatí com Ermerar-
dis de Molendinis (ACM 7842).

MORA.- Nom del fruit de la morera i de

l'esbarzer. però també nom de diverses

viles catalanes. A Mancor fou introduit

per Bartomeu Mora d'Alaró i habitant a

la parròquia de Lluc, que es casà el 8

de Marc de 1726 amb Margalida Morro de

So Na Vaquera (AD 1/108 M3) Hi ha altres

famílies amb aquest llinatge.

MORANTA.- Sembla venir del nom germAnic
Morand. En els estims de 1594 sols hi ha

un propietari a Mancor amb aquest lli-

natge. En els de 1698 n'hi ha un a Bini-

arroi i set a Mancor. En canvi a l'any
1764 continua un a Biniarroi i sols s6n

quatre els de Mancor. (AMS Cadastres de

dits anys).

Fonts documentals:

ACM: Arxiu Capitular de Mallorca.

AD: Arxiu Diocesà de Mallorca.

AMS: Arxiu Municipal de Selva

RCMV: Registre Civil de Mancor.

Rosselló: Homes d'armes de la part fora-

na de Mallorca 1359.

Gabriel Fio] Mateu.
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ARA HA FET VINT ANYS. • •
Les noticies que més cridaren l'a-

tenció dels mancorins durant el segon
trimestre de 1.972, foren:

La mort d'Antoni Mora Morro, el 29
d'Abril, als 83 anys d'edat i la de Joan
Vallon i Martorell de 61 anys, el 17 de
juny.

El naixement d'Antònia Rodriguez
Carrasco el 9 d'Abril.

Les noces de Pau Alba Pascual i
Petra Vallon i Munar celebrades el 30 de
Maig.

La classificació del C.D. MONTAURA
en tercer Hoc del Campionat de Futbol
de segona regional que li permeté promo-
cionar per pujar a primera, però quedà
eliminat davant el C.D. VILAFRANCA en
dos partits plens d'incidents.

La celebració del IV aniversari
del TELE-CLUB, el dia 23 de juny, acte
del qual acompanyam una imatge retros-
pectiva.

MONTAURA INFANTIL
Ha acabat la lliga pel nostre

equip infantil del Montaura a la tercera
regional. Ha quedat classificat en 4t
lloc havent marcat 74 gols i encaixant
41, uns resultats molts positius per
ésser el 1r any.

ELS RESULTATS DELS DARRERS PARTITS
HAN ESTAT:

L'elecci6 per votació popular de
Guillem Coll Morro com el millor espor-
tista local de la temporada. A aquesta
fotografia el podem veure exhibint el
trofeu en què fou guardonat.

Montaura 	 9 - La Salle Manacor
	 O

Sineu 	 3 - Montaura 	 1
Montaura 	 6 - Campanet
	

2

CLASSIFICACIÓ

(Extret de diverses fonts). 1.- La Porcifincula  	 46 punts
2.- At. S. Gotleu 	 45
3.- C. Picafort 	 36
4.- Montaura 	 33
5.- Sineu 	 31
6.- Campanet 	 27
	

VI

GOLEJADORS

1.- Janer 	 29 gols
2.- Garzon 	 24
3.- Ribot
	

5
4.- Fernandez 	 4
5.- Gallardo 	 4
6.- Ramis 	 3
7.- Maura, Llabrés, Fontanet
	

1

Per motiu de l'edat, la pròxima
temporada 92/93, no podran jugar Mora
(porter) Alorda (defensa) Martorell (De-
fensa) Ramis (mig), esperam poder-los
recuperar per a la Temporada 1993 a l'e-
dat de Cadets.



Miguel Vallori
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Per celebrar aquesta temporada,

jugadors, pares i quadre tècnie, acompa-
nyats per amics i familiars han realit-

zat un "STAGE - d'un cap de setmana a un

hotel a CALA D'OR, el passat h i 7 de

juny. Es reuniren 82 persones passant

dos dies de companyarisme sensacionals.

El darrer dia, diumenge, dinaren tots

junts i es brindh per la temporada rea-

litzada i per la que ve, quo esperam
sigui millor. Unes paraules ii' agraïment

per l'entrenador D. Pere flabres, als

jugadors i familiars per la seva assis-
tricia i el seu suport. Es feren unes

entregues de trofeus, pels jugadors,

així com al mAxim golejador Janet', i un

record de l'equip amb una fotografia per
a to tambe el cnpith de l'equip Jamie

Mora va fer una entrega a l'entrenador

per part de tots els jugadors amb agraï-

ment a la seva dedicació a l'infantil
Montaura.

lambe donam les gracies nl 1. 1).

Mont aura, a l'Excel.lentissim Ajuntament

de Mancor j n M. Val lori per el suport i

col.lahoracio els trofeus.

Per les festes de Mancor, es dis-

puta un partit entre el Sineu i Montan-

ra, amb uns magnifies trofeus amb resul-

tat de 4-1, favorable als locals. Segui-

dament el president obsequi amb un so-

par per premiar l'excel.lent temporada.

També es feu un sopar d'acomiada-

ment de la Temporada al Casal de Cultu-

ra, on es digué al jugadors fins el Se-

tembre per entrenar-se de cara a la pr6-

Xima temporada.

ENDAVANT MONTAURA 1 GRACIES.

**** **** ** * * ******



(BOE del 4 d'octubre).

UNIVERSITAT

PROVES D'ACCES

MON DEL TREBALL

FP GRAU SUPERIOR
(cicles durada variable)

•

Edat
18 	

• FP DE GRAU MITJA
(cicles durada variable)

BATXILLERAT •
17 	 (dos cursos) 	 (2)

e 16

15 	 2n 	 cicle
14
13	 Ir	 cicle

12

EDUCACI6 SECUNDARIA OBLIGATORIA

11
10

8
7

3r	 cicle

2n	 cicle

Ir 	 cicle

EDUCACIO PRIMARIA

▪ 6

5
4
3
2
1

2n	 cicle

Ir	 cicle
EDUCACIO INFANTIL

(I) ',ends direct.. Estudis Universitaria que es deterainin, d'acord
ab els estudis dFP realitzats

(2) S'establiran convalidacions entre el Batifillerat i la Fomente*
Professional de Crau Mitla.
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LA NOVA LLEI D'EDUCACIÓ.
Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre

Estam a punt d'iniciar la implanta-
ció d'un nou sistema educatiu. Per això
consideram oportú fer arribar al conjunt
de pares, ensenyants, alumnes i demés el
coneixement de la nova hei d'educació, la
LOGSE, aprovada el 3 d'octubre de 1990 i
que ja, a partir del curs 92-93, començarà
a implantar-se, de forma obligatòria, als
dos primers cursos de Primària, a tots els
centres, tant públics com privats.

La seva estructura està ben clara al
gràfic adjunt. Aixl i tot vos presentam un
poc d'explicació del mateix.

ETAPES DEL MOU SISTEMA EDUCATIU.

EDUCACI6 INFANTIL.
Etapa fins als 6 anys, amb dos ci-

cles de tres anys de durada cada un (0-3 i
3-6).

Objectius:
- Conèixer el propi cos i les possi-

bilitats d'acció.
- Relacionar-se amb els demés en les

distintes formes d'expressió i de comuni-
cació.

- Explorar i observar el seu entorn
natural i social.

- Adquirir autonomia progressiva en
les activitats habituais.

Ensenyança:
Els continguts educatius s'organit-

zaran en àrees que es corresponguin amb
Ambits propis de l'experiència i desenvo-
lupament infantils. Activitats globalitza-
des que tenguin interés.

La Metodologia estarii basada en les
experiències, les activitats i el joc en
un ambient d'afecte i de confiança.

Centres:
Els centres podran impartir bé el

primer cicle, bé el segon o bé ambdós ci-
cles.

Es podran establir convenis de col.-
laboració amb corporacions locale, altres
administracions públiques i amb entitats
Privades.

EDUCACIO PRIMARIA.

Etapa que va des dels 6 als 12 anys,
amb tres cicles de dos anys de durada cada
un (6-8, 8-10, 10-12).

Objectius:
- Proporcionar una educació comuna

que faci possible la integració de l'in-
fant en la societat.

- Adquirir els aprenentatges bàsics
relatius a l'expressió oral, l'escriptura
i el càlcul aritmètic.

- Assolir una progressiva autonomia
d'acció en el seu medi.

- Valorar la higiene i la salut del
propi cos.

- Donar importància a la conservació
de la natura i el medi ambient.

Ensenyança:
L'educació primària s'organitzarà en

àrees que seran obligatòries i tendran un
carActer global i integrador.

L'ensenyança tendra un caire perso-
nal i s'adaptarà als distints ritmes d'a-
prenentatge de cada nin.

La metodologia s'orientarà cap al
desenvolupament general de l'alumne, inte-
grant les distintes experiències i apre-
nentatges.

L'avaluació dels processos serà con-
tínua i global.

La promoció es realitzarà al final
de cada un dels cicles.

Nomes es podré estar un any mes en
un mateix cicle, una vegada al llarg de
tota l'Educació PrimAria.

o

EDUCACIO SECUNDARIA.

L'Etapa d'Educació Secundiiria in-
clou: educació secundAria obligatòria,
batxillerat i formació professional.

a) EDUCACI6 aMLAIRA OBLIGATORIA.-

Etapa obligatòria que compren de 12
a 16 anys i consta de dos cicles de dos
anys cada un. Si és necessari es podré
estar un any més a cada cicle; això estarà
supeditat a les necessitats d'escolaritza-
ci6.

Objectius:
- Transmetre els elements basics de

la cultura.
- Preparar per a la incorporació a

la vida activa, assumir els deures i exer-
cir els drets.

- Accedir a la FP especifica de Grau
Mitjà o al Batxillerat.

Ensenyança:
S'estructura en àrees de coneixement

obligatòries i optatives.

Títol:
Seri únic "Graduat en Educació Se-

cundària" i facultarà per seguir estudis a
Batxillerat o FP específica de Grau Mitja.

Els alumnes que no aconsegueixin els
objectius de la SecundAria Obligatòria
podran integrar-se en els programes espe-
cífics de garantia social que s'organit-
zin, per tal de rebre una formació bàsica
i professional.

Accés:
Poden fer el Ir cicle els que hagin

fet l'Educació PrimAria i el 2n cicle els
que tenguin el Graduat Escolar o el Cer-
tificat d'Escolaritat.

b) BATXILLERAT.

Objectius:
- Proporcionar maduresa humana

intel.lectual.
- Aportar coneixements i habilitats

per complir funcions socials amb responsa-
bilitat i competencia.

- Capacitar per accedir a FP especí-
fica de Grau Superior o Estudis Universi-
taris.

Accés:
S'ha de posseir el Graduat en Educa-

ció Secundhria.
També, de forma transitòria, hi po-

dran accedir els alumnes que tenen dos
cursos aprovats del BLIP actual.

Títol:
Els alumnes que obtenguin avaluació

positiva a totes les matèries rebran el
títol de Batxiller (qualsevol sigui la
modalitat feta). Donarà accès a la FP es-
pecifica de Grau Superior o als Estudis
Universitaris (en aquest cas cal superar
les Proves d'Accés a la Universitat).

Compren dos cursos i la LOGSE pre-
veu, com a minim, quatre modalitats: Arts,
Ciències de la Naturalesa i de la Salut,
Humanitats i Ciències Socials, Tecnologia.

c) FORMACI6 PROFESSIONAL.

La Llei distingeix entre FP de base
"tots els alumnes rebran una formació bà-
sica de caire professional en l'Educació
Secundária Obligatòria i en el Batxille-
rat", i FP específica. L'especifica es
presenta en dos nivells: Grau Mitjà i Grau
Superior.

Objectius:
Que els alumnes arribin amb una for-

macio polivalent a l'activitat professio-
nal per tal que puguin adaptar-se a les
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modificacions laborals que es produeixin
al hang de la seva vida.

Ensenyança:
S'organitza en cicles formatius, que

es correspondran amb els nivells de Grau
Mitjà i Superior, amb una orgauització
modular, amb àrees de coneixement Teòric-
Pràctic en funció dels diversos camps pro-
fessionals.

TI toi:
FP de Grau Mitjà = Tècnic en la pro-

fessió corresponent.

FP de Grau Superior . Tècnic Superi-
or en la professió feta. El títol de Tèc-
nic (Grau Mitjà) facultarà per a l'accés
al Batxillerat (també s'establiran conva-
lidacions).

El títol de Tècnic Superior (Grau
Superior) donarà accés directe als Estudis
Universitaris que es determinin (segons la
relació amb els estudis d'FP cursats).
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Accés:
A FP Grau Mitjà poden accedir-hi els

Graduats en Educació Secundària i els ti-
tulats d'FP 1. També alumnes que han apro-
vat el 2n de SUP.

A FP Grau Superior poden accedir-hi
els Batxillers (nova modalitat). Alumnes
d'FP 2 (segons professió feta). Alumnes
amb COU (segons opció feta).

També a ambdues modalitats d'FP hi
poden accedir persones majors després de
passar unes proves específiques.

Jaume Gual Mora,
Inspector d'Educació.

DUES OBRES IMPORTANTS PER L'ABASTAMENT D'AIGUA
POTABLE I PER LA DEPURACIÓ DE LA RESIDUAL.

Durant el mes de juny han estat

convocades a subhasta pública dues obres

importants per millorar la infraestruc-

tura sanitaria de Mancor. Les descrivim
breument.

ESTACO DEPURADORA D'AIGuES RESIDUALS.-
L'Institut Balear de Sanejament ha con-
vocat concurs pel projecte i execució de
l'estació depuradora d'aigOes residuals
que s'ha de construir a la finca dita de

Can Morat, situada al cam i que des de el
pou comú condueix al Puig de Son Picó.
El pressupost estimat és de 40 milions

de ptes. i la presentació d'ofertes aca-

bava el 30 de Juny.

ABASTAMENT D'AIGUA A MANCOR I SELVA.- La
junta d'aigUes de la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori del
Govern Balear, convoca subhasta per l'a-
dequació del sondeig existent al Clot de
Massanella, construcció d'un dipòsit a
la seva vora i les conduccions necessa-
ries fins el dipòsits ja existents de
les xarxes distribuidores de Mancor
Selva, segons el plànol que acompanyam.
El	 pressupost 	 de	 contracta 	 és 	 de
85.459.585 ptes., i s'ha d'executar en
un termini de sis mesos.

L'obertura de proposicions tendra
lloc el proper dia 8 de juliol.
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MONTAURA AMATEUR A PRIMERA REGIONAL?
Des de la darrera revista aquest

són els resultats del MONTAURA AMATEUR:

P. TESA 	 - MONTAURA
MONTAURA 	 3 	 - S'ARRACÓ
VILAFRANCA	 2 	 - MONTAURA
MONTAURA 	 4 	

- 

LA SALLE
STA. MARIA 	 3 	 - MONTAURA
MONTAURA 	 2 	 - BARRACAR
C. CONCOS 	 - MONTAURA

CLASSIFICACIó

1.- FERRIOLENSE
2.- BARRACAR
3.- S'ARRACó
4.- MONTAURA 	
5.- LA SALLE

Des d'aquestes pàgines podríem dir
que el Montaura ha pujat a 14 Regional
on no ha jugat mai amb una excel.lent
segona volta però falta la confirmació
oficial que en poc temps es farà reali-
tat.

	P. D. N. TESA 0 	 MONTAURA 	 2

Partit davant el cué on sorti el
Montaura aviat a decidir i arribant al
deF.cans amb el 0-2 davant un conjunt
molt dèbil. La segona part el Montaura
es dedicà a mantenir la renda, hem de
destacar l'expulsió de dos jugadors lo-
cals degut a la nova reglamentació.

Gols: Moreno - Moranta
Targetes: 0
Alineació: Martorell, Amer, Julio,

Carlos, J. Galvez, Mora, T. Galvez, Ma-
teu, Moranta, Amengual, Moreno, Sola,
Carbonell, Muñoz.

MONTAURA 3 - S'ARRACIO 2

Partit molt emocionant degut a la
visita del líder S'Arracó, dia del Club,
recaptació oficial de 91.100 ptes, gran
alivi per les argues, degut a les despe-
ses que són moltes. Sortí el Montaura
motivat i amb baixes per sancions però
Lots els que jugaren donaren el call i
al Ir minut 1-0 Toni Galvez. Pere, el
S'Arracó, un equip de capolls, imposava

cans amb 1-2. A la segona 	it 	 sorti
l'equip amb l'afició al seu favor, acor
ralant dins l'àrea als visitants donant
la volta al marcador. Biel Moranta va
ser expulsat degut als nervis i estarà 3
partits sense jugar per sanció. Hem de
destacar el gran gol aconseguit per Mi-
guel Mora en vaselina, per damunt el
porter, era la victòria per tota l'es-
quadra.

Gols: Galvez, Julio, Mora I
Targetes: Moranta (1)
Alineació: Martorell, Amer, Julio,

Carlos, J. Galvez, Mora I, T. Galvez,
Mateu, Moranta, Amengual, Moreno, Solà,
Carbonell, Muñoz.

VILAFRANCA 2 - MONTAURA 2

Molta calor. La pols entrava per
les gargamelles, camp molt sec, era im-
possible córrer. Aviat marcaren els lo-
cals 1'1-0, per després arribar amb 1-1.
Moltes ocasions perdudes pel Montaura,
el baló no volia entrar. Segona part on
el Montaura aconseguí el gol 1-2, però
els locals, en temps de descompte, aeon-
seguiren empatar, un punt d'or. Si hi
havia un guanyador, aquest era el Mon-
taura.

Gols: Amengual, T. Galvez.
Targetes: 0
Alineació: Martorell, Amer, Muñoz,

Mora I, J. Galvez, Amengual, T. Galvez,
Mateu, Julio, Solà, Moreno, Carbonell.

50 + 22
47 + 17
47 + 17
42 + 12
39 + 9
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MONTAURA 	 4 - LA SALLE 	 3

Part it molt diferent al del passat
dInmPnge, perquè va ploure molt i el
camp estava molt enfangat. Caigueron 47
I itres per metre quadrat. Comença el
partit ami molta Iluita però el tu1hol
era impossihle. Fs jugaven molt els dos
equips, el (pie guanyAs seria un gran
candidat a l'ascens a 14 Regional, però

els visitants marcaren el 0-1 arrihant
al 2-1, favorable als locals, amb gols
d'Amengual. La segona part esperàvem
qualque canvi i no va esser aixi i eh
dos minuts, remunta el resultat l'equip
visitant 2-3 i a partir d'aquí una con-
tra-rellotge per el Montaura. EntrA al
camp el jugador Carlos i es nota el seu
suport, en una falta directa de Mora I,
marcit 1'emP41 . Gran gol i finalment un

go I de Iluita on intervingue tota la da-
vantera local. Era la Vict6ria, hem do-
nat una grail passa ir l'ascens.

Gols: Amengual (2), Mora 1, More-
no.

Taretps: P. Amengual
Alineació: Martorell, Amer, Munoz,

Mora, J. Galvez, Amengnal, T. Galvez,
Mateu, Julio, Soli), Moreno, Carhonell,
Carlos.

STA. MARIA 	 3 - MONTAURA 1

Reaparici6 dels sancionats despres
del partit d'Algaida, severament casti-
gats. Gran decep- lo pel joc del Montait-
ta, despres de 7 partits sense perdre.
El Sta. Maria es jugava el mantenir la
categoria, no podia perdre i va Iluitar
sense donar facilitats. El Mont mura es-
lava confiat do que alla no hi havia
perdut mai. Qualque partit havia d'es-
ser. In gol de penal per cada banda, era
1'1-1 al descans. A la segona part, dos
gols en clar fora de joc, donaven la
victòria al Sta. Maria. Un arhitratge
dolent en un partit d'aquests on no S

fer res.
Gols: Mora 1
Taretes:0
Alineaci6: Martorell, Amer, Munoz,

Carlos, J. Gal vez, Mora 1, J. Galvez,
Amengual. Julio, Solh, Moreno, Mora 11,
Carbonell.

MONTAURA 2 - HARRACAR 1

jugava a your() venir i al contratac molt
diterent 	 a	 altres part its. 	 Arrih:i
descans amb 0-0 i poques OcnsioW, de
gol. A la segona part, al minut 6, s'a-
van6 el Parracar 0-1. El Parraran es
tirh a darrera i 	 canvis per el Montail-
ra, MoRANTA, ESTRANY ! MATEU, tres da-
vanters 	 i	 embotellaren el	 rival 	 dins
l'Area marcant el minnt 60 1-1 i al 65
2-1. Podria haver estat golejadn d'es-
oandol pe 1 6 no volin entrar. Gran ,o-,gona

part, feia estona que no f(1.)iem futhcl
tvt al (l'atac.

G01 -1: Moran t a, Amengua 1
Targetes: Amengual
Alineaci6: Martorell, Amer, Munoz,

Carlos. J. Gaixez, Mora 1, T. Galvez,
Sola, Julio, Amengual, Moreno, Moranta,
carbonell, Estrany, Mateu.

C. CONCOS 0 - MONTAURA 	 1

Partit on el Mon tait 	 es juga tota
la temporada, eis dos punts eren ‘itals
per aconsegnir el 4r Hoc a la taula.
Plovia en començar el partit, el Montau-
ra jugava mes amh el cor que no amb el
cap. Molt he a darrera per6 fluixos a
davant, tots confiaven amh la banqueta

quo el diumenge passat havia estat el
revulsiu. Aixi va ésser i a la segona

part acorralaren als locals a la seva
parcela però era impossible marcar, el
rellotge corria i pareixia que l'empat,

era ho per els locals.
Marcar un gol, era el trampoli de

Ia primera regional j un penal a falta
de 1 minuts, transformat per Mora, supo-
sA la vict6ria.

Volem destacar (Me e Is aficionats,

degut els nervis, cercaven cargols, no

volien patir amb el partit, molts en du-

gnerep 1 quilo. Pere) l'odissea viscuda

amb l'antocar no la vol ningel, parti
l'autocar de C. Concos a les 20.15 i
arriba a les 23.35, més de tres hores,

am!' aturada per un cami de Campos, on no

podia anar ni cuvant ni enrera, però

nomes VA sser el susto.
Gol: Mora 1
Targetes: 0
Alineació: Martorell, Amer, Munoz,

Carlos, Perelló, Mora I, T. Galvez, So-

h. Julio, Amengua l, Moreno, Mateu, Car-

bonell, Moranta, J. Galvez.

GOLEJADORS 91 	 TARGETES: 152
Partit molt emocionant per l'in-

certesa del resultat d'un dels millors
	

Ar-tom 	 IH
	

Arrom	 65 punts

de la categoria. Comença el partit per
	

Galvez 	 11
	

Estrany 15

el Barracar imposava molt i el Montaura
	

Moranta 11
	

Perelló
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Moreno 	 8

Julio 	 7
Estrany 6

Moral 	 6
Mateu 	 6

Amengual 6

Carlos	 4
Mora II 3

Carbonell 2
Perelló 	1

Simonet 	 1
Muñoz	 1

Mon taura

HOMENATGE A CARLOS GARCIA

El 21 de juny amb el partit. MON-
TAURA-LLOSETENSE, hem acomiadat el juga-
dor Carlos Garcia, que es rotira del
futbol en actin, després d'un excel.lent
historial on ha jugat els darrers 4 anys
a Mancor i ho ha donat tot pel Nlontaura,
entrega, Iluita i esportivitat, despla-

çant-se des de Palma i no fallant mai,
ai xò ho diu tot d'un excel.lent espor-
tista.

Se li ha fet entrega per part del
Club de I' Insígnia d'or i hrillants, del
C.D. Mont atira i una placa per part dels
seus companys amb et nom de tots els
jugadors. Des d'aquestes retxes li volem
donar les gracies i l'enhorabona.

Després de jugar amb el foui sea de
CanAries, Vilafranca i el C.D. Constân-
cia, tenguê mala sort, vn haver d'Osser
operat del genoll tres vegades i hagué
de deixar el futbol quan destarav. Pos-

pres va provar una vegada mês amh el
Montaura no es ressenti del genoll i ha
jugat sense aturar-se fins que ha pogu t

i ha decidit deixar aquest mou del fut-
hot com a jugador, pero creim que segui-
rA lligat a aquest club per molts
d'anys. Sols ens queda dir-li:

GRACIES, ENHORABONA I FELICITATS.

Miguel Vallon i Mateu.

ELECCIONS C.D. MONTAURA

JAUME MARTORELL, REELEGIT

Dia 29 de Maig es convoca assem-
blea extraordinària i eleccions.

A partir del dia 17 s'obrí el pe-
ríode per presentar les candidatures per
escrit fins dia 28.

Hem de dir que només es presentà
la candidatura de D. jaume Martorell
Martorell, ex-president els darrers qua-
re anys. La junta electoral acceptA com

a vàlida aquesta candidatura i el dia
2, a l'Assemblea va estar proclamada
com a (mica i per tant elegit democrà-
ticament com a President per quatre anys
mês des de 1.992 a 1.996.

Des d'aquí hem de dir que el pre-
sident ha nomenat els seus vocals i es-
peram que aquesta nova directiva faci el
que sàpiga perquè aquest el poble de
Mancor tengui un equip de futbol allà on
es mereix estar.

ENHORABONA I ANIM PRESIDENT!

REGULARITAT: Julio, 32 partits. 70

ESTADÍSTICA

J G E P GF GC PUNTS
A CASA 17 15
	

0	 2	 62 	 24	 30
A FORA 17	 6
	

4	 7	 29 	 31 	 16

Moranta 11

Mora II 9

Amer, Moreno 	 6
Cuenca, Sastre 4

Carlos,
Martorell 	 3

Muñoz, Mateu, Julio,

Sola, J. Galvez, T. Gal
vez, Amengual
	

9

Moral 	 1
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TO 	DE FUTBITO FESTES DE SANT JOAN
Amh motiu de les festes de Sant

Joan, se celebrà un torneig de futhito,
on han participat els conjunts de la
comarca, .Inca, Lloseta, Mancor, Caimari
i Selva.

Tots els partits s'han destacat
per la gran afluencia de públic i per
l'esportivitat de tots els conjunts. Els
partits eren arbitrats per Arhitres fe-
derats i cada partit ha estat un espec-
tacle de joc, es disputà la primera fase
on, per sistema de lliga, es classifica-
ren quatre equips per a les semifinals:

OLI CAIMARI 4 	 VIATGES MASSANELLA 	 4
BAR PANTAGONA 4 TRANSPORTS OLIVER 	 4

Varen ésser tant disputades agues-
tes semifinals, que es varen resoldre
tirant penals.

El tercer i quart lloc, els dispu-
taren:

VIAT. MASSANELLA 5 TRANS. OLIVER
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1 a la gran final:

BAR PANTAGONA	 4	 OLI CAIMARI 1

A les Balears hi ha sequedat.
No tudi l'aigua.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DOBRES PÚBLIQUES

I ORDENACIó DEL TERRITORI

Hem de destacar els campions que
son els mancorins del BAR PANTAGONA,
molt joves per() demostraren que han es-
tat els millors.

Jugaren: B. Gual, J. Mateu, J. Mo-
ranta, T. Morro I, T. Morro II, V. Ca-
nals, G. Martorell, B. Reus i C. Vallo-
ri.

La classificació final:
I.- BAR PANTAGONA
2.- OLI CAIMARI
3.- VIATGES MASSANFLLA
4.- T. OLIVER
5.- ES CAPELL
6.- CONSELLERIA D'AGRICULTURA
7.- BAR CAS PUPUT
8.- BAR ALTURA

Hem de dir finalment que ha hagut
trofeus per a tots els participants, i
refresc per a tots, donant la enhorabona
a l'Ajuntament de Mancou, per l'exit
d'aquest torneig molt ben organitzat i
per la gran participació i esportivitat
de tots.
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II TRIAL PLA DE MALLORCA
LA SEGONA EDICI6 DEL TRIAL PLA DE MA-
LLORCA ES DISPUTA A MANCOR.

El dia 17 de maig, a un circuit
realment dificil, es disputà el II TRIAL
PLA DE MALLORCA organitzat pel Moto Cluh
Cop de Gas de Maria de la Salut i patro-
cinat pel Consell Insular de Mallorca.

Era la tercera prova puntuable pel
Campionat d'Espanya en les categories
Junior i Juvenil.

Després de prop de vuit bores de
competició, a les cinc de la tarda, es
donaren el premis als guanyadors en un
acte celebrat a la plaça de l'Ajunta-
ment. Els tres primers classificats a
les proves de caràcter nacional foren:

Categoria Junior:

1P Marcel Justibè
20 Joaquim Vila
32 Josep Diaz

Categoria Juvenil:

10 David Cobos
20 Ricard Alcaraz
39 Héctor Escoriuela.

També es disputaren proves sense
caràcter oficial en les categories SENI-
ORS, que fou guanyada pel nostre paisa
Joaquim Marti seguit de Jaume Roig, i de
Veterans, essent el primer classificat
Marti Poquet i el segon Josep Yuste.
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I GRAN PREMI DE MINI MOTOS.
El dia 20 de juny es celebrà la

primera edició de la cursa per mini mo-
tos de Mancor de la Vail. Aquesta nova

modalitat de motorisme està arrelant amb

força entre els nins i joves mallorquins

que sol tenir per escenari circuits

privats. Dits vehicles, d'una alçària no
superior al mig metre i equipats amb un

motor de 37 c.c. poden arribar a una
velocitat de 70 kms, per hora. L'entusi-
asme dels germans Alba Maten féu possi-
ble la prova: portaren les mini motos,

feren la propaganda adequada, acondicio-
naren el circuit a la plaça d'Espanya i

tengueren cura de tots els altres de-

talls pel bon funcionament de la prova.

Foren trenta els inscrits, tots

els quals reberen una medalla commemo-
rativa de la prova, i trofens ais tres
primers classificats de cada categoria.

Aquests foren:

Categoria infantil:

19 Joan Moranta Abri nes

29 Francesc Solivellas

39 Jaume Mora

A la categoria senior es corregue-
ren tres mànigues classifichtories i la
final, aconseguint trofeus:

19 Manel Alba
20 Paco Jimenez

39 Frank Munar

A la categoria femenina els tro-

fens foren per:

Margalida Perelló

29 Juana M4 Alba

39 Margalida Alba

*************************************
OMINADAS CIAIDADAS

Ciudad Ma
Atenas 1896
Paris 1900
San Luis 1904
Londres 1908
Estocolmo 1912
Amberes 1920
París 1924
Amsterdam 1928
Los Angeles 1932
Berlin 1936
Londres 1948
Helsinki 1952
Melbourne 1956
Roma 1960
Tokio 1964
México 1968
Munich 1972
Montreal 1976
Moscú 1980
Los Angeles 1984
Seúl 1988



Imatges d'ahir

UN MON DE SILENCI

Presentam a aquesta imatge dos mancorins ja desapareguts i que l'únic vincle que els
unia era clue el desti els féu viure a un món de silenci i quasi absent de paraules. Es
tracta de Joan Vallon i Martorell, de Can Mameta, mort el 17 de juny de 1.972 als seixanta-
un anys d'edat. due és el qui esta dret. L'altre es Josep Mairata Bennassar, dit dels
Rafais, el decés del qual es produi el 30 de Desembre del passat any 1.991.

A pesar de les seves carêncies es defensaren en la lluita per la vida. El primer,
Joan, es dedica a l'ofici de sabater, es casa i tingué descendència. En Pep,
principalment, es dedicà al camp 1 resta fadri tota la seva vida.

Descansin en pau.

En Biel de Son Nadal




