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PORTADA
No hi ha a les Festes Patronals acte més emotiu que

l'homenatge als nostres majors. Enguany ha estat enaltit per

l'assitbncia del Molt Honorable President del Govern Balear

Sr. Jaume Matas.



CIØ N ICA
La Setmana Santa es celebrà com és
tradicional. Destacaren per l'assistència
de feels al Davallament desde Son
Tomeu, aquest any amb un itinerari
diferent, ja que passaren pels carrers
Metge Josep Mateu, Biniarroi i Santa
LLúcia abans d'enfilar fins l'escenificat
Calvari a Son Tomeu, així com la
processó de l'Encontrada i la missa de
Pasqua.
Igualment la romeria a Santa Llúcia es
celebrà amb un temps esplèndid i amb
molta participació com ve essent habitual
desde que es celebrà el dilluns de
Pasqua.

El dia 6 nasqué Magdalena, filla de Joan
D. Valloni i de Yolaine Valdés.
Enhorabona.

El dia 11 es registrà un incendi forestal
a Massanella que sembla fou ocasionat
per haver-se desbocat una crema que
havia d'esser controlada. A pesar de la
important concentració de medis contra-
incendis, tan terrestres com aeris, el foc
es perllongà durant tres dies, afectant
garriga, sotabosc i pinar.

El dia 13 es casaren a la parròquia de
Sant Pere d'Esporles, Pere Mir Gual
amb la jove d'aquella localitat Maria
Calafell Rosselló els quals han fixat el
seu domicili a Mancor. Moltes felicitats.

El dia 18 nasqué Magdalena filla de
Jordi Martorell i de Maria Fluxà.
Enhorabona.

El dia 20 es celebraren dues noces. A
l'Ajuntament s'uniren civilment José
Rubio Pérez i Marta Vila Guasch. A la
parròquia es celebrà el matrimoni
canònic de la mancorina Maria Antonia
Vicens Pons amb el jove de Selva

Manuel Muñoz Cuenca. A tots els
desitjam moltes felicitats.

El mateix dia 20 nasqué Lleonard,
primer fill del matrimoni Lleonard
Pocovi i Antònia Ramón. Enhorabona.

El dia 20, l'"Associació d'Amics de la
Tercera Edat" celebrà una DIADA DE
DIVERTIMENT. Es celebrà a Ca'n
Bernat un campionat de truc del qual
resultaren campions la parella formada
per Josep Amengual i Macià Colom.
Foren finalistes Biel Martorell i Tomeu
Campomar. AI Casal de Cultura tingué
lloc un torneig femení de siset, essent les
campiones Francisca Mairata i Antònia
Mateu i finalistes Pilar Mairata i
Francisca Arrom. A la nit, després de
sopar, hi hagué bulla i xaranga animada
per l'orquestra Victòria.

MAU 

El primer de Maig, festa del treball,
l'"Associació d'Amics de la Tercera
Edat'' commemorà el IX ANIVERSARI
de la seva fundació. Al migdia es celebrà
a la parròquia una missa en sufragi dels
socis difunts. Seguidament l'Ajuntament
oferi a tots els associats i a tot el poble
un refresc a la plaça. Després partiren
cap a la platja de Muro per dinar al
restaurant Can Macià. Una vegada que
els dos-cents seixanta assistents
haguessin satisfet la panxa, la diada
continuà amb un bon ball animat per
l'orquestra MANHATTAN.

El dia 2, dins la campanya de prevenció
de drogues, l'Ajuntament organitzà una
xerrada-col.loqui que tingué com a tema
"La relació familiar: factor principal per
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a prevenir el consum de drogues".

El dia 4, en el teatre del Casal de
Cultura la companyia Xamo-Xamo de
Binissalem posh en escena l'obra "El
prometatge i l'aniversari d'Antoni
Txekov". Organitzà la funció
l'Ajuntament i l'entrada fou gratuita.

Desde el dia 7 d'aquest mes, tots els
dimarts passa consulta el pediatre Dr.
Milton Castro.

El dia 16 s'inaugura una exposició
col.lectiva de pintura en el Centre
d'Expositors d'Inca essent una de les
artistes exposants la mancorina Francisca
Mora Pons.

El dia 18 morí Montserrat Tomás
Galmés als 67 anys d'edat. Natural de
Petra, era l'espòs de la mancorina Joana
Bibiloni de Ca Mach') Llucia. Descansi en
pau.

El dia 26, l'"Associació d'Amies de la
Tercera Edat", feren una excursió a
Porto Cristo i a les Cales de Mallorca,
dinant en el restaurant Los Dragones.

El mateix dia 26 batiaren Joan, fill de
Gabriel Martorell i de Barbara Martorell
essent els padrins Antoni Martorell i
Magdalena Mateu.

IUNY

El dia 2, en el saló d'actes del Casal de
Cultura el "Teatre di Marco Centre
dramatic" posa en escena l'obra de
Charles Perrault, "EL MOIX AMB
BOTES" organitzat per l'Ajuntament
amb la col.laboració del Consell Insular
de Mallorca essent l'entrada gratuita.

El dia 6 batiaren Llúcia Maria, filla de
Santiago Castro i de Magdalena Bover.
Foren padrins Antoni Bover i Dolors
Castro.

El dia 7, en el centre d'exposicions
municipal, s'inaugura la mostra de
pintura a favor de "La asociación
española contra el cáncer", de l'artista
Sr. Amado.

El dia 8 la regidora del nostre
Ajuntament Teresa Casilla Fontanet va
esser atropellada a Inca per un jove
identificat com A.G.A. quan anava per la
voravia acompanyada d'alguns amics. No
sols això si no que la va insultar. Poc
després, en tornar-se trobar per dins
Inca, el conductor, que dona positiu a
les proves d'alcoholèrnia, agradí a un
dels amics de na Teresa. Aquesta
sortosament no patí lesions importants.
La premsa illenca recollí ampliament el
fet, posant de relleu que l'ambient que
es crea els caps de setmana vora els pubs
inquers resulta cada cop més inquietant.

El dia 9, festivitat del Corpus Cristi, es
celebraren a la parròquia les primeres
comunions. Els sis nou combregants
foren Margalida Rotger Martorell,
Margalida Bonafé Mora, Catalina Coll
Moranta, Margalida Jaume Fontanet,
Llúcia Castro Bover i Racard Bibiloni
Murios. Després la processó recorregué
els principals carrers del poble, destacant
l'ornamentació dels carrers Nou i del
Bisbe Nadal.

Els dies dies 15 i 16 es celebrà la V
DIADA DE LA PINTURA. Dels
inicialments seixanta-nou inscrits,
seixanta-un autentificaren llurs teles.
L'Ajuntament obsequia els participants
amb un dinar a Santa Llúcia. El dia 20
queda inaugurada l'exposició de les
obres realitzades a la sala d'exposicions
municipal.

El dia 16 la plaça D'Alt es veié ocupada
per catorze expectaculars cotxes de luxe.
Es tractava d'un reagrupament que feren
els participants a la concentració JUNY
1996 organitzada pel "Club Classic de



Mallorca", i que s'havia iniciat a Can
Faiineta de Marratxí i tenia per destí la
ciutat d'Alcudia. Cridaren especialment
l'atenció un Cadillac, un Maserati i un
Mustang-Ford. Una delícia pels auto -
maniàtics.

El mateix dia 16 el Sr. Antoni Benn assar
Cirer pronuncià el pregó de festes. Fou
un emotiu record del seu rectorat
d'aqueixa parròquia iniciat fa vint-i-nou
anys i també un al.legat en defensa de la
mallorquinitat de les festes populars.
Després la Coral de Sencelles donà un
concert dividit en tres parts: la primera
dedicada a negres-espirituals, la segona
a música barroca i la darrera a cançons
populars. Foren llargament aplaudits.

De les Festes Patronals destacarem la
presència de firaires i atraccions infantils
notablement superior als altres anys.
Entre els molts d'actes inclosos en el
programa, ferem menció del concert per
a joves que començà el vespre del dia 21
i acabà quan clarejava el dia següent.
Intervengueren els conjunts MADAME
BUTTERFLY, NO DIGUIS DOIS,
THE BEATLES ANTHOLOGY (que
agradà especialment a la jovenella) i
OCULTS.

A la verbena del dia 22 les orquestres
RODAMONS I GUANTES NEGROS
escamparen per la plaça, grans dosis de
nostàlgia amb les melòdiques músiques
de temps passats, molt del gust de les
parelles que animaren la festa.

El diumenge dia 23 un acte inédit es
celebrà a la Plaça d'Espanya: l'exhibició
de cavalls domats a l'estil andalús a
càrrec de genets inquers i també
mancorins. El canvi sobtat del temps de
calorós a plujós, obligà a suspendre
l'actuació del grup d'animació infantil
CUCORBA i la celebració de
l'espectacle de varietés BERLIN
CABARET dins el teatre del Casal de

Cultura.

El dia del patró, asserenat el temps, els
actes pogueren fer-se segons el programa
previst. Destacà la solemne missa
concelebrada per deu preveres, amb la
presència del Molt Honorable President
del Govern Balear Sr. Jaume Matas, de
la Delegada del Govern Central Sra.
Catalina Cirer, autoritats locals i molts
de feels que omplien el temple.
Contribui a la faustositat litúrgica
l'actuació del ben preparat cor
parroquial, el qual al final de l'eucaristia
oferí un breu concert que acabà amb el
nostre entrenyable "Himne a Mancor". A
la sortida ben parades i ben provedes
taules davant l'Ajuntament esperaven als
que volgueren gaudir del refresc que la
Corporació oferia a tot el poble.

A la tarda, el XXII Homenatge a la
vellesa resultà, com sempre sol esser,
l'acte més emotiu de les diades festives.
Els seixanta homenetjats foren saludats
i el seu esforç per a dur andavant la seva
família i aquesta comunitat que
coneixem com a Mancor reconegut tant
pel Molt Honorable Sr. Jaume Matas,
President del Govern Balear, que enaltí
l'acte amb la seva presència, com pel Sr.
Bernardi Coll, nostre Batle, com pel
delegat de la Caixa de Balears SA
NOSTRA, Sr. Antoni Abrines,
patrocinadora de l'homenatge, com per
tot el poble que massivament mostrà la
seva adhesió amb la seva presència.
Animaren l'acte el grup d'havaneres
SOTAVENT que per arrodonir
l'ambient mariner de la música,
obsequiaren a tothom que en volgué
amb un estimulant tassonet de rom
cremat.
A la nit, el grup de teatre
PASSATEMPS de Son Sardina posà en
escena l'obra "Una temporada a Ca Sa
Dida", acabant les festes amb un castell
de focs artificials.



El darrer dia del mes, festivitat de Sant
Marçal, rAssociació d'amics de la
tercera eclat" organitzà una excursió a la
parròquia que té per titular dit sant dins
el terme de Marratxí, seguint una
antiquísima i molt popular tradició.
Foren seixanta-cins els inscrits, els quals
després de cumplir les seves devocions
envers aquest sant tan invocat contra el
reuma, dinaren en el restaurant Los
Melones.
El mateix dia 30 batiaren els tres fills de
Jaume Fontanet i Antònia Abrines: Joan

que fou apadrinat per Miguel Suau i
Francisca Fontanet, Clara que tengué
per padrins Carles Suau i Margalida G.
Vallcaneras, i Margalida els padrins de
la qual foren Josep Suau i Maria del C.
Suau.
També batiaren n'Antònia, filla de
Llorenç Martorell i Joana l‘P Alba,
essent els padrins Manuel Alba i Maria
Magdalena Martorell.

Gabriel Fiol Mateu

	4101100
	Iloilo

L'artista Sr. Amado, exposi
les seves pintures a favor
de la iluita contra el càncer

Concentració a la Plaça d'Alt
dels singulars cotxes del

"CLUB CLASSICS DE MALLORCA"

6



D. Antoni Bennassar Cirer
pronunciant el pregó de les
festes patronals d'enguany.

El M. Hble. Sr. Jaume Matas
President del Govern Balear
i la Sra. Catalina Cirer,
Delegada del Govern Central
acompanyaren a les autori--
tats mancorines a la missa
en honor del patró Sant
Joan Baptista.

El cor parroquial donà un
petit concert baix la di-
recció del Sr. Jaume Gual
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Ajuntament de Mancor

SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE DIA
30 DE 'HAIG

S'aprova per unanimitat
l'acta anterior de la sessió
de 28 de març.

Decrets de Batlia:
- Resolució de 2 de maig

de concessió de les següents
llicències d'obres:

* Canviar bigues de
teulada en estables i cases i
mitja 	 tafona 	 al 	 C/
Biniatzent de Baix a Mateu
Borras.

* Forrar 	 de pedra,
construcció d'una porxada amb
bigues de fusta i teula
mallorquina al Cami Son
Bonafé a Bartolomé Coll.

* Forrar casa de pedra i
reteular 	 al 	Canil	Ses
Quarterades a Guillem Pons.

* Fer porxo al C/
Biniarroi, a Pedro Arrom.

* Posar una barana i fer
dues fileres de blocs al C/
Turixant a Lorenzo Martorell.

- Resolució de 7 de maig
de concessió de les següents
llicències 	 d'obres	 i de
connexió a la xarxa de
clavegueram.

* Construir piscina al
C/ Montaura a Eva Fullana.

* Construir porxo
arreglar bany al canil dels
Rafais a Joan Martorell.

* Es concedeix llicència
de connexió a la xarxa de
clavegueram a Vivien Keirby
al C/ Sa Vileta.

Per unanimitat s'acorda
sol.licitar a la Parròquia de
Sant Joan Baptista de Mancor
autorització expressa per
adecentar el corral de
l'edifici del C/ Metge Josep
Mateu.

S'aprova per unanimitat

el Pla Municipal d'Acció
Social per a 1996 que inclou
el 	 Projecte 	 Serve!
d'Informació I Orientació
el Projecte Municipal de
Prevenció de Drogues.

Aprovació del plec de
condicions administratives
particulars J. convocatòria de
subhasta amb procediment
obert per a l'adjudicació de
l'obra "magatzem municipal",
inclosa en el pla d'obres i
serveis de 1996.

Per unanimitat s'acorda
sol.licitar a la Direcció
Provincial 	 del 	 Ministeri
d'Educació I Ciència que
contempli la possibilitat de
que el pròxim curs escolar
quedin en el Centre Escolar
del poble els nins que cursen
actualment 66 de primària
76 d'E.G.B., en comptes de
desplaçar-se a Inca al centre
d'educació secundària que
tenen assignat.

El Batle informa que
l'Ajuntament ens hem acollit
al Circuit Teatral promogut
pel Consell Insular de
Mallorca 	 mitjançant 	 la
Comissió 	 de 	 Cultura
Patrimoni Històric, que té
per finalitat acostar el
teatre als pobles de la Part
Forana.

Vicenç Moranta formula
proposicions:

• La 	 reparació 	 de
l'enllumenat del Passeig d'es
Pont.

* Promoure concurs per
tal d'adjudicar el Casal de
Cultura.

Referent a l'enllumenat
del Passeig, el Batle respon
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dient que és necessari però
hi ha obligacions més
urgents, com és el cas del
carrer Margalida Sintes.
Anuncia que es far& una
reunió de treball per parlar
del Pla d'Obres i Serveis
1997 1 les prioritats
d'actuació.

El Casal de Cultura es
considera posar-ho en marxa a
final d'estiu.

Isabel Garau formula una
relació de preguntes:

* Referent al control de
les llicències d'obres. Qui
du el control?.

* Proposa l'obertura de
l'Ajuntament un dia a la
setmana els horabaixes.

* En relació al programa
de festes de Sant Joan demana
els pressuposts de les
diferents propostes.

El Batle respon dient
que el control de les obres
es dur& a terme mitjançant
l'Aparellador Municipal que
far& els corresponents
informes i es sancionaran les
extralimitacions.

Referent a les festes de
Sant Joan hi havia dues
ofertes: TRUI i MALLORCA SO,
de 2.300.000 i 2.500.000
pessetes respectivament. S'ha
escollit l'oferta de MALLORCA
SO perquè es considera més
adequada per disposar d'una
actuació destinada ells joves.

FEMS
Degut a la posada en funcionament de la incineradora, el cost dels ferns de
l'Ajuntament passarà de 1.300.000 ptes anuals a 3.600.000 ptes degut a que haurem
de pagar 5.800 ptes per tona de ferns a l'incineradora, per tant el cost será gairebé
el doble del d'ara. Segons noticies que tenim, el nostre poble pagará aquesta
quantitat per el mes de setembre-octubre.
Es per això que vos volem informar que intentarem fer tot el posible perquè els
ciutadans no els hi costi doblers, pert) per això ens heu d'ajudar un poc tots.
Vos demanareu, Qué podem fer per col.laborar?
Idó... molt senzill. Durant aquests mesos repartirem contenidors per diversos punts
del poble per la recollida selectiva de vidre i paper, per tant, si els emprau, el pes dels
ferns que arribi a la incineradora procedent del nostre poble es veurà reduït
considerablement i tal vegada no importaria augmentar la taxa per recollida de ferns.
Si no col.laborau, ens veurem obligats a augmentar la taxa en quasi bé el doble del
que pagau ara.

El vostre Batle,
Bernardi Coll
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SIGNAT Jt) (5)
(Resum de les cròniques d'Antoni Janer al setmanari "CIUDAD")

Continuant amb les cròniques de l'any 1952, a l'edició del
7 de juny, parlava de la goletjada que havia rebut el Montaura
a Santa Margalida, sense mencionar el resultat. Creia que era per
falta d'organització i d'un bon entrenador i que aixi no s'anava
enlloc. També influala el fet que havia de jugar tots els partits
fora camp per falta de terreny a Mancor, però que el rector ja
havia autoritzat a anivellar i adequar per la practica del futbol
el camp de Turixant.

També informava que havia estat operat Josep Campins
Bibiloni a resultes d'un accident, per() que ja es trobava
millorat. I que a l'església s'havien casat Jaume Prats Garriga
d'Inca i Francisca Grau Martorell de Mancor.

El dia 14 de juny informava que el Montaura va perdre a
Consell per 7 a 3, i això que als deu minuts ja guanyava per 0-2.
També que havien tornat de Barcelona un grup de mancorins que
havien participat al XXXV Congrés Eucarístic Internacional,
presidits pel rector Mn. Miguel Femenia i pel Vicari Mn. Bartomeu
Nadal.

A l'edició del dia 21 de juny recull el programa de les
properes festes patronals i anota la mort de Catalina Vicens Alba
als 82 anys d'edat.

El dia 28 informava que, dins els actes de les festes
patronals, el Montaura havia guanyat al Lloret per 2-0 i que
havia empatat a tres amb la selecció inquera. També que s'havien
casat Joan Pou Pericds i Francisca Martorell Martorell.

El dia 5 de juliol destacava que el Montaura i
Inquense havien empatat a un gol a Turixant. El cronista,
referent a l'arbitre es demanava "si el árbitro que vino a Mancor
era un árbitro de circunstancias. Si es así nadie puede emitir
un juicio severo sobre su labor. Pero de ser un árbitro de ley
-como nos aseguraron que era- podríamos alegar en contra suya
muchas cosas que nos callamos". Després passava a referir-se a
les obres de reforma de la "Avenida General Franco" que aleshores
no era sinó un carrer mal alineat, mal anivellat i amb un tram
molt estret. Tenien dites obres un pressupost de 30.000 ptes. Per
financiar-les els mancorins compresos entre els 18 i 50 anys
aportarien dos jornals personals a raó de 15 ptes. cada un i els
de més de 50 anys dos jornals a raó de 12'5Optes. cada un. Els
camions pagarien 300 ptes i els carros 50 ptes. Els propietaris
de finques rústiques importants contribuiren amb el 2% sobre el
seu liquid imponible i els amos o arrendadors amb el 0'5%. Les
cases situades a l'Avinguda, carrers Salvador Beltran, Nou i
Bisbe Nadal aportarien entre 30 i 50 pessetes, segons la
categoria. Per la seva part D. Paco Reus de Son Simó construiria
pel seu compte 25 metres de cobertura del torrent de Biniarroi
aportant les 4.375 ptes. que pujava el pressupost.
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SI -111ACR) ECONÔMICA A 31 DE DESEMBRE DE 1995

ENTRADES
Existencia en c/c de Sa Nostra a 31/12/1994 508.489.-
Existencia en caixa a 31/12/1994 14.398.-
Interessos n/f de c/c de Sa Nostra de l'any 1995 256 -
Subvenció Ajuntament (Orquestra Canyarnel) 50 000.-
Subvenció de la Comunitat Autônoma 37.500.-
Subvenció del Conseil Insular de Mallorca 72.000.-
Subvenció Ministeri "Asuntos sociales" 100.000.-
Quotes sods Ir semestre 1995 175.000.-
Quotes socis 2n semestre 1995 (a banc) 178.800 -
Quotes socis Ir semestre 1995 (a caixa) 4.200.-
Quotes socis 2n semestre 1995 (a caixa) 3.000.-
Quotes sods nous (ingressades a caixa) 2.400.-
Ingressos per excursions i altres activitats 1.521.000.-

ASSOCIACIO D'AMICS
DE LA TERCERA EDAT
MANCOR DE LA VALL

ACTIVITATS REALITZADES

I RESUM ECONOMIC

Any 1995

TOTAL ENTRADES 2 667.243 -

SORTIDES
Baixes 2 socis
retornat el seu import 1.200.-
Baixes 2 socis 1.200.-
Compres (termos cafe, palanganes, setrilleres) 16.530.-
Compra d'estanteries del magatzem 32.000.-
Compres (pintura, endolls i cables d'electricitat) 4.233.-
Pagat al repartidor dels programes 1.000.-
Un viatge a Palma 350.-
Compra de tassons de plastic 1 000.-
Retornat de l'excursió a Es Grau 2.000.-
Pagat per excursions i activitats diverses 2.095.627.-

TOTAL SORTIDES 2155140-

RESUM
ACTIVITATS REALITZADES DURANT L'ANY 1995

data activitat entradcs sorridet assiatents

18
gener

Valldemossa
Coves de Galden

117.000 117.000 90

23
febror

Assemblea general de Socis
.(Dijous Llarder)

66.500 81377 95

1
maig

Fe,te ants rsan gralun 388.743 229

27
nialg

Ofrena floral a la Verge de Lluc gratuit 39.692 42

30
;tiny

Excursin a Sant Marçal 99.200 99 750 62

26
agost

Sopar 1 ball 166.000 188 546 166

16
setembre

Sopar 1 ball 253.500 341.232 195

21
octubre

Bunyolada del dia de les Verges Fawn 3.196

22
octubre

ExcurstO a Mcntesion i Sa Gruta 209.000 206.010 110

I t
novembrc

Soper 1 ball 106 800 132.757 178

6
desembrc

ExcursiO a Valldcrnossa
1Es Grau

191.000 191.700 88

31
deserntac

Festa de Cap d'any
No ''ella

312.000 3056t4 160

Total entrades 2 607.243 -
Total sortides 2.155.140 -

Capital efectiu a 31 de desembre de 1995 512 103.-

Existencia en c/c Sa Nostra a 31/12/1995 497 198 -
Existencia en caixa a 31/1211995 14.905.-

Total
	

512 103 -

Nombre de socis a 31 de desembre de 1995: 300

MUDES
La Caixa de Balears SA NOSTRA va fer-se càrrec del cost dels autocars de
l'excursió de dia 18 de febrer de 1995

ALTRES ACTIVITATS
L'Associació ha col laborat en la preparació de moltes festes programades per
l'Ajuntament durant l'any 1995, d'entre altres:

- Sopar de la Festa de Sant Antoni.
• Dinar de la diada "Corrent per relleus Pollença-Mancor.
- Dinar de la "Diada de pintura"

• Berenar de la Pujada a Lluc a peu.
- Sopar de la "Diada Esportiva"

AGRAIMENTS PER LES SEVES APORTACIONS ECONÓMIQUES
- Ajuntament de Mancor de la Vail

- Caixa de balears SA NOSTRA
- Ministeri de "Asuntos sociales"
- Conseil Insular de Mallorca

- Govern Balear (Conselleria Adjunta a la Presidencia)



SES GLOSSES D'EN TOMEIJ SINEVER

NOVE ANIVERSARI DELS AMICS DE LA TERCERA EDAT

Dia primer de bon demati
alegre i fent sa mitja
a davers les vuit i mitja
cap a Inca vaig partir.

Jo me sentia feliç
me vaig dutxar i afeitar
allà ningú em molestA
a jo i a sa Bila en es pis.

Me'n torn cap a Mancor
qualqun en veus mudat
dels amies de tercera edat
i jo aquí ja vaig començar.

A les dotze es fer una missa -
pel Reverend Tomeu Suau
per tots desitjant sa pau
mos rabé amb bona sonrisa.

Uns amics de tercera edat
d'un poble de sa muntanya
que per fer festes té manya
dels altres va destacat.

S'Ajuntament mancorina
mos va fer un bon refresc
per fer-ne més m'oferesc
m'heu feta treura s'espina.

Partirem cap a dinar
fent sa mitja rialleta
i en Miguel en Sereneta
uns xistes mos va contar.

Arribam a s'hotel Can Macià
que hi tirà s'arrós tot d'una
no mos donà temps de dir pruna
i a sa taula ja va estar.

Varem ser deu a sa taula
nou de mesclats en famili
jo duré això a domicili
som un home de paraula.

Va ser un dia lo més gran
de lo primer a lo darrer
allà tothom s'ompligué
ningú crec que passAs fam.

Va parlar es President
d'Amies de Tercera Edat
per tots va esser escoltat
el va aplaudir sa gent.

Llavors es Batle Bernardi
a tots donA s'enhorabona
se va fer una festa bona
ho sap es poble mancori.

Mos parlà en Tomeu Cabrer
Conseller de Sanitat
dispost a fer-nos costat
si niai l'hem de menester.

Llavors Na Rosa Estai-As
Vice presidenta des Govern
ningú se sentia extern
no vol que cacem al ras.

Jo faré tot quan sabre
per es poble mancori
mirant si puc aconseguir
per voltros qualque dobler.

Aqui començà es ball
sa nova orquestra Manhattan
fins que vulguin halbran
tengueren un gran detall.

Es temps que el món serà rnón
en que el fessin tot a trossos
a un lieu trobaran ossos
no ho dubteu ni un segon.

No ho pots fer bé per tothom
per tot te posen travetes
te quedes amb ses mans netes
i cerquen embrutar es teu nom.

Som en Tome', Coll Mulla,-
conegut pes sinever
que si aixà no ha sortit bé
junts m'heureu de perdonar.

Erem dos-cents seixanta-dos
es persona( reunit
que tothom se és divertit
i tractats com a senyors.

Cadasqú és Cadasqual
jo pos lo que em surt des cap
no me vaig acabar es gelat
per por que no me fes mal.

L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA
TERCERA EDAT, celebraren
el seu nove aniversari en
el restaurant Can Macià de
Ia Platja de Muro.



En Pep Amengual i En Macia
Colom, quedaren campions -
del torneig de truc de
l'Associació.

L'Ajuntament obsequià als
socis amb un aperitiu.

Socis dinant en el Restau-
rant Los Dragones, de la
platja de Mallorca.



L'ESCOLA
Acabam el curs 95-96, un curs molt intens a on tant els

mestres com els alumnes hem hagut de viure canvis
substitucions, malgrat aquesta situació tots hem anat superant
els obstacles i hem après de les experiències.

De tot això ens ha quedat l'amistat de la mestra Maria i del
mestre de música En Guillem, i a més les ganes de seguir fent
feina. Així de la petita idea que un dia va suggerir la mestra
Margalida: un menjador escolar, l'A.P.A. està aconseguint
convertir-la en una gran idea i que el curs que ve, el mes de
setembre, ja tinguem menjador.

Els alumnes Matias Colom, Maria Colom i Cati Bonafé
viatjaren amb N'Angela fins a Port Aventura, el viatge guanyat
al concurs de Nació Buriata. Els va agradar molt.

El mestre Joan, Na Maria, Na Bàrbara I N'Antònia aniran el
mes de setembre a Sant Petersburg.

Sabeu qui són els guanyadors del II Torneig de ping-pong a
l'escola?

Categoria Infantil:

ler. classificat: Nuria Cayuela
2on. classificat: Toni Villodres

Categoria Juvenil:

ler. classificat: Pedro Villalonga
2on. classificat: J. Maria Fernandez

La mestra d'infantil, N'Antònia l'any qui ve pot venir amb
les piles ben carregades li pugen set alumnes nous.

El dimecres dia 19 vdrem fer el festival de final de curs
al Casal de Cultura amb molta participació de pares, mares i
alumnes.

Ens acomiadam dels alumnes que acaben 66 , 76 i 86, els
desitjam molt bona sort per Inca.

També us desitjam a tots vosaltres que passeu un bon estiu
J. fins el curs que ve.

Els pares participaren acti-
vament a la festa de fi de
curs de l'escola.  
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Els més petits mostraren les
seves habilitats com a can--
taires.

A una festa de fi de curs no
hi poden faltar les flautes
dolces.

Alguns alumnes mostraren el
ben actuar teatral en la
escenificació de l'obra "Els
tres germans beneits".

Ea



ARA HA FET VINT ANYS...
Del que passa durant el segon trimestre de 1976 destacam:

Que el 15 de juny l'Ajuntament aprova la petició de la
llicência de la Sra. Isabel Bordoy Mestre per obrir una
apotecaria a la plaça de Baix (llavors de Jose Antonio) del
nostre poble. Fins aleshores Mancor no havia gaudit de tan Util
establiment.

Que a les festes de Sant Joan destaca l'actuació del, en
aquell temps, popular cantant Tony Frontiera a la verbena del
dissabte dia 26.

Que les obres de la nova casa de la vila anaven progressant
i ja presentaven l'aspecte que podem veure a la fotografia
adjunta.

Que els naixements foren: el dia 4 de maig el de Maria
Esperança Martorell Visa i el dia 10 del mateix mes el de Miguel
Angel Alba Vallon.

Que es casaren el dia 12 de maig Guillem Coll Morro i Petra
Mateu Pocovi i el 18 de juny Miguel Martorell Moya i Catalina
Marti Pons.

I que deixaren aquest món el dia 24 de maig Joan Morro Riera
de Ca'n Fressa als 89 anys, i el dia 24 de juny Catalina
Martorell Mora, de Ca'n Bernadet, als 73 anys.

(de diverses fonts)
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PASSA-T'HO BE SENSE...
ENGANXA'T A LA VIDA!

DIA MUNDIAL SENSE TABAC: 31 de maig de 1996

Cada any l'Organització Mundial
de la Salut convida a tot el món a
pensar en el tabac o en la salut en
aquest dia especial. Aquesta celebració
anima i encoratja governs, comunitats,
grups i individus a ésser conscients del
problemes causats per l'Os del tabac,
especialment entre la gent jove, i a
emprendre les accions adients per
combatre aquest hàbit nociu.

Enguany el dia mundial sense
tabac està dedicat al lema "Esport i arts
sense tabac". És una oportunitat única
per mobilitzar atletes, artistes i els
mitjans de comunicació, així com els
aficionats i el públic en general, d'acord
amb l'objectiu de promocionar una

societat i un estil de vida on l'ús del
tabac no sigui una norma acceptada.

Les conseqüències de l'Os del
tabac són molt serioses. S'estima que
devers la meitat dels adolescents que
comencen a fumar cigarrets i continuen
fumant durant la seva vida, podran
morir com a conseqüència dels efectes
del tabac.

Dades recents confirm en que els
riscs de fumar són substancialment
mós alts del que es creia en un
principi. Els fumadors prolongats tenen
una tassa de mort tres vegades mós
alta que els no fumadors a totes les
edats, des de la joventut a la
maduresa.

PAUTES PREVENTIVES SOBRE EL CONSUM DEL TABAC

*Si deixes de fumar, millorarà la teva salut i  augmentarà la teva esperança de
vida.

* Fumar durant l'embaraç és perjudicial per a la salut de la mare i la del seu fill.

*Protegiu els nins del fum del tabac. Si fumes no ho facis davantg els nins.

*Els nins imiten el comportament dels majors. No els facilitis l'aprenentatge del
consum de tabac.

*Evttau fumar en llocs públics.

* El consum de tabac és una de les principals causes de mort que es pot evitar.

Si vols, pots deixar de fumar

Margalida Pocovi



ESGLES IA LOCAL

El passat dia 17 de marc el diaca Joan Carles CAnovas era
ordenat capellà, de mans del Bisbe de Mallorca D. Teodor Ubeda,
a l'església parroquial de Selva. En Joan Carles forma part de
l'equip solidari de capellans que, conjuntament, atenen les
parròquies de Mancor, Biniamar, Selva i Moscar.

Aquesta ordenació, la primera que s'ha celebrat a la nostra
contrada, ha estat un aconteixement per a tota l'Església de
Mallorca i per a les nostres parròquies en concret. La fotografia
adjunta - una imatge val més que mil paraules - deixarà
constância d'aquest fet tan important per a nosaltres.

Ens posam en contacte amb el nou prevere perquè expliqui als
nostres lectors all6 que sent en aquests dies.

Quê és lo que t'ha mogut a fer-te capella? Podries contar
una mica la teva histbria?

- Vaig néixer a Ciutat fa 28 anys. He viscut la major part
de la meva infantesa i juventut a la barriada de Sa Indioteria.
La situació socio-econòmica d'aquesta barriada era bastant
precària. Aix6 va fer que un grup de joves, animats pel Rector
de la parr6quia, ens plantejassim la necessitat d'oferir una
alternativa al col.lectiu de joves marcats per l'atur i la
drogadicci6. Ens decidirem a crear un Club d'Esplai pels infants
i una Cooperativa de treball associat pels joves que cercaven
feina.

A rel d'aquesta experiência i motivat pel testimoni que em
va donar el Rector de la parr6quia, vaig decidir entrar al
Seminari Major, després d'acabar el batxillerat.

M'han dit que has estat 2 anys al Perd?

- Si. He realitzat la prestació social, com a objector de
conciência, a la serra dels Andes. En aquells moments havia
acabat els meus estudis en el Seminari i me feia molta il.lusió
conèixer i compartir la feina dels missioners i missioneres
mallorquins. Crec que aquesta experiência en el Perú ha marcat
un "abans" i un "després" en la meva vida.

Formes part d'un equip solidari amb altres dos capellans.
Com valores aquesta experiência?

- Fa poc temps que hem iniciat aquesta experiência a les
parròquies de Mancor, Biniamar, Selva i Moscar. No és cap secret
la situació de manca de capellans que vivim actualment. Per
aquest motiu és necessari posar en marxa noves formes d'atenci6
a les comunitats parroquials que faci possible un millor servei
amb manco sacerdots.

A més, estic convençut que aquesta experiência també ens
ajuda a nosaltres, els capellans, ja que podem compartir més la
nostra vida i la tasca parroquial.
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Com has viscut aquest temps de la teva Ordenació sacerdotal?

- M'he sentit molt acompanyat i recolzat per la gent de les
nostres parròquies. Aix() ha fet que aquesta passa tan important
en la meva vida l'hagi pogut viure ple  d'il.lusió.

He d'agrair la gran col.laboració que hi ha hagut en la
preparació de la meva ordenació, així com tantes mostres d'afecte
que la gent m'ha brindat. Estic molt agraït a tothom.

Vet-aquf unes pinzellades de la vida d'En Joan Carles i del
camf que l'ha duit a ser capellà.

El que és cert és que cap capellà ni religiosa ni cap
persona amb vocació, devalla directament del cel. Es Déu qui
sembra la Ilavor, perd ho fa en joves i al.lotes normals, dels
nostres pobles i barriades. Déu crida des de dalt, perd les
vocacions neixen i creixen aqui baix. I tots hem de fer qualque
cosa perquè no faltin capellans que assegurin el servici i
l'animació religiosa de les nostres comunitats cristianes.

6a,a--Dua-e.<
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MIRANT CAP ENRERA
MADÓ VENTURA FONTANET VICENS

Vaig néixer a Mancor dia 25
d'agost de 1907, en el carrer principal, a
aquella casa amb entrada fonda que
diuen ca's Pixet. Mon pare era Biel
Fontanet Ferragut i ma mare Francisca
Vicens Rosselló. Mon pare feia feina pes
camp, com quasi tothom en aquell
temps. Hem estat cinc germans, dues
femelles i tres mascles. un d'aquests va
morir en es dos anys quan ma mare ja
era morta, perquè marl quan només
tenia quaranta-un anys. Ara només
quedam vives ses dues femelles, Na
Margalida i jo.

Vaig estudiar amb ses monges,
només sa doctrina i jo era sa número u,
però de la resta no vaig estudiar res. Ma
mare sempre hem deia que el més
important eren ses oracions. Hi vaig anar
fins devers es nou anys. Si ma mare no
hagués mort pot esser que hagués
estudiat més temps.

Quan ma mare va morir va venir
un tio de Palma, que només era cosí de
mon pare que sempre s'havien fet molt,
com o més que germans, i va dir a mon
pare que havia pensat yie una de ses
dues nines anás a viure amb ell a Palma
i així podria aprendre a cosir i sabria
arreglar-li sa roba perque en aquell
temps sa roba s'arreglava molt. Noltros
vivíem amb sa mare de mon pare, es a

dir amb sa padrina, que es va morir
quan jo ja era casada i en vaig casar en
es vint-i-un anys amb N'Arnau Moyer de
Ca sa Ferrerica. Es cosí de mon pare,
que jó li deia tio, tenia una filla que era
modista. Amb es quatre anys que hi vaig
estar vaig aprendre a cosir i de llavors
ençà m'ha tirat més s'ambient de Palma
que es de Mancor. Me tiraven més es
tios que sa meva família d'aquí.

A Mancor vaig fer tota sa vida de
modista, ja que no sé que es fer feina
pel camp com feien quasi totes ses
al.lotes d'aquell temps. Sa feina que feia
era per dona, sempre he estat modista
de senvores.

Després de sa guerra hi havia
molt poca roba i jo vaig haver d'anar
qualque vegada a Barcelona a cercar-ne.
Però això va durar poc i no em va faltar
roba per confeccionar vestits. El que
passava era que en aquell temps jo
cobrava dues pessetes per fer un vestit i
encara no m'ho podien pagar. Quan vaig
anar a viure a Palma encara n'hi havia
que devien feina que els havia feta. En
canvi avui tot val molt més i poden
pagar-ho. Pere) hi ha que tenir en
compte que un tub de fil valia quaranta
cèntims i avui val tres-centres o quatre-
centes pessetes. Sa vida ha augmentat
amb excés, tot és un poc massa, segons
sa nieva idea, que no vol dir que
realment ho sia, però això "ha de ir un
poco atrás" per que l'any dos mil no sé
que passará.

Fa quaranta i pico d'anys que vaig
anar a viure a Palma perque m'agrada
niés Palma que Mancor per viurer-hi.
M'agrada Mancor per un dia o dos, però
per viure m'estim més Palma: dóna'm sa
capital i no un poblet per viure. Es
s'ambient que hi ha lo que més
m'agrada, pots passejar, veure
mostradors, entrar a molts diversos bars
per beure un cafè o un refresc, tot això
fa sa vida niés distreta, no veus quasi
mai ses mateixes persones, pots anar
així com així deçà i en es pobles si vas



bé perque hi vas i si no perque no hi
vas, això ja se sap. Ara que sa vida aquí
a Mancor es més tranquil.la sí que es ver
i es clima també és més saludable,
perque a Palma avui amb sa quantitat de
cotxes que hi ha, s'atmosfera no és
agradable, però per un qui esta
acostumat no li fa res.

Alla a Palma sempre vaig fer de
modista, i encara ara faig qualque cosa
per passar es temps. Sa moda ha canviat
molt pels joves, per?) per ses persones
majors aquella coseta  clàssica encara es
sa mateixa. I aixe, es el que faig però
només per aquells compromisos
d'amistats que no ho volen comprar fet.
Jo a Palma he fet molta feina i per gent
important, des d'azafates de s'aeroport
tan estrangeres com no estrangeres fins
a senyores importants com sa dona des
president de s'audiència. Molta feina he
feta.

Com veig ses joves com van
vestides?,... un temps ses al.lotetes duien
uns vestits molt ben fets, ben planxats,
tot el contrari d'avui en dia que tan
duen uns calçons foradats com qualsevol
altra cosa, sa qüestió és no deixar es
tabac. Ara resulta que una al.loteta que
vaja ben vestida la tenen per vulgar,
només van ben vestides quan van a
noces o primeres comunions. Sa gent
que va ben vestida ara és de mitja edat,
però ses més joves "a lo loco", no només
"a lo loco" en es vestir, sinó en tot. I això
inclús a Mancor, perque jo aquesta nit
per exemple, he sentit arribar cotxes niés

tard que les tres de sa nit. D'on venien?
no ho sé, de discoteques o d'on sia. I a
Palma lo mateix. Si se vol veure gent
ben vestida ha d'esser a una boda o festa
semblant. I avui hi ha vestits que es
paguen a cent mil pessetes, que no són
tonteries, i no se pensi que és gent de
moltes possessions de terrenys, sinó gent
que guanya i els gasta i per una fan molt
bé perquè quan jo em vaig casar
guanyaven lo que guanyaven, perquè jo
havia de passar sa setmana amb dotze
pessetes. Ara 136, flavors un cafè, perque
jo he estat molt cafetera i m'ha agradat
molt i encara m'agrada, només valia deu
cèntims.

Quan me vaig casar amb es meu
home, es qui va posar sa línia de sa
corrent de Pollença a Formentor era un
enginyer, un tal Manera que era de
Mad, ell feia de xofer amb s'enginyer i
era es primer que passava amb sa
furgoneta fins a Formentor. Arriba a
guanyar cinc pessetes i cinquanta
céntims cada dia. Era un dels homes de
Mancor que guanyava més. Comparau-lo
amb el que me costa fer net a una dona
per dues hores aquesta mateixa setmana:
tres mil i pico de pessetes.

Hi lia d'haver de tot, per-6 avui no
hi ha respecte ni se fan ses coses així
com toca. Corn és anar a missa amb un
escote que mostra tota s'esquena no és
decent. Que vagin així a sa platja o allà
on vulguin bé, però a l'església així de
cap manera. Es una asquerositat.

A Palma pas es temps molt bé.



TEMPERATURES I PLUGES A MANCOR DE LA VALL DE LANY 1.996

TEMPERATURES

Mitjana Mitjana 	 Minima del Mes 	 Maxima del Mes

PLUJES

MES Minima Máxima 	Dia	°C Dia	 °C

Gener
Febrer

Març
Abril
Ma ig
Juny
Juliol
Agost

Setembre
Octubre

Novembre
Desembre

Gener
Febrer

Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost

Setembre
Octubre

Novembre
Desembre

77 litres
74
53

105
27
64

400 litres

102
67
38
76
51
25
12
20
92

113
104
88

litres  

788 litres

19
16
22
25
29
33

9,2
6,0
8,1

10,7
13,2
17,5

14,2
12,4
14,7
18,8
24,1
27,5

18
22

5
3
3

24

4
o
3
6

11
13

1
13
23
22

4
30

Ténc unes amigues i quan una me
telefona anam aquí o allà, i a s'estiu a
prendre un refresc a Valldemossa, poble
que m'agrada molt perque allò és un
betlemet, amb una que té cotxe, pagant
jo una part de's gastos, altra vegada me
telefona una que té un germà a Son
Ametler, entre Sant Marçal i es Bon
Sosec, aquest cementiri nou, diguent-me
que no fassi dinar que dinarem allà, o
també a Son Ferrer entre Magaluf i
Santa Ponça, devora la mar, o sa casa
d'alguna amiga per prendre cafè.... i així
passam es rato. Això és sa meva vida.
Ara al que dedic menys temps és a

fregar j arreglar la casa, això no
m'agrada gaire.

Mancor desde que jo era nina ha
canviat molt. Ara és maravellós. Molta
gent de Palma quan els hi dic que som
de Mancor sempre racalquen lo guapo
que és i lo 136 que està cuidat i arreglat.
I és que com a poble està molt bé. Ara
que, com ja he dit, per viure cada dia
m'estim més Palma. Pen') no dic que hi
arribi a viure, perque mai he dit que no
torneria a Mancor.

Històric de Plujes:

Goner IF-oorer 'Marc Atril 1.1aig ..un Julic1 ii-stmst Setembre Octubre Noverncre Desernbre

1019 1673 1384 761 607 252 122 1195 916 1134 1039 875

1986 983 113 101 28 83 11 11 64 1 171 170 123 107
1987 963 259 155 36 24 41 1 25 0 57 60 189 116
1988 640 68 11 44 123 83 80 2 11 79 20 54 65
1989 735 14 53 39 85 92 4 2 14 172 6 141 113
1990 823 120 13 48 102 23 4 1 21 49 267 125 50
1991 922 220 145 63 80 129 43 0 58 57 49 45 33
1992 667 65 10 .76 76 60 68 5 6 3 128 20 150
1993 686 18 112 10 115 53 4 0 5 75 107 153 34

1994 780 68 46 11 46 3 9 0 22 147 264 88 76
1995 677 74 27 29 27 12 28 23 57 105 63 101 131
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Per tal de cel.lebrar amb els lectors el DIA MUNDIAL DEL

LLIBRE, que tingué lloc el passat 23 d'abril, enguany la
biblioteca organitzà la SETMANA DEL LLIBRE, que es va dedicar
integrament a commemorar el centenari de les Rondaies
Mallorquines i va dur a terme tot un seguit d'activitats, totes
elles relacionades amb el llibre i la literatura.

Dites activitats consistiren en:
dia 19 d'abril "EL MÓN DE LES RONDALLES"

Confecció d'un llibre gegant de la rondaia:
"La filla del sol i de la lluna"

dia 22 d'abril 	TALLER DE PUNTS DE LLIBRE
dia 23 d'abril DIA DEL LLIBRE

Visita a la biblioteca (Hora del conte)
Exposició i venda de llibres a la playa
EXPOSICIÓ DE PUNTS DE LLIBRE

dies 24 i 25 BIBLIOCINEMA
La literatura infantil i juvenil al cinema
Es projectà "El guardian de las palabras",
d'en Macaulay Culkin
I també BABAR A LA SELVA

dia 26 d'abril TALLER DE LES RONDAIES
Confecció d'un trencaclosques gegant amb la
reproducció de la portada d'un llibre de --
rondaies.

La participació fou nombrosa i aprofitam 1 ' ocasió per agrair
als mestres de l'escola Montaura la seva col.laboració en el
desenvolupament de totes aquestes activitats.

Al mateix temps volem agrair a na Bel Garau, Ricard
Farriols, Maria Gual, Biel Pocovi i Margalida Castells que varen
aportar els seus punts de llibre per a la nostra exposició.

També dins les festes patronals la biblioteca va participar
amb dues activitats destinades als nostres lectors infantils:

El diumenge dia 16 va actuar na Asia Schalekamp del grup
TORNASSOL, que amb les seves titelles va contar tres divertides
ronadaies que feren les delicies dels més petits.

Dilluns dia 17 vàrem pintar, a l'aire lliure, el mural "Això
era i no era..." dedicat a tots els personatges de les Rondaies
Mallorquines, dracs, princeses, gegants, etc..., i que va tenir
15 metres de llarg.

Aquestes activitats, aprofitant el trui de les festes les
varem fer a la plaça.

I, per acabar, dir-vos que ara, amb l'estiu, amb les
vacances a les portes, és un bon moment per retrobar-se amb la
literatura i llegir aquells llibres que la resta de l'any per
manca de temps no podem.

La biblioteca segueix a la vostra diposició a l'horari
habitual, excepte el mes d'agost, que tindrem tancat per
vacances.

Bon estiu i bones vacances a totsi

Carmen Valdivielso.



El dia de Sant Jordi, festa
del libre, a la Biblioteca
Municipal s'exposaren punts
de Ilibre...

.... els alumnes de Pescola
participaren a l'hora del
conte...

... i a la Plaça de l'Ajunta-
ment pogueren comprar llibres.
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TOPONÍMIA DOCUMENTADA (35)

TANCA sa (Mn) El 16 d'abril
de 1563 fou capbrevada per
Cristòfol Martorell indicant
que confrontava amb canil
d'Inca a Almallutx i amb
possessió de Massanella (ARM
P-230) El 16 de setembre de
1603 dit Cristòfol Martorell
vené una part a Jaumeta
Martorell àlies Vaquera
d'extensió d'una quarterada i
a Simó Morro un altre tros de
tres quarterades i mitja,
indicant que tot era olivar.
(ARM P-178) A l'any 1636 se
cita la Tanca del Pujol que
era propietat de la viuda
d'Andreu Morro j que
confrontava amb torrent
d'Escorca i amb canil de
Mancor a Massanella (ARM P-
246;
Segons els estims de 1698 ja
estava dividida en set
propietaris. (ANS) A l'any
1769 es diu que és una
pertinència dividida en
diverses propietats compreses
entre el canil a Almallutx, el
canil a Massanella i la
possessió dels Catlar de
Massanella i que esta
atravessada pel torrent
d'Escorca. (ARM P-259).

TANCA DES BOSQUET (Mn) Era
una part de la possessió de
Son Bonafé que a l'any 1859
fou venuda per Joan Bta.
Billón a Llorenç Coll de
Mancor (ARM Reg. Hipoteques
264).

TANCA DE SA VINYA DE'S CAP
D'AMUNT (Brr) El 24 de gener
de 1603 era part de la vinya
de Bernat Mateu de Biniarroi
(ARM T-38).

TANCA DE SA CANAL (Bzt) A
l'any 1862 era de Francisca
Reus i confrontava amb canil
de Mancor a les cases de
Biniatzent i amb torrent que
baixava cap a Biniamar (ARM

Reg. Hipoteques 269).

TANCA DE S'ERA (Mn) Es deia
així la terra que estava prop
de la Casa de s'Era, que en
el segle XVI era la que
estava més prop de la Font
pública de Mancor. A l'any
1766 era una tanca amb cases
derruïdes i que Bartomeu
Fornari la vené a Antoni
Martorell alies Blai, i que
abans havien estat d'Andreu
Bennassar. Confrontava amb
camí a la Font, olivar de
Ca'n Xantis i amb la Coma de
Jordi Morro. (ARM P-237).

TANCA DE SES FIGUERES (Mss)
El día 11 de març de 1564
Antoni Martorell de
Massanella la capbreva
indicant que confrontava amb
els camps de Pere Abri-
Dezcallar i Pere Nicolau
Dezcallar. (ARM T-33).

TANCA DE SA FONT RAFAL - (Brr)
El nou d'abril de 1633 era
d'Andreu Mateu que la vené a
Mateva Garcia dona de
Bartomeu Reus. (ARM T-41) A
l'any 1729 Bartomeu Reus
àlies Caba en fer la
capbrevació dels seus bens
que estaven en alou del
Paborde de Tarragona indica
que la Tanca de sa Font
Rafal, es Puig de Suro i es
Coll des Cardessar eren de la
seva propietat i que estaven
part damunt el canil de
Biniarroi a la Font Rafal.
(ARM T-55) A l'any 1815
Francisca Reus de Biniarroi
vené una part a Jaume Moger
(ARM T-47) El dia 6 de març
de 1837 fou dividida entre
els germans Jaume i Miguel
Moger. Tenia sis quarterades
i confrontava amb Massanella,
terres de Jaume Reus abans de
les mateixes pertinències,
amb canil reial de Mancor a
Almallutx i amb terres del
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Dr. Jaume Armengol de Son
Collell. (ARM L.-514) El 28
d'abril de 1841 Miguel Moger
natural de Mancor i vezi de
Llorito traspassà la seva

part a Pere Francesc Mateu de
ses Cases Noves (ARM L.-516)

TANCA DE'N GUAL (Mn) A l'any
1734 era de Jaume Moger i
confrontava amb la possessió
de Massanella i el torrent
d'Escorca (ARM P-233).

Gabriel Fiol Mateu

FONTS DOCUMENTALS:

ANS: Arxiu Municipal de Selva
ARM: Arxiu del Regne de
Mallorca

Posa-ho en práctica: "Evitem els incendis"

Arribat l'estiu, per diversos
motius augmenta el risc dels incendis
forestals: augment de la temperatura, els
boscos, camps i garrigues estan secs,...
Recordant els darrers incendis produits
a la nostra illa com són el de la Trapa, el
de Na Burguesa, i no anant tan enfora
simplement el produit al nostre poble el
mes d'abril, podem observar l'efecte
negatiu damunt l'ecosistema en general
de la nostra Serra:

* Efectes sobre la vegetació: 
destrucció pràcticament total de la
vegetació, encara que algunes plantes i
llavors puguin subsistir si es troben a una
certa profunditat.

* Efectes sobre el sol: la part
orgànica del sòl desapareix i això fa que
certes plantes no tenguin els suficients
nutrients per poder creixer. Degut a la
falta d'arrels la terra no queda retenguda
i per tant serà fàcilment arrossegada per
la pluja i el vent.

* Efectes sobre la fauna: molts
d'animals no podran conseguir
sobreviure ja que per la seva forma de
desplaçament serAn incapaços d'escapar
del foc.
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Per evitar tots aquests efectes
damunt el nostre entorn cal tenir present
una sèrie de normes:

- No tirar mai llosques de
cigarrets ni mistros.

- Tenir present que durant
aquests mesos de calor no està permés
fer foc a certes zones, assegurau-vos que
si en feis sigui a zones assenyalades per
a tal fi.

- No deixar mai el foc abandonat,
abans de partir ens hem d'assegurar que
està ben apagat.

- Evitar realitzar socorrats, si algú
de vosaltres pense fer-ho que no sigui en
dies de vent ni sense estar ben segurs de

comptar amb ajuda d'altres persones en
cas de que el foc prengui força.

Si qualque vegada ens trobam
davant un incendi el primer que hem de
fer és intentar apagar-lo, si per la seva
extensió ens és impossible fer-ho cal
demanar ajuda i avisar al guarda forestal
i bombers (UrRencies:080 6 176117).

Hauríem de pensar sempre que
un foc provocat per la nostra
imprudència pot amaneçar greument la
vida de molt.

Antònia i Margalida



L'ESPLAI
CLUB D' ESPLAI S' ESTEL

Benvolguts amics lectors,
ja tornam esser un altre cop
amb tots vosaltres per contar-
vos el que hem fet durant
aquests tres mesos i el que
tenim previst fer els propers.

Com vos diguérem a la
darrera revista Montaura, el
passat mes d'abril rebérem la
visita d'un grup d'Escoltes de
Barcelona.

Era dia 30 de març ben
demati quan ens trobarem tots
els monitors de l'esplai a la
plaça per partir cap al moll de
Palma a cercar els nostres
convidats. Partirem un darrera
l'altre, set cotxes en total.
Quan arribarem al moll hi havia
en Bernat, el nostre monitor
que estudia a Barcelona i també
havia arribat amb el mateix
vaixell, quan ens va veure
arribar un darrera l'altre, va
quedar tot esglaiat, després de
saludar-lo ens dirigirem cap a
la terminal on ens esperaven.
Ens presentarem, ja que tan
sols ens coneixíem per telèfon,
I ens saludarem, carregarem les
motxilles en els cotxes
partirem altre cop cap a
Mancor.

Quan arribarem, i el temps
que els hi mostrarem els locals
de l'esplai, ja començaren a
arribar els nins més grans del
nostre club, férem un cercle i
ens presentarem un per un.
Després d'haver après més o
menys els noms de tots,
partirem a fer volta pel poble,
per tal de que ho coneguessin,
sense adonar-nos ja va esser
hora de dinar, i partirem cap a
Santa Llúcia a dinar.

El capvespre mentres
jugàvem, parlàvem, cantavem...
les mares dels

nostres nins ens preparaven el
sopar, coses típiques
mallorquines, i ens ho anaven

duguent a l'Esplai, soparem
tots junts I després d'un poc
de bauxa en acomiadarem fins el
diumenge mati prest que haviem
de partir d'excursió.

El Diumenge, tal i com
quedarem el dia anterior, ens
trobarem ben prest davant Son
Morro, pujarem a l'autocar i
partirem cap a Valldemossa,
visitarem el poble I després de
prendre un refresc, tornarem
partir cap a Delà i Sóller, on
dinarem. Després de dinar
partirem cap en el Port amb el
trenvia j després d'haver fet
una volta pel port i menjar un
gelat, ja va esser hora de
tornar cap a Sóller i partir
una altre cop cap a Mancor
passant de tornada per Lluc.
Quan arribarem i després
d'haver-nos dutxat i sopat, ens
tornarem trobar tots a
l'Esplai, ja que ens havien
preparat un joc que dura gaire
bé tota la vetllada.

El dilluns, els nostres
convidats, partirem d'excursió
amb les bicicletes que els hi
haviem deixat, ja que els
nostres nins i monitors tenien
classe i no els hi poguérem
acompanyar.
Eren les set de l'horabaixa
encara no havien arribat, a més
havia començat a ploure
estàvem tots impacients, ja que
haviem quedat amb ells que a
les sis ja serien a Mancor.
Tots els nostres nins esperaven
a l'Esplai amb un parell de
monitors. Es feren les vuit
comença una bona tormenta i
ells sense comparèixer. Tres
monitors partirem amb cotxe cap
a Pollença, per la carretera
vella, i com més enfora ens
feiem més augmentava la pluja
la tormenta, 	 i 	 res... 	 no
trobàvem a ningú. Ens turarem a
Ca'n Jaume Grau i des d'allà
cridàvem a un i s'altre per
veure si ja havien arribat a
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Mancor, eren les deu i ja no
podíem aguantar més, quan
cridàrem a la Guàrdia Civil per
contar-los el que passava, just
després ens avisaren de que
eren a Moscar!, partirem cap
alla i els trobàrem tots xops,
amagats dintre d'una cotxeria
que els havia deixat una veina
d'and. CridArem a n'en Guillem
per que vingués amb sa
furgoneta a cercar les
bicicletes 1 després començaren
a arribar cotxes de Mancor per
traslladar els nostres amics
catalans. Quan arribarem a
Mancor hi havia els nostres
nins i pares que ens esperaven
tots impacients per saber el
que havia passat. Es
distribuïren per diferents
cases dels nostres nins per tal
de donar-se una dutxa ben
calenta, després sopar i a
descansar s'ha dit.

El dimarts estdren gaire
bé tot el dia per Mancor,
després el cap vespre anaren un
altre vegada amb bicicleta fins
a Inca a fer sa compra, ja que
aquest vespre ens convidaven
ells a sopar. L'horabaixa ens
trobArem tots a l'Esplai
després de jugar un poc
cantar, ens asseguérem a la
taula que ens havíem preparat,
I ens començaren a servir
menjar típic català. Després
férem un poc de bauxa i ens
entregAren un record del seu
pas per Mancor, nosaltres també
els varem voler fer entrega
d'un record nostre, i els hi
entregArem un siurell a cada un
d'ells, després cantàrem un
parell de cançons , ens férem
una foto tot el grup i ens
acomiadàrem, ja que hi havia
nins dels nostres que el
dimecres no hi havien d'esser.
El 	 dimecres 	 demati, 	 ho
dedicaren a netejar els locals
de l'esplai i preparar Jes
motxilles,	 després 	 d'haver
dinat ens tornarem trobar tots
allà, els nins s'anaven passant
les adreces de cada un d'ells
per 	 poder -se 	 escriure,
s'acomiadaren de tots i un
parell de monitors els
acompanyàrem al tren a Inca, ja
que el capvespre ho volien

dedicar a passejar per Palma.
Més tard un parell de monitors
partirem cap a Palma amb els
cotxes plens de motxilles
quan arribarem al moll, ens
acomiadarem i fins prest a
Barcelona.
Ara ens toca a nosaltres
tornar-lis la visita, en
principi havia d'esser aquest
estiu, però creim que millor
anar-hi en s'hivern ja que a
l'estiu fa molta de calor i a
filés allà a on hem d'estar (un
locals que tenen dintre del
recinte de la Sagrada Família)
hi fa molta de calor.
Des d'aquí volem donar les
gracies a tots els pares del
grup dels grans, I d'altres que
també ens volgueren ajudar,
així com també a altres
persones que no són de l'esplai
I que també ens ajudaren a que
els nostres amics es sentissin
com a casa seva, de fet no es
cansaren de repetir-nos que ho
s'ho havien passat de lo
millor, i que la gent de Mancor
els havia tractat molt 1)6, que
no esperaven tant.
També volem donar les gràcies a
l'Ajuntament, ja que sense la
seva ajuda, no haguéssim pogut
fer moltes de coses de les que
férem.
A TOTS VOSALTRES: MOLTES DE
GRÀCIESII.  

CAMPAMENTS ESTIC-96    

Enguany el Club d'Esplai
hem organitzat dos campaments a
diferents llocs de l'illa.

El primer ser à els dies 29
de juliol al 4 d'agost a la
Colónia de Sant Pere d'Artà,
amb el nins de 4 a 11 anys.

I el segon sera els dies
12 al 18 d'agost a S'Estanyol
de Llucmajor, amb el grup de 12
a 15 anys.

Però tot això, ja vos ho
haurem de contar a la pròxima
revista.

Que passeu tots unes bones
vacances.

El Grup de Monitors.          
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Excursió anab els antics Catalans.
Plaça de Wier.

Quan ens entregaren el record
del seu pas per Mancor.

I... la foto del record, tot el
nou grup d'amics junta.
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EXCIIIRSIÓ A CALA AGULLA

Com ja férem l'any passat, el dissabte dia 29 de juny
anàrem d'excursió tots els nins, pares, mares i monitors de
l'Esplai.
Realment fou una diada molt entretinguda, on nedarem molt
(malgrat l'aigua estava gelada), jugàrem a bolei, férem castells
d'arena, i prenguérem el sol.

Excursió a Cala Agulla.
Pares i monitors jugant a bolei

... els rues petits disfrutaren
fent castells d'arena.
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EL MONTAU1RA ACONSEGUEIX EL SUBCAMPIONAT 1
PUJA A PREFERENT

Així és. Després de ser
el millor equip de la segona
volta i el maxim golejador de
la categoria amb 91 gols, el
CLUB ESPORTIU MONTAURA ha
aconseguit el subcampionat de
la Regional el que l'ha duit
a jugar la próxima temporada
i per primera vegada en la
seva história, a Regional 
Preferent. 

Un fet, sens dubte
històric, que ha coincidit -
coses del destí- amb la
celebració aquesta temporada
del 506 aniversari de la
fundació del club.

Creiem que mereix la
pena recordar els noms dels
jugadors que han aconseguit
la proesa (entre els quals hi
han participat onze
mancorins) i que a les ordres
de Tomeu Alzamora han donat
una gran alegria al poble de
Mancor, ells són:
Toni Ferrer, Bernat Gual i
Benet Capó (porters), Txema
Muñoz, Toni Planas, Tomeu
Pericds, Miguel Ll. Mora,
Miguel A. Gonzalez i Tomeu
Morro (defenses), Ramón
Arrom, Joan M. Truyol, Miguel
S. Escarrer, Bernat Nicolau,
Andreu Sola, Vicenç Canals,
Rafel Reinés i Toni Estrany
(migcampistes) Pep Mateu,
Joan Maranta, Joan M. Serra,
Miguel A. Alba Pere
Amengual (davanters).

ENHORABONA A LA GRAN FAMILIA
DEL MONTAURA111

VERGE DE LLUC 1 - MONTAURA 4 

Bon partit i millor
resultat pels mancorins.
Encara que aquest sembli
clar, el que és cert es que
el quadre dirigit per Tomeu
Alzamora va haver de patir i

lluitar molt per dur-se'n els
tres punts. Sobretot quan
l'Arbitre, per error, expulsà
Planas. Aixi i tot, els
palmesans res pogueren fer
davant  un encoratjat
Montaura.

Golejadors: J. Maranta
(2), R. Arrom i M.A. Alba.

MONTAURA 1 - VILLAFRANCA 0 

"Dia del Club" i nombrós
públic que es converti en el
jugador número 12 del
Montaura. Amb un ambient
així, el quasi imbatible i
capdavanter Villafranca poc
tenia que fer. Els de Bonany
vengueren a tancar-se darrera
i esperar qualque contra-atac
però les coses no els hi
sortiren gaire bé, ja que en
el minut 83 de partit els
mancorins aconseguiren el gol
que deixava sentenciat
l'encontre.

Golejadors: Pep Mateu.

MONTAURA 5 - S'HORTA 1 

Amb el primer gol del
Montaura, l'equip felanitxer
va veure com els mancorins
els deixaren sense opcions.
Fins i tot, creim que el
resultat és curt, vistes les
clares ocasions de que
disposaren els mancorins.

El s'Horta, lluny de ser
un equip aspirant a l'ascens,
va ser una autèntica joguina
en mans dels verd i negres.
Amb aquest resultat el
Montaura es consolidà a la
segona plaça a quatre punts
del Port de Sóller.

Golejadors: T. Pericds,
P. Mateu (2), R. Reinés i J.
Maranta.



PORT DE SOLLER 2 - MONTAURA 1 

Després de deu partits
sense perdre, el conjunt
mancori va sortir derrotat
del Port de Sóller. Malgrat
aquest resultat, el Montaura
es mantenia a la segona
posició però a només un punt
dels sollerics que en aquest
encontre jugaren molt
motivats. Aixi i tot als
darrers minuts, els nostres
estaren a punt d'aconseguir
l'empat.

Golejador: Jorquera (en
pròpia porta)

matx va fer que el nostré
equip no desenvolupas el seu
bon joc, així i tot hem de
destacar com el millor del
partit els tres gols del
Montaura, fruits
d ' excel.lent s jugades.
Després, la directiva va
convidar a tots els
aficionats a un refresc. La
festa va seguir amb l'afeitat
del bigoti del "mister"
Alzamora després de quinze
anys de dur-ne.

Golejadors: R. Arrom, R.
Reinés i J.M. Truyols.

MONTAURA 7 - AT. BALEARS 1

El resultat ho diu tot,
encara que els palmesans
disposaren de qualque ocasió.
El Montaura demostra tenir
millor equip i d'aqui aquest

CLASSIFICACI6 la
FINAL

1.- Vilafranca

REGIONAL

JGEPGF GC PTS

34 27 	 4 3 89 30 85
resultat 	 força 	 _contundent. 2.- MONTAURA 34 24 	 2 8 91 45 74

Destaca 	 la	 tarda 	 inspirada
3.- Port de Sóller
4.- Algaida

34 22 	 7
34 20 	 7

5
7

81
75

39
39

73
67

d'Escarrer que aconsegui tres 5.- R. Molinar 34 	 19 	 4 11 75 60 61

gols.
Go 1 e j ador s : 	Mateu,

6.- S'Horta
7.- Portocristo
8.- V. 	 de Lluc

34	 17 	 6
34 	 17 	 5
34 	 17 	 2

11
12
15

78
75
66.

53
54
62

57
56
53

Escarrer 	 (3) 	 i M.L1. Mora. 9.- Colónia
10.- Llosetense

34 	 12 	 9
34 	 13	 8

12
13

72
59

71
74

48
47

11.- At. 	 Balears 34 	 13 	 6 15 71 70 45
12.- Sta. 	Eugènia 34	 12 	 6 16 45 51 42

LLOSETENSE O - MONTAURA 2
13.- P. 	 de Na Tesa
14.- La Victória

34 	 10	 7
34	 8	 5

17
21

53
50

68
75

37
29

15.- Murense 34	 7	 6 21 42 66 27

Avorrit	 derbi 	 on 	 els
mancorins es varen contegiar
del 	 joc 	 dels 	 Llosetins. 	 El

16.- Cas Concos
17.- Sant Jordi
18.- Ses Salines

34	 8	 2
34	 6	 4
34	 6	 4

24
25
24

35
36
36

82
107
79

26
23
22

Montaura, 	 que 	 fins 	 i tot va
Pujen a Preferent: Vilafranca

MONTAURA
fallar 	 un	 penal, 	 es 	 va Baixen a 2a Regional: 	 Ca's Concos,

imposar 	 a	 la 	 segona 	 part Sant Jordi i Ses Salines.

GOLE JADORS

Amb 17 gols: Pep Mateu
14 " : Joan Moranta
10 " : Ramón Arrom
8 " : M.A. González

Joan M. Truyol
7 " : Joan Miguel Serra
6 " : Rafel Reinés
5 " : Vicenç Canals

Miguel S. Escarrer
3 : Pere Amengual
2 : Miguel Lluís Mora
1 : A. Sola, 	 M.A. Alba,

B. Pericds, 	 B. Nicolau
2 " : En pròpia porta

TOTAL: 91 gols (Equip maxim golejador
de la Primera Regional)

davant una caricatura d'equip
com va esser el lloseti.
Debut en el Montaura del
porter mancori Bernat Gual.

Golejadors: Truyols i
Pep Mateu.

MONTAURA 3 - LA VICTORIA 1 

Darrer i decissiu partit
de lliga on el Montaura es
jugava, al menys, el
subcampionat 	 (millor
classificació 	 de	 la
història). La importancia del



J. Sallista
MONTAURA
Apa Beato
Xilvar
MONTAURA

8 - MONTAURA
O - Bto. R. Llull
O - MONTAURA
6 - MONTAURA
1 - Consell

GOLEJADORS:

Amb 4 gols: T. Villodres
" 3 	 " : J. Solivellas
" 2	 " : T. Ribot i T. Capó
" 1 	 " : P. Abrines i J. Ramón

CLASSIFICACI6 FINAL Grup H

J. Sallista
B. Ramón Llull
Sallista At.
Llosetense
Alaró
Xilvar
Consell
Montuïri
Algaida
Binissalem
Santa Maria
Porreres
MONTAURA
Apa Beato

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

G
25
20
15
15
13
12
12
11
12
10
7
7
2
1

E P
O 1
33
38
0 11
49
59
4 10
69
2 12
5 11
4 15
1 18
1 23
2 23

GF
107
104
67
76
54
70
60
57
71
41
59
40
13
18

GC
17
23
38
46
45
44
60
48
59
38
62
81

168
105

PTS 
75
63
48
45
43
41
40
39
38
35
25
22
7
5

FUTBOL BASE
La Victòria davant el Consell
en el darrer partit de lliga,
ha fet que l'equip ALEVI 
abandonhs el darrer lloc de
la classificació, posició que
ha vingut ocupant durant tota
la campanya. Per això, i
encara que els resultats no
han estat bons, els més
petits han acabat la
temporada amb un somriure en
els llavis.
El conjunt INFANTIL, que ha
acabat cuer, ha notat molt la
falta de conjunció entre els
seus integrants, ja que es
tracta d'un equip totalment
renovat i fet amb presses.
Aixi i tot, aquests joves
jugadors poden anar amb el
cap ben alt perquè, amb la
seva lluita i entrega, han
demostrat esser uns grans
esportistes.

Una mica millor ha estat la
classificació de l'equip
CADET, encara que es
mereixien, per la lluita i
entrega, una millor situació.
El fet que també sigui un
equip nou pot haver influit
en aquesta irregular
campanya. Finalment hem de
destacar 1 ' excel . lent
temporada de l'equip JUVENIL
que ha aconseguit l'ascens a
2a Regional. Tot i que no ha
estat gens fàcil, a la fi,
l'esforç i la qualitat de
tots els integrants,
encapçalats  per Joan
Martorell i Jaume Maura o
viceversa, ha fet possible
aquesta magnifica gesta.

ENHORABONA A TOTA LA PEDRERA
DEL MONTAURA I FINS LA
PRÓXIMA TEMPORADA.

C.E. MONTAURA ALEVf
	 C.E. MONTAURA INFANTIL

RESULTATS:
	 Resultats: 

Golejadors: 

Amb 12 gols: Idel Olmedo
5 	 " : Mateo Coll
3	 " : Felip Martorell
2	 " : V. Cabra i J. Zurera

1 1 	 1	 " : Alberto i Fernandez

CLASSIFICACI6 FINAL 2a REGIONAL GRUP A

JGEPGF GC PTS 

1.- Alar6 	 26 21 2 3 130 31 65
2.- Sallista At. 	 26 21 2 3 107 32 65
3.- Sineu 	 26 20 3 3 149 40 63
4.- P. Pollença 	 26 17 5 4 76 17 56
5.- Margaritense 	 26 15 3 8 97 53 48
6.- Constancia 	 26 14 5 7 62 22 47
7.- Sta. Maria 	 26 15 2 9 78 52 47
8.- J. Bunyola 	 26 9 7 10 53 56 34
9.- APA B. R. Llull 26 7 6 13 28 77 27

10.- Paguera 	 26 7 2 17 53 105 23
11.- Xilvar 	 26 7 0 19 52 79 21
12.- Beta Color 	 26 3 2 21 31 103 11
13.- Sóller 	 26 2 4 20 28 140 10
14.- MONTAURA 	 26 2 1 23 27 165 	 7

MONTAURA 1 - Margaritense 5
Xilvar 1 - MONTAURA 5
MONTAURA 0 - Sallista At. 12
Sóller 5 - MONTAURA

34



C.E. MONTAURA JUVENIL 3 4 REGIONAL

Resultats:   

Margaritense 	 4
MONTAURA 	 3
Ses Salines 	 2
MONTAURA 	 2
Porto Cristo At 3
MONTAURA 	 4

Goleiadors: 

- MONTAURA 	 2
- Sóller 	 3
- MONTAURA 	 5
- Sallista At.7
- MONTAURA	 4
- Llubi 	 4    

Amb 15 gols: Miguel Janer

	

" 14	 " : Alberto Garzón
"	 8	 " : José M. Fernandez

R. Solivellas
It	 7	 " : J.C. Pérez
If 	 5	 " : David Garcia
Of
	

4	 " : Gabriel Alorda

	

3 	 " : R. Solano, P. Rotger,
J. Moranta i B. Gual.

	

2 	 " : A. Maura
	1 	 " : A. Far, T. Fontanet i

J. Piza.

CLASSIFICACI6 FINAL III REGIONAL JUVENIL GRUP A

JGEPGF GC PTS 

1.- Son Ferrer 	 24 19
2.- Margaritense 	 24 16
3.- A. Llubi 	 24 14
4.- Sallista At. 	 24 14
5.- MONTAURA 	 24 12
6.- Ca'n Picafort 	 24 13
7.- Sóller B 	 24 11
8.- Colónia 	 24 10
9.- Vilafranca 	 24 8

10.- Porto Cristo At. 24 5
11.- Campanet 	 24 6
12.- Algaida 	 24 5
13.- Ses Salines 	 24 4

3 2 85 30 60
4 4 81 44 52
4 6 69 48 46
3 7 86 46 45
6 6 79 58 42
2 9 51 48 39
3 10 83 65 36
3 11 66 52 33
4 12 64 70 28
2 17 45 88 17
3 15 49 76 17
1 18 37 86 16
0 20 41 115 12

C.E. MONTAURA CADETS

Resultats: 

P. de Pollença 4 - MONTAURA 	 1
MONTAURA 	 3 - Alaró
Sant Marçal 	 2 - MONTAURA
MONTAURA 	 3 - Sallista At. 1
Pollença 	 11 - MONTAURA 	 3
MONTAURA 	 3 - J. Bunyola 	 1
Sineu	 5 - MONTAURA 	 0

Golejadors: 

Amb 16 gols: Sion Mateu

	

" 11 	 " : Bernat Ramón
" 	 5	 " : Pere Villalonga
If 	 3	 " : F.J. Castro, M. López

i J.M. Fernandez
	2	 " : M. Perelló, J. Coll i

F. Muñoz
	1	 : A. Llabrés, D. Gómez

i J. Bonache

CLASSIFICACIÓ FINAL CADETS SEGONA REGIONAL GRUP A

JGEPGF GC PTS 

1.- Pollença 	 28 25 2 1 114 22 77
2.- Sollerense 	 28 21 4 3 83 18 67
3.- Santa Maria	 28 16 4 8 79 46 52
4.- Sp. S. Marçal 28 16 4 8 73 42 52
5.- Xilvar 	 28 14 6 8 62 54 48
6.- Sineu 	 28 13 4 11 65 48 43
7.- Llosetense 	 28 13 3 12 62 61 42
8.- B. Ramón Llull 28 13 3 12 65 50 42
9.- Campanet 	 28 13 4 10 80 53 41
10.- Sallista At. 	 28 12 5 11 60 46 41
11.- Consell	 28 11 3 14 60 71 36
12.- Alaró	 28 7 2 19 42 94 23
13.- MONTAURA	 28 6 2 20 51 98 20
14.- P. Pollença 	 28 4 4 19 42 84 16
15.- J. Bunyola 	 28 0 0 28 20 160 	 0

Per la propera temporada a
preferent es podrà disposar
dels nous vestuaris.



ESPORTS FLASH 
GENT CONEGUDA

Si l'any passat van ser
el Reial Madrid Alevi i el
F.C. Barcelona Veterans els
que vengueren a jugar a
futbol al nostre municipi, el
passat 11 de maig van ser un
equip de la Televisió
Autonômica Catalana TV3.
Aquest conjunt, encapçalat
pel cantant mallorquí Lloreng
Santamaria i pel presentador
Carles Francino, es va
enfrontar a un equip de
veterans del Montaura. El
resultat final: 3 a 3 i un
excel.lent record.

TOT UN DETALL

	Carles	 Francino, 	 el
popular	 presentador 	 del
Telenoticies Vespre de TV3, a
més 	 de	 demostrar 	 bones
maneres jugant a futbol, va
fer gala també de la seva
simpatia sobre tot entre els
més menuts. Inclús els hi va
prometre saludar-los per la
televisió amb el gest de
compondrer-se la corbata quan
acomiadas 	 l'informatiu.
així ho va fer. Tot un detall
de tot un senyor.

QUINA CARA! 

No és d'estranyar, amb el
president que té, que una
club tan històric com el
Llosetense es trobi on es
troba avui en dia. Com a
mostra un botó: resulta que
en el partit d'anada, jugat a
Mancor, entre els equips
d'aquests dos ve'ins
benavinguts 	 municipis, 	 la
directiva del Montaura
recordà al president Lloseti,
Bernat Coll "Salat", que les
entrades serien tan sols de
500 pessetes com a prova de

bona voluntat. Pere) mira per
on aquest Sr. Coll va posar
el preu de les entrades a 800
pessetes. Vostès jutgin.
Creim que ni el Montaura ni
el Llosetense es mereixen

TENNIS 

A les passades festes
patronals, va tenir lloc la
cloenda del curset de tennis
que durant tot l'hivern s'ha
duit a terme al Poliesportiu
Municipal i que des de fa uns
anys ve impartint Joan
Campins a un gran nombre
d ' al . lots del nostre
municipi. La cloenda i el
lliurament d'obsequis a tots
els alumnes es va celebrar
després de les finals de
Tennis de les festes on a la
categoria de menors de 16
anys va resultar guanyadora
Maribel Castells després
d'imposar-se a Guillem Marti,
mentres que a la categoria
absoluta el guanyador va ser
Joan Moranta Frontera que es
va imposar a Pep Mateu
Maranta en un emocionant i
renyit partit.

FUTBOL FEMENI 

D'aqui uns dies es
confirmarà la possibilitat de
que el Club Esportiu Montaura
compti també, de manera
oficial, amb un equip de
futbol base femení. De
moment, les nines juguen
partits amistosos, com el
disputat  contra el
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Margaritense, a les passades
festes patronals. Després
d'empatar a 3, l'encontre es
va haver de decidir a la
loteria dels penals, on
resultà guanyador l'equip
visitant. ANIMS i que no
decaigui l'il.lusió.

ELECCIONS 

Després d'una campanya
tan brillant i tan moguda com

la passada, el Club Esportiu
Montaura es troba, a l'hora
d'escriure aquestes línies en
periode electoral (ara ja es
deu saber qui és el
president). En el pròxim
número de la revista MONTAURA
vos informarem amb detall de
tot el que ha donat de si
aquest procés.

Equip del C.E. MONTAURA a
punt de jugar el darrer
partit del torneig de Pri-
mers Regional i que II do-
nà  el subcamplonat.

Equip femení de futbol que
Ia propera temporada espe-
ra Jugar competicions o fi -
cials.



RUGBY A MANCOR

Jugadors fadrins I casats que
disputaren el primer partit -
de RUGBY (sic) jugat a Mancor.

... on no hi faltaren disputa-
des mélees...

... ni esbordellades touches.
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TORNEIG DE FUTBOLET SANT JOAN 96

Per quart a ny
consecutiu, l'equip mancori
del BAR ES FORN es va
proclamar brillant campió del
Torneig Comarcal de Futbolet
de les Festes de Sant Joan,
organitzat pel Club Esportiu
Montaura en col.laboració amb
l'Ajuntament.

Aquest conjunt, dirigit
enguany per Joan A. Ripon,
es va imposar a la final per
4 a 3 a l'equip inquer del
Sanejaments Servinsa en un
encontre molt renyit que es
va decidir a la pròrroga pel
sistema del "gol d'or".

L'equip del conegut bar
de la plaça de Baix,
guanyador d'aquest torneig en
cinc ocasions, estava format
enguany pels jugadors Bernat
Gual, Joan Moranta, Pep
Mateu, Biel Moranta, Andreu
Sola, Guillem Solivellas,
Ramón Arrom i Pep M.
Fernández -tots ells
mancorins-, a més dels
reforços foranis Robert
Aljama i Xisco Morro.

Les classificacions
finals del Torneig, on tots
els equips tengueren trofeu,
varen quedar així:

Classificació final per equips 

1.- BAR ES FORN (MANCOR)
Premi de 50.000 ptes

2.- SANEJAMENTS SERVINSA (INCA)
Premi de 25.000 ptes

3.- IMPREMTA MS (SELVA9
4.- BAR PENTAGONA (MANCOR)
5.- BAR CA'N TOMEU (CAIMARI)
6.- BAR MAYORGA (BINIAMAR)
7.- CONSTRUCCIONS BAUÇA (INCA)
8.- CAFETERIA SON AMONDA (INCA)
9.- PUB DOBLE ZERO (LLOSETA)
10.- IMPREMTA GOYA (LLOSETA)

Golejadors: 

1.- Pep Mateu (Bar Es Forn)
15 gols (trofeu)

2.- Toni Quetglas (Imprempta MS)
13 gols

3.- Joan Moranta (Bar Es Forn)
12 gols

4.- Marcus Philips (Servinsa)
Miguel Caballol (Impr. MS)

10 gols

Porter menys golejat: 

1.- Bernat Gual (Bar Es Forn)
15 gols (trofeu)

2.- Calderón (Servinsa)
16 gols

3.- Ignasi Valls (Impr. MS)
21 gols

L'equip del Bar es Forn, guanyà
per quart any consecutiu el tro-
feu Sant Joan de futbolet. 
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No és la primera vegada que duim a aquesta secció d'imatges retrospectives a mancorins que el servei mili-
tar els porté !luny de la roqueta. Aqui podem contemplar a Jordi Moranta Martorell (nat l'any 1906 i mort el
1990) que després d'haver passat la seva joventut per les costerudes terres de Biniarroi, pogué fer-se

aquesta fotografia amb el fons del popular monument a Colon al Port de Barcelona, Iluint les altes polaines i
amb el cap cobert pel reglamentad ros. Perd segons ell s'ho passé bastant bé, perquè a més de poder des-
cobrir un món molt diferent del rutinari de la seva joventut, a l'any 1926 que és la data d'aquesta fotografia,

Espanya estava baix la dictadura de Primo de Rivera, essent inclús els soldats rasos ben considerats per la
població.
Com ell mateix conté, quan el llicenciaren estigué content de tomar a ca seva, però no tot era alegria...

En Biel de Son Nadal
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