
n auí
N 36 TERCER TRIMESTRE 1.996

O

REVISTA DE MANCOR DE LA VALL

RECREACIONS A L'ESTIU



SUMARI
CRÒNICA.- 	Gabriel Fiol  	 Pàg. 3

AJUNTAMENT DE MANCOR 	 6

LA PAGINA ECOLÒGICA.- Margalida i Antònia " 10

UN ACCIDENT.- Pep Ferrà  	 " 11

ARA HA FET VINT ANYS  	 " 12

SIGNAT (J).- Antoni Janer  	 " 13

TEMPERATURES I PLUGES.- Miguel Saurina  	 " 13

TOPONÍMIA DOCUMENTADA (36).- Gabriel Fiol " 14

ESGLÉSIA LOCAL.- Mn. Bartomeu Suau  	 " 15

MIRANT CAP ENRERA: JOAN AMER ALORDA  	 " 16

L'ESCOLA  	 " 18

SES GLOSSES D'EN TOMEU SINEVER  	 " 20

BIBLIOTECA MUNICIPAL  	 " 22

CLUB D'ESPLAI S'ESTEL  	 " 24

FUTBOL.- Vicenç Maranta Frontera  	 " 27

ESPORTS FLASH.- Vicenç Moranta Frontera 	 " 30

IMATGES D'AHIR .- En Biel de Son Nadal  	 " 32

****************************************************************
Edita: Col.lectiu MONTAURA.- Plaga de l'Ajuntament, 1

07312.- MANCOR DE LA VALL
Fotografies: Magdalena Campaner, Gabriel Pocovi i Gabriel Fiol
Correcció lingüística: Margalida Martorell Carbonell

Jaume Gual Mora
Mecanoscrit: Magdalena Grau Reynés
Imprimeix: GRAFICAS GOYA.- Lloseta
Dipòsit Legal: PM 3-1988
Els articles signats només expressen l'opinió dels seus autors

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

PORTADA
Encara que a Mancor no tinguem la mar que és on es sol passar
el temps d'oci estiuenc, els qui no abandonam el poble, tenim
les nostres recreacions per passar-ho el millor possible, com
es pot comprovar a les fotografies de la portada amb una
imatge d'una de les moltes festes dels amics de la tercera
edat i altre de la concorreguda piscina municipal.



CROM ICA
JULIOL

El dia 5, la redacció d'aquesta
revista rebé un fax de la
Conselleria de Foment del
Govern Balear, on s'informava
que s'havia concedit una
subvenció de 25.959.751 ptes.
a. satisfer en deu anualitats,
destinada a la restauració del
santuari de Santa Llúcia. Dita
restauració s'ha fet necessària
pel mal estat de les biques
col.locades a l'any 1949 a
diverses dependències. Es
tractava d'unes bigues ideades
per una teulera de Selva fetes
de peces de test amb una anima
de ferro, però que el pas del
temps ha demostrat no esser
adients per a la construcció,
havent-se prohibit el seu ils.

El dia 8 nasqué Llúcia Beatriu,
filla d' Oscar Alberto Robles
I d'Ana Maria Ayuso. Moltes
felicitats.

El dia 13 començà el peculiar
estiu de l' "Associació d'amics
de la tercera edat" a base de
vetllades de sopar i ballar,
aquest dia amb el duo "ARCO
IRIS".

El dia 25 es casaren a
l'Ajuntament Jaume Munar
Mairata i Francisca Fernandez
Saez. Moltes felicitats.

El mateix dia 27 tornaren a
estar de gresca els de la
tercera edat. FESTA D'ESTIU amb
sopar i verbena amb el duo
"NILAS".

El dia 28 es celebrà a la
parròquia un singular
batiament. Fou el d'Alexandra,
filla de Houssam Khabil Tabib,
pertanyent a la comunitat
catòlica maronita del Liban, i
de Zeina Nassar natural de
Freetown, capital de Sierra
Leone. Els padrins foren Camil

Tabib i Mouna Tabib.

El mateix dia batiaren Antoni,
fill de Joan Frontera i de
Catalina Muntaner que tingué
per padrins Viceng Frontera i
Catalina Caldentey.

AGOST

El dia 4 batiaren Nofre Joan
fill d'Antoni Alba i de
Carolina Marti essent els
padrins Felip Alba i Polita
Marti.

El dia 10 es casaren a
l'oratori de Santa Llúcia
Francisca Ribot Pol amb el jove
d'Inca Lloreng Llabrés Oliver.
Moltes felicitats.

El dia 11 combregaren per
primera vegada les nines
mancorines residents a Suïssa,
Rosa i Maria del Mar Munar
Garau.

El dia 12 resultà elegit batle
d'Esporles el mancori Jaume
Pou, resident a la possessió
dita Sa Campaneta. Pertany al
Partit Popular i tindrà que
governar en minoria.

El dia 17 altre sopar i ball al
Casal de Cultura de la
"Associació d'amics de la
tercera edat" animats pel duo
NILAS.

El dia 21 nasqué Catalina
Maria, filla de Bernardi Riera
Canals i de Joana MA Ramis
Canals. Enhorabona.

El dia 31 es clausurà a la
piscina municipal el curset de
natació que havia organitzat
l'Ajuntament. Forensetantaels
inscrits que a les ordres del
monitor Xavier Oliver
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Participants a la gincama de
dia 14 de setembre.

aprengueren a nedar o a
millorar el seu estil. Després
de diverses demostracions tots
els qui superaren les proves
reberen un diploma acreditatiu
de les seves habilitats
natatbries. I els de la tercera
edat despediren el mes amb un
altre sopar i ball amb el duo
NILAS.

SETEMBRE

El dia 1 batiaren Miguel Angel,
fill de Miguel A. Roman i de
Magdalena Colom essent els
padrins Jordi Colom i Francisca
Orcea.

El dia 5 mori a Inca Aina
Oliver Valloni als 92 anys
d'edat. Era coneguda com sa
madona de Can Ripoll pels molts
d'anys que regi aquell popular
celler inquer. Descansi en pau.

El dia 7, a l'oratori de Santa
Llúcia es casaren Pedrona Morey
Morro i Joan Torrens Pons.
Felicitats.

El dia 14 es celebraren dues
despedides de l'estiu que
enguany ha estat tan benigne.
Per una part els de la tercera
edat després de sopar, pogueren

ballar amb la gran orquestra
CANYAMEL. Pels més joves,
l'Ajuntament organitza una
diada amb una gincama, actuació
del grup CUCORBA, torrada de
llom i xuia i actuació dels
grups "NO DIGUIS DOIS" i "THE
BEATLES ANTHOLOGY", tot aixà al
polisportiu pels més joves i al
Casal de Cultura pels més
grans.

El dia 20, a l'antic teleclub,
Catalina Valriu Llinàs
pronuncia una conferència
titulada "Parlem de les
rondallesmallorquines".L'acte
estava organitzat per l'
"Associació d'amics de la
tercera edat".

Diada de noces el dissabte dia

28. A la parròquia es casa la
regidora de nostre Ajuntament,
Teresa Casillas Fontanet amb el
jove de Caimari Antoni Femenia
Cifre. Al santuari de Cura fou
la mancorina Antònia Mir
Bibiloni que es casa amb Ignaci
Coll de Oleza de Massanella. I
a la parròquia de Lloseta el
mancori Sebastià Ribot Pol es
casa amb Mercedes Ramón
Asensio. A tots els desitjam
moltes felicitats.



re. Arr-;.7'

Els cursillistes de natació que
superaren les proves.

El monitor Xavier Oliver su-
pervisa les evolucions dels

seus alumnes.

Aquestes nines ja es Ilancen
a la piscina sense flotadors.



Ajuntament de Mancor

SESSIto ORDINARIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE DIA 23 DE
JULIOL DE 1996

El Ple de l'Ajuntament amb els
vots a favor de Bernardi Coll
i Margalida Pocovi, i les
abstencions dels restants
membres adopta iniciar
l'expedient de revisió d'ofici,
i anul.lació si procedeix, de
la llicència concedida al Sr.
Baltasar Jofre per acord de la
Comissió de Govern de 9 de
desembre de 1.995, consistent
en construcció d'una piscina,
un bany i una pèrgola, a la
finca Can Moix (Massanella).

Per unanimitat s'acorda aprovar
el Padró Municipal d'Habitants
a 1'1 de maig de 1.996 que
ofereix el següent resum:

RESIDENTS: Homes Dones
Presents: 436 	 462
Absents: 	 3	 2

POBLACIó DE DRET: 903

POBLACIó DE FET: 898

Amb els vots a favor de
Bernardi Coll, Ramón Gual,
Teresa Casillas i Margalida
Pocoví, i els vots en contra
dels restants membres, adopta
l'acord d'aprovar inicialment
l'Ordenança de Subministrament
d'Aigua Potable, disposant la
seva informació pública pel
termini de trenta dies.
Jaume Fontanet manifesta el
parer del seu grup dient que
estan en desacord amb l'ús
agrícola de l'aigua, considera
que va en perjudici de
l'Ajuntament en els supòsits
d'escassesa d'aigua. Bernardi
Coll entén que si en el
contracte de subministrament es
reserva la facultat de prohibir
l'ús agrícola en la temporada
d'Estiu, j en el cas
d'escassesa l'Ajuntament es

reserva la potestat de tallar
el subministrament, prioritzant
el consum domèstic, no es
plantejarà cap problema. Per
altra banda Jaume Fontanet
entén que els 	 comptadors
espanyats s'han d'arreglar a
càrrec 	de	 1 ' Ajuntament .
Bernardi Coll considera que les
reparacions han d'anar a càrrec
del propietari.

El Ple de l'Ajuntament amb
l'abstenció de Jaume Fontanet,
i els vots a favor dels
restants membres acorda aprovar
la certificació d'obra núm. 1
de l'obra "Vestuaris Camp de
Futbc1", inclosa en el Pla
d'Equipaments Esportius 1.995,
presentada pel contractista
Serra de Tramuntana Promociones
Inmobiliarias, S.L., que puja
la quantitat de 2.687.606
pessetes.

Per 	 unanimitat 	 s'acorda
sol.licitar cooperació tècnica
al Consell Insular de Mallorca
per a redacció del projecte de
revisió de tota la canalització
de l'aigua, i si els tècnics ho
consideren, canviar la canonada
per una canaleta oberta.

Jaume Fontanet formula una
relació de precs i preguntes:
- Quin és l'estat de comptes de
les festes?
- Respecte a l'enllumenat del
passeig d'Es Pont proposa fer
un projecte d'enllumenat.
- En relació al Casal de
Cultura i a la seva posada en
marxa, recorda que si s'ha de
posar en funcionament a final
d'Estiu, és covenient iniciar
el procediment.
- Proposa 	 l'obertura 	 de
l'Ajuntament un dia per setmana
a l'horabaixa.
- Com ha quedat el Pla de
Rehabilitació de vivendes?
- Respecte a la Brigada
Municipal demana com funciona
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i qui els paga.
- Respecte als contenidors de
recollida selectiva: On s'han
de psoar i quan?
- En relació a l'assumpte de
recepció de la urbanització
"Camp de Turixant": Perquè no
s'ha rebut? Quin problema hi
ha?

Vicenç Moranta proposa fer un
escrit per part a l'Ajuntament
felicitant al Club Esportiu
Montaura per l'ascens a
preferent.

Isabel Garau es vol manifestar
en contra del que va dir
l'expresident del Govern Balear
en relació a l'assumpte de la
mort d'una dona. Jaume Fontanet
s'adhereix a la protesta per
les seves declaracions sobre
les dones, entén que és
deplorable xerrar així en un
mitjà de comunicació.

El Batle respon de les despeses
ocasionades per les festes són
de 2.600.000 pessetes. En
relació 	 al	 projecte
d'enllumenat del passeig d'Es
Pont es farà quan podrà ja que
en primer lloc s'han de complir
les obligacions ja firmades.
S'iniciarà el procediment per
posar en marxa el Casal de
Cultura. 	 No 	s'obrirà
l'Ajuntament eis horabaixes. En
relació al Pla de Rehabilitació
de vivendes ens han comunicat
de paraula que les ajudes
arribaran 	 a	 principi 	 de
setembre. Respecte a la Brigada
Municipal la integren tots els
joves que han volgut, les
feines són el manteniment del
Casal de Cultura i altres.
Jaume Fontanet i Isabel Garau
critiquen el procés de selecció
i la propaganda del mateix,
manifestant que no hi hagut un
procés d'informació a tots els
joves del poble.

Pel que fa a la recollida
selectiva i als contenidors
estan demanats i encara no es
sap exactament on seran
situats, possiblement al centre

del poble. S'han demanat més
doblers per fer el punt verd.
En referència a l'assumpte de
la recepció de la urbanització
Camp de Turixant, hi ha punts
que no s'ajusten a la llei. Es
farà un escrit de felicitació
al Club Esportiu Montaura.

SESSIO ORDINARIA DE LA COMISSIÓ
DE GOVERN DE DIA 5 D'AGOST DE
1996

Es concedeixen le següents
llicències d'obres:

• Connexió 	 xarxa 	 d'aigua
potable a la finca Sa Tanca a
Juan Amengual.
* Arreglar goteres teulada a la
caseta existent a la Finca Sa
Conia a Miguel Mascaró.
* Construir caseta d'eines amb
un petit aljub davant de la
casa a Maria Reynés.
* Arreglar porxada a la Finca
Ses Quarterades a Petra Morro.
* Fer un porxo i un bany a la
Finca Son Torrenet a Ludwig
Pollman.
* Arreglar bany i empalmar amb
clavegueram al C/ Principal a
Francisca Morro.
• Enrretjolar 25 metres
quadrats al C/ des Fang a Ana
Aguiló.
* Fer terrassa al C/ Massanella
a Juan Alba.
* Canviar rajoles de la cuina
al C/ de Sa Canaleta a Pedro
Amer.
* Reforma i ampliació de
vivenda	 unifamiliar	 entre
mitgeres al c/ Principal a
Pablo J. Amengual.
* Repicar parets de petit bany,
enrajolar, reconstruir imuntar
peces de bany a l'Avinguda 2
d'abril de 1925 a Maria Alba.

SESSI05 EXTRAORDINARIA DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN DE DIA 10 DE
SETEMBRE DE 1996

La Comissió de Govern per
unanimitat acorda adjudicar
l'obra "Magatzem Municipal"
mitjançant subhasta a Baltasar



Jofre per ser la proposició
econômica més avantatjosa.

Es concedeixen les següents
llicències d'obres:

* Tancar solar amb blocs de
formigó i tela metàl.lica al c/
Salvador Beltran a Juan Manuel
Chomem.
* Renovació recobriment de
parets i enrajolar trespol al
c/ Nou a Antonio Diaz.
* Enllosar el pati de davant al
c/ Salvador Beltran a Miguel
Vallés.
* Fer una paret per una
habitació al C/ Turixant a José
Martorell.
* Repicar parets cotxeria i
enrajolar la mateixa al C/
Hble. Antoni Bibiloni a Jaime
Martorell.

SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE DIA 26 DE
SETEMBRE DE 1996.

Havent-se sol.licitat per Maria
Mateu Alorda canvi de
titularitat de la concessió
funeraria de la Sepultura núm.
3 del Cementeni Municipal al
seu nom, actualment a nom de
Bernardo Mateu Sastre, difunt,
el Ple de l'Ajuntament acorda
per unanimitat sotmetre la
sol.licitud a exposició pública
durant un període de quinze
dies a partir del següent al de
la publicació d'aquest anunci
en el B.O.C.A.I.B. perquè totes
les persones que es creguin amb
dret sobre la citada
titularitat puguin formular
reclamacions, i una vegada
transcorregut el termini
expedir el corresponent títol.

Per unanimitat s'acorda aprovar
el Compte General del
Pressupost de 1.995.

S'aprova per unanimitat la
certificació d'obra núm. 2 i
darrera de l'obra "Vestuaris
Camp de Futbol", inclosa en el
Pla d'Equipaments Esportius
1.995, presentada pel

contractista 	 Serra 	 de
Tramuntana 	 Promociones
Inmobiliarias S.L., que puja la
quantitat de 5.5.93.394.

Per unanimitat es proposa com
a festes locals per a 1.997 les
següents:
- 31 de marc, Romeria de Santa
Llúcia.
- 24 de juny, Sant Joan
Baptista.

El Batle informa del següent:
- Del Conseil Insular de
Mallorca ens confirmen que ens
portaran els contenidors de
recollida selectiva de residus:
cinc de paper, cinc de vidre,
dos de piles, i un de llaunes.
- L'Ajuntament obrirà el Casal
de Cultura els divendres,
dissabtes i diumenges, creant
un area de jocs recreatius.
- El proper diumenge dia 13
d'octubre tendra lloc la pujada
a Lluc.

Comencen	 els	 cursets
programats de tennis, judo,
gimnAsia, etc.

Jaume Fontanet formula una
relació de precs i preguntes:
- Proposa abaratir els preus
dels cursets, intentant donar
el maxim de serveis i afavorint
a les families en els supòsits
que siguin dos o tres germans.
- Sol.licita que en els
Plenaris 	 es 	 presenti una
relació de factures pagades per
a la constancia dels pagaments
realitzats i saber en qualsevol
moment l'estat de comptes.
- Considera que no s'ha
informat degudament respecte a
les ajudes a les empreses del
poble del C.D.E.R..
- Proposa fer un escrit de
queixa dirigit al M.E.C. per
haver abolit la plaga de
mestre.
- Es 	 seguira 	 recolzant
econòmicament a l'A.P.A. del
col.legi Públic?
- Respecte a l'obra del C/
Biniarroi 	 demana 	 si està
controlada.
- Han arribat les ajudes del
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El dia 9 de juliol els direc--
tius de l'"ASSOCIACIÓ
D'AMICS DE LA TER--
CERA EDAT" entrega-
ren un record al fins fa
poc delegat de la Caixa
de Balears Sa Nostra,

Sr. Antoni Abrines.

La estudiosa de la cultura po-
pular tradicional Catalina Val-
riu Llinàs parli de les ronda-
lles mallorquines.

Pla de Rehabilitació?
- Quin ha estat el cost de la
rehabilitació del Bar del Camp
de Futbol, de la Brigada
Municipal i de la Berbena del
Poliesportiu?

El Batle respon que s'estudiarà
fer una davallada dels preus
per a tothom, segons qui hi
hagi inscrit. Respecte a les
ajudes del C.D.E.R. es va
informar al seu moment. S'han
fet gestions per a que quedàs
el mestre i no ha tengut fruit.
Es continuara recolzants
l'Escola el que faci falta.
L'obra del C/ Biniarroi esta
aturada per ordre municipal
fins que no es presenti adaptat

a les N.N.S.S.. No s'han passat
els comptes respecte a la
rehabilitació del Bar, el cost
de la Brigada ha estat de dos
milions, i el de la berbena de
dues-centes mil pessetes.

Isabel Garau considera que es
incongruent deixar el Bar del
Casal de Cultura als joves per
fer una festa amb alcohol,
després de les campanyes que es
realitzen en relació a
l'alcohol i la joventut.

El Batle respon que simplement
es va demanar el Bar del Casal
de Cultura per fer una festa,
i no es sabia res del títol que
ii posarien.



 

4,4 P74024 Se6i.2eri.   

Entrant el mes de setembre arriba la tardor acompanyada de les
primeres pluges que juntament amb qualque retxa de sol fan
possible que els bolets comencin a sortir. Però, què és
exactament un bolet?

El bolet no és només el que veim sinó que també inclou una part
subterrAnea i microscòpica anomenada miceli.

Podríem comparar es bolet amb un arbre fruital, on la part que
recollim equivaldria al fruit i el miceli equivaldria a tot
l'arbre, amb les seves fulles, trons i arrels.

Trobam gran diversitat de bolets al nostre entorn, un dels més
apreciats per nosaltres és l'esclatassang. Com recollir-lo
correctament? Hem de recordar que és l'equivalent d'un fruit, per
això quan anem a cercar esclatassangs les hem de tallar i no
arrancar, així id() no hem d'oblidar un ganivet quan anem a
cercar-ne.

També hem de tenir present que per no fer malbé a l'ecosistema
hem de procurar no girar fullaca ni pedres, si fos necessari fer-
ho procurant deixar-ho tal com l'hem trobat.

Abans de tallar qualsevol bolet ens hem d'assegurar que és
comestible i li treurem un profit, si no esteim segurs val mês
deixar-lo ja que si és tòxic no ens interessa i feim un malbé a
la natura. Cal tenir present que els bolets no només són
per nosaltres sinó que cumpleixen altres funcions com és per
exemple, en cas de que el trobem a prop d'alguns arbres pot
servir per absorbir nutrients necessaris pel correcta
desenvolupament de l'arbre.

Que enguany sigui bon any i paguem menjar molts d'esclatassangs. 

Margalida i Antònia

Representació gráfica del procés de reproducció
i formació d'un bolet.
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UN ACCIDENT QUE MOLTS POCS EN SURTEN V1US

CONTAT PER EN PEP FERRÀ

DEDICAT A N'EN MIQUEL ANGEL I N'ANDREU SOLA

VI 	 XI

Va ser dia 8 de juny
quan aquest fet va passar
devers les tres del capvespre
de Son Bonet sa va alça r.
feia poc temps que volaven
quan s'avió va fallar.

Jo a n'es pilot no el conec,
pert el vull saludar,
a tots dos enhorabona,
que molts d'anys pogueu volar
i si teniu cap fregada,
sempre la pogueu comptar.

Jo se que no és Jo mateix
trobar-si que contar-ho
pert només va esser es susto,
tot vos va sortir radó
n'hi ha haguts molts .que per menos,
han allargat es potó.

II

Quan es pilot sa va dar compte
que començava a baixar
va dir a n'Andreu, aferret
que mos n'anam a estrellar
i a dins un camp de terrosos
ho pogué fer aterritzar.

III

En s'avió ja aturat
frisaven de davallar,
que per sortir, a un vidre
ho varen haver d'espenyar,
tots dos estaves segurs
que allò havia d'explotar.

VII

No és que tengui experiència
en so sentit Wes volar,
Miguel Angel, va per tu,
i molt bé m'has d'escoltar,
per manar un avió,
han de tenir es cap ben clar.

Per dins sa vida donam voltes
mai sabem que passara
lo que si és ben segur,
i això ho heu de tenir clar
que oportunitats d'aquestes
molt poques en solen dar.

XII

No hem de posar cap reparo,
gracies a Deu podeu dar,
amb un accident tan greu,
tots dos vos vareu salvar
és un fet més dins sa vida,
que sempre podeu comptar.

X I I I

Tots podem estar contents
que això així hagi passat
lo que si hagués estat trist
i a ningú hagués agtadat
si per llegir aquest escrit
voltros no hi haguéssiu estat.

IV
IX .
	 XIV

Jo crec que nervis n'hi havia
però les saberen controlar
varen dur molta de sort
tots dos poder-se salvar,
un altre gall cantaria
si hagués arribat a explotar.

Quan vaig rebre sa notícia
tot es pel sa va adrassar,
de pensar que hagués estat
si arriba a explotar
crec que hagués estat dificil,
voltros poder-ho comptar.

No me vull allargar massa
que arribarem a plorar
això és una hei de vida
que ningú pot arreglar
que molts d'anys tenguem salut
per poder'ho recordar.

V

Crec que en donareu sa raó
no voldria egigerar,
jo crec que tornaren néixér
en Miguel i n'Andreu Sola
I això dins aquesta vida
només un pic sol passar.

X

Per voltros aquells moments
seran molts mals d'oblidar,
però si ho teniu escrit
es més bo de recordar,
i llavors qualque vegada,
també ho podeu repassar.



ARA HA FET VINT ANYS...

Durant el tercer trimestre de 1976 entre moltes altres coses passà que:

El dia 3 de juliol es casaren Margalida Reynés Martorell i Jaume Gual Arrom i el dia 14 d'agost Margalida

Mora Valloni i Gabriel Alorda Martorell.

Els naixements foren el de Gabriel Campomar Amengual el 4 d'agost, el de Joan Miguel Saurina Bonet el 23

de setembre i el de Bernat Martorell Mesquida el 26 del mateix setembre.

Deixaren aquest m6n Maria Rosselló Fontanet de Can Pipa als 76 anys, el dia 1 de juliol, el dia 25 d'Agost

Sebastià Verd Bergas de 59 anys, natural de Sencelles i marit d'Antònia Gelabert de Can Joan d'Inca, i el dia

30 de setembre Margalida Fiol Muntaner de 90 anys, nascuda a Sineu i viuda de Jaume Gual Mies Gros.

Durant el mes de Juliol, en les obres d'obertura d'un camí de Biniarroi a la font de dit llogaret, afloraren restes

humans corresponents, almenys, a sis persones. Estaven collocades en la mateixa direcció, separades per

aproximadament un metre, donant la sensació que la data del seu soterrament no estava separada per gaire

temps. Podrien correspondre a enterraments fets durant la Pesta Negra del segle XIV que està documentat

que afectà greument l'actual terme de Mancor. A la fotografia que adjuntam es poden veure uns aficionats a

l'arqueologia, cercant restes de l'escàs aixovar que acompanyava els difunts. Foren trobats fragments de cerà-

mica que foren enviats al Museu de Mallorca per al seu estudi, però sense haver tingut després cap notícia al

respecte.

En començar la temporada futbolfstica, i a la nova entrada feta en el Camp de Turixant, ventolejà la senyera

mallorquina junt a l'espanyola i a la del C.D. MONTAURA. Des de les llunyanes festes patronals de 1936 la

bandera de les quatre barres i el castell no havia fet acte de presència pública a Mancor.

(de diverses fonts)
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TEMPERATURES 1 PLUGES A MANCOR DE LA VALL DE L'ANY 1.996

TEMPERATURES

	Mitlana Mitjana	 Minima del Mes 	 Maxima del Mes
	MES Minima Maxima 	 Dia	 °C 	 Dia	 °C

Goner 9,2 14,2 18 4 1 19
Febrer 6,0 12,4 22 0 13 16

Marc 8,1 14,7 5 3 23 22
Abril 10,7 18,8 3 6 22 25
Maig 13,2 24,1 3 11 4 29
Juny 17,5 27,5 24 13 30 33
Juliol 20,2 32,0 3 16 24 39
Agost 20,5 30,7 30 15 10 34

Setembre 15,7 23,4 3 13 7 27
Octubre

povembre
es ombre

PLUJES

	Goner 	 77 litres

	

Febrer 	 74

	

Marc 	 53

	

Abril 	 105

	

Maig 	 27

	

Juny 	 64
Jullol

	

Agost 	 31

	

Setembre 	 157
Octubre

Novembre
Desembre

102
67
38
76
51
25
12
20
92

113
104
88

litres

11

1 1

11

1 1

588 litres 788 litres

SIGNAT J (6)
(Resum de les cròniques d'Antoni Janer el setmanari "CIUDAD")

Continuam a any 1952. A l'edició del 12 de Juliol anunciava que en el proper número de "CIUDAD" hi
hauria un suplement dedicat a Mancor. També que a un partit amistós el juvenil Atlético Mancorense va
guanyar per 3-0 al C.D. Montaura. Entre els guanyadors destacaren Amer, Martorell i Moranta i pels vençuts
cap.
Pel pròxim 18 de Juliol i organitzada pel Café Can Bemat i la Bodega Rumbo s'anunciava una excursió a Sa
Calobra, per continuar amb barca fins a Sóller i tomar a agafar l'autocar per visitar Deià i Valldemossa. El
preu per plaça, que eren limitades, sena de 43 pta.
A l'edició del 19 de juliol veim que del suplement anunciat no hi ha res. Informa que al Camp des Cos d'Inca
jugaren el Suizo i el C.D. Montaura, guanyant els primers per 2-0. Per mor de la forta calor, el partit fou
dolent, destacant tan sols el porter mancon Moranta. També que després de' visitar el seu poble nadiu,
tomaren a Madrid els propietaris del Bar Lisboa de la capital, D. Josep Mir i D2 Isabel Moll.
Que les brodadores de Ca Ses Hereves feren una excursió a Bunyola, Sóller, Port de Sóller, Deia,
Valldemossa i Palma.
Finalment que es trobaven malalts la Sra. Francisca Morro i D. Monserrat Fontanet, als quals desitja una
rapida curació.
El 26 de juliol destaca que són molts els excursionistes que passen per Mancor per dirigir-se al Puig de
Massanella, Santa Llúcia, Biniatzent, etc. per passar unes hores en contacte amb la naturalesa i assaborir
suculentes paelles.
Per commemorar la festa oficial del 18 de juliol, els falangistes la "Vieja Guardia" d'Inca es reuniren a
Santa Llúcia.
La crónica inclou una fotografia dels quintos que s'havien reunit per fer un dinar de comiat de la vida civil, i
una altra fotografia d'una allota vestida de ballarina amb aquest peu "Entre las abejas de Mancor no

desentona la gracia y hermosura de esta mariposilla que responde al nombre de Anita Martorell. Felicidades

guapa!.

El dia 2 d'agost ressenyava la mort de D. Miguel Sastre Marti i donava el condol a la seva esposa
Esperança Marti i dames familiars. També feia saber que per part de D. Jaume Janer i la seva esposa
Margalida Escalas havien demanat la ma de Maria pel seu fill Antoni a D. Macia Mateu i a Da Catalina Grau.
Encara que estigui escrit en tercera persona, el futur nuvi era el propi cronista. Finalment anuncia que a
partir del dia 3 d'agost ja es podien caçar guatleres, tórtores i coloms. I acabava amb aquesta exhortació
"Galan, Banaqueta, Tra penso, Figueta, etc. etc../ A las armas!.

I MOW  atai



TOPONÍMIA DOCUMENTADA (36)

TANCA DELS HOMS (Mss). El 9 de Febrer de

1593 Jordi Martorell Mies Viudo la vengué a Mateu

Martorell, alies Maga, tots de Massanella (ARM T-

37).

TANCA DE SO NA NADALA (Mn). Era una part

de sa Tanca que a l'any 1665 era de Guillem Mateu i

que tocava la possessió de Massanella (ARM P-

248).

TANCA DEL POU (Mss). El 18 de març de 1578

Catalina Martorell la vengué a Damià Martorell i

estava situada vora el camí de Massanella a Caimari

(ARM T-34). A l'any 1594 era de Mateu Martorell

que l'havia comprada a Damià Martorell (AMS

Stims 1594).

TANCA D'EN SALOP (Mn). Era una part de Sa

Tanca que confrontava amb terres de Massanella,

amb el torrent d'Escorca i amb terres de Jaume Ma-

teu, el qual la compra a Guillem Amer el dia 24 d'a-

bril de 1838 (ARM P-227).

TANCA DEL SALT DE L'AIGUA (Mn). A l'any

1636 era de Pere Morro (ARM P-246).

TANQUETA. sa (Mn). El 19 d'octubre de 1829

Arnau Mateu de Turixant dond 72 Mures a Melcior

Sampol dels beneficis que li ha proporcionat i així

les pugui entregar a Mn. Damià Serra de Consell,

prevere, que té dita finca en patrimoni eclesiàstic,

quedant d'aquesta manera en poder del dit Sampol

(ARM L1-500).

TEULERA, sa (Mn). El 3 de juliol de 1736 morí a

la casa del Pou dita sa Teulera Jaume Amer, dit es

Sastre (AD I/108/D 5). A l'any 1852, Gabriel Pou

Alies Carambís, dividí la finca dita sa Teulera entre

els seus fills Joan i Guillem, indicant que a la part

d'En Joan hi quedava inclosa "la botiga de fabricar
teules" (ARM LL-523).

TORRENT DE BINIARROI. S'inicia a la font de

Biniarroi fins la seva desembocadura al torrent de

Massanella un poc més avall del pou comú. Té com

a confluents els torrents de Ses Fontanelles i d'Es-

corca. Apareix documentat per primera vegada a IV

de les nones de Gener de 1281, com a confrontant

del tros de terra que els germans Marti Peris de

Montoro i Arnau Guasch de Montoro vengueren a

Ramona, dona del quodam Ramon de Port de Giro-

na (AC Pergamí 8028). Fins el gran moviment de

terres de l'any 1721, el tram d'aquest torrent més

prop a la font era conegut pels biniarroiers com a

Torrent de ses Fontases (ARM T-38 i T-55 entre

d'altres). Quan s'urbanitza la finca S'Ametlar a partir

de 1860, aquest torrent separava la nova barriada

del nucli antic. Per remeiar-lo, l'Ajuntament de Sel-

va, a la sessió plenaria del dia 11 de setembre de

1885, aprova fer un pont per facilitar el transit dels

habitants de Mancor a la nova barriada de S'Ametlar

i a la font pública, especialment a l'hivern que era

quan era més dificultós (AMS Caixa 749). Fins l'on-

ze de gener de 1889 no s'aprovaren els plànols. A

partir del temps de la guerra civil amb fons del "sello

Pro Paro" es començà a cobrir-se el tram urbà d'a-

quest torrent. A l'any 1954 s'allargà la cobertura des

del citat pont fins a Cas Lleter, però dura poc temps

a causa dels deficients materials usats. A l'any 1960

es torna refer amb millors materials, però la torren-

tada del dia 1 de setembre de 1983 demostrà que el

seu jaç era insuficient. Per això l'any 1987 es co-

mençaren les obres per refer-ho tot amb moderns

materials, una llum més gran de la coberta i amb

separació d'aigües pluvials i la procedent de clave-

gueres.

Gabriel Fiol Mateu

FONTS DOCUMENTALS:

AD: Arxiu Diocesà de Mallorca.

AC: Arxiu Capitular.

AMS: Arxiu Municipal de Selva.

ARM: Arxiu del Regne de Mallorca.
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ESGLES IA LOCAL PERQUÈ NO SE ROMPI LA CADENA

Vull referir-me a la fe en Jesús que, tot i esser un regalo de Déu, ens anam transmetent de pares
a fills.
Això ho constatam a les parròquies a l'hora de batiar els infants. Per què voleu batiar aquest
infant?, solem demanar als pares. I la resposta, entre d'altres, sol esser sempre la mateixa:
Perquè els nostres pares també ho feren amb nosaltres. Així cada generació va afegint una
anella a la llarga cadena de transmissió de la fe de pares a fills.
Es per aquesta fe dels pares que els fills petits són batiats, poc temps després de néixer, talment
com si es sembrés en aquella criatura tendra la Ilavor de la vida de Déu.
Bé sabem que tota llavor sembrada s'ha de cultivar amb esment. També la llavor de la fe.
Dur fills al món deu ser relativament fàcil. Ser pare és un art. I els pares faran tot el possible
perquè el seu infant, que és un home o una dona en projecte, pugui desenvolupar les
incalculables possibilitats que duu a de dins.
Dur fills al món deu ser relativament fàcil. Fer d'aquests infants un home o una dona, és un art.
Pere) els pares s'hi esforcen.
Dur els infants a batiar és relativament fácil. Fer que aquesta infants siguin cristians, coneixedors
i amics de Jesús, és un art... i un compromis. Sinó, per què batien els fills? Només per fer una
festa?
Si la preocupació per transmetre la fe als fills s'atura el dia del baptisme, l'anella que afegim a la
cadena és de fil de ferro prim que es pot rompre ben aviat.

LA PARROQUIA TAMBÉ HI JUGA
Hem d'educar cristianament els infants des de petits. Es en la familia que han de rebre les
nocions més elementals de la fe cristiana i el coneixement de les formes de pregar més senzilles.
Amb l'exemple dels pares, aprenen a confiar en Déu, a pregar i a estimar els altres, a demanar
perdó i a perdonar, i a conèixer i practicar totes les qualitats humanes i cristianes.
La Parròquia té l'obligació de col-laborar amb els pares en el coneixement cristià dels seus fills. I
ho fa per mitjà de la CATEQUESI.
Per això, a punt de començar el nou curs, la Parròquia de Mancor ofereix a tots els nins i nines, a
partir dels 7 anys, la possibilitat de créixer en una fe sòlida perquè la cadena de la transmissió de

la fe, a ser possible, no se rompi mai. No desaprofitem l'ocasió.	
Bartomeu Suau, rector solidari.



MIRANT CAP ENRERA: JOAN AMER ALORDA

Vaig néixer a l'any 1924 a sa casa que li diuen Ca

s'Ullot, anant cap a Santa Llúcia, en es carrer que

ara li diuen de Sa Murada. Es meus pares es

dedicaven a fer feina pel camp, com quasi tots els

mancorins del seu temps: fer cart* collir olives,

cuidar animals. Mon pare va fer quasi sempre feina

dins ses seves terres, a no ser el fer carbó que el feia

a finques d'altres.

Fórem vuit germans, sis mascles i dues femelles.

Vaig estudiar fins es catorze anys, això si, estudis

primaris que vaig fer sobretot amb D. Miguel

Femenia, es capellà, perquè jo era escolanet. Llavors

vaig començar a treballar pel camp, com feien sa

majoria de mancorins, vaig fer carbó, collir olives i

també ajudant a mon pare dins ses seves terres.

Em vaig casar a Caimari l'any cinquanta-u, quan

tenia vint-i-set anys. Visquérem es primers anys de

casats a sa casa on vaig néixer, a Ca s'Ullot, perquè

mon pare i ma mare havien passat a viure a una casa

de sa carretera. També vaig viure un parell de mesos

a Son Granada, que és una possessió que tenen es

senyors de Massanella a Llucmajor, fent de

garriguer.

Des de Son Granada ja me'n vaig anar a Palma a fer

de guardia municipal. Era un ofici que hi vaig anar

sense fer-ne comptes, perquè un a sa vida fa proves

cercant lo millor. Així que hi vaig anar pensant que

si m'anava bé hi continuaria. Jo tenia un conegut

dins s'Ajuntament de Palma que em va dir, per què

no vens?. Ara hi ha oposicions i tu que saps ses

quatre regles aritmètiques crec que hi podrás entrar.

1 em vaig presentar en els examens que es feren es

mes de febrer vinent. Ell així mateix em va preparar

tot el que havia d'estudiar. Sa cosa em va anar bé i

vaig entrar com a guàrdia municipal de Palma. Jo

sempre vaig ésser dels de circulació que duien un

casco en lloc de sa gorra que duien els altres.

Llavors es tràfic era molt diferent des que hi ha ara.

Ni havia més poc però més desordenat. Ara encara

que n'hi hagi més tothom està més informat i

preparat i obeeixen més es semàfors. Llavors no.

Ara aquests guàrdies que només regulaven es tràfic

han desaparegut. Hi ha semàfors per tot i només es

guàrdies van a punts concrets quan hi ha dificultats

de circulació. Es punts més complicats llavors eren

devora es Uric, davant l'Hospital Militar, a sa Plaça

d'Espanya, que encara avui en dia és des més

complicats, i també a l'Àguila, en es creuer des

carrer Colon i es carrer des Sindicat que llavors

tenia circulació. Tan era així que a l'Àguila hi
posaren es primers semàfors de Palma. Després

posaren semàfors i més semafors i anaren llevant es
punts fixos de guàrdies.

Record aquell costum que hi havia per ses festes de

Nadal de rebre regals, "aguinaldos" que mos duien



ses cases comercials, empreses i particulars. Hi va

•haver anys que vaig tenir que llogar un taxi per dur-

me'n ses botelles de xampany, torrons i fins i tot

indiots. Ara tot això ha desaparegut com han

•desaparegut els guar-dies de trific.

Em vaig jubilar l'any vuitanta-nou. Llavors ja no

quedaven guàrdies de tràfic. Hi havia motoristes que

a ses hores punta, entrades i sortides de col-legis,

entrades i sortides de treball, o en es punts més

cèntrics, durant es temps necessari regulaven es

tràfic, principalment perque no hi hagués embussos.

Quan vaig entrar a s'Ajuntament de Palma es batle

era D. Joan Massanet que era es propietari de Son

Serra de Marina. Pel personal de s'ajuntament ha

estat el millor que he conegut. Després vaig

conèixer D. Màxim Alomar, que era un militar que

arribat a general. Després d'ell va ser Batle D.

Gabriel Alzamora, que era un empresari. A

continuació D. Rafael de la Rosa que era enginyer

naval. Després D. Pauli Buchens que va durar fins

que se feren eleccions i que guanyà D. Ramon

Aguiló. S'actual Batle, D. Joan Fageda el vaig

conèixer quan estava a s'oposició.

Tenc tres fills, dues filles i un fill, tots casats que

m'han donat cinc néts.

Ara de jubilat visc a Palma i pas es temps passejant i

no fent res. Mai no havia viscut tan bé. Es dissabtes

i diumenges, jo i sa dona els passam aqui, a aquesta

casa des carrer Nou. M'agrada passar els caps de

setmana a Mancor.

De quan era jove tot ha canviat molt... molt. Es

joves d'ara tenen una altra mentalitat que noltros no

teniem. Es darrers guàrdies municipals que vaig

veure entrar eren molt diferents dels des meu temps.

Abans amb sos estudis primaris ja bastava i ara n'hi

entren que fins i tot tenen carrera, com advocats i

altres. Com els ajuntaments són des pocs que donen

feina fixa, per cada plaça que se convoca se'n

presenten més de dos-cents.

Ara hi ha més llibertat que abans, per-6 menys

tranquillitat, més delinqüència. De droga en es meu

temps de jove ni se'n parlava. Ses diversions eren

poques. Com a més anar en es cine a Inca o a veure

jugar el Constància, moltes vegades anant i tornant

a peu. Ara qui més qui manco té cotxe i pot anar on

vulgui. Ara que, una de ses coses que he vist canviar

més ha estat Mancor com a poble. He recorregut

molts de pobles de Mallorca i Mancor és un dels

que han canviat i millorat més.



"ESCOLA
De nou estam aqui per començar un curs, el 96-97, com cada

any el principi ha estat dificil, però s'ha anat arreglant.
La bona noticia és que el menjador escolar s'ha obert amb

molt bona aceptació i bon funcionament. Es recorda que els
alumnes que siguin permanents, si és possible, que avisin i
paguin d'un dia per a l'altre.

També recordam que els horaris són, els mesos de juny i de
setembre, de 14 a 16'30 hores i la resta del curs de 12'30 a 15
hores.

Encara no hem rebut una resposta del M.E.C. sobre la petició
que varem fer de mantenir la plantilla de professors, però
l'A.P.A. i l'Ajuntament ja fan gestions per proporcionar un
mestre de suport a l'escola.

De moment, quedam N'Angela Martin Prieto com a directora,
En Joan Saura Palliser com a cap d'estudis i N'Antònia Vallespir
Aguiló com a secretària. A part, tenim un mestre d'Educació
Física compartit amb altres escoles petites.

Els guanyadors del viatge a Rússia per fi ja han vist els
seus desitjos realitzats i han pogut anar a Sant Petersburg. Ha
estat un viatge molt interessant i divertit. Na Barbara,
N'Antònia, Na Maria i el mestre Joan així ens ho diuen.

Quan llegigueu aquestes linees al Diario del Mundo haura
sortit un reportatge d'aquest viatge i el de Port Aventura.

L'Ajuntament ens ha pintat les rodes per jugar al pati i ens
ha duit uns tubs perquè els nins hi juguin. Ha estat un 6xitl

Ja no tenim els alumnes de 76 i 86, l'escola ha minvat un
poc però ens queda l'esperança d'un Infantil de 16 alumnes (3,
4 i 5 anys).

Joan Saura amb els alum-
nes dels tres darrers cur--
sos del Col.legi públic
MONTAURA...
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Els d'Educació Infantil te-
nen per professora N'Antõ-

nia Vallespir.

Els clients de s'escoleta amb
la seva cuuidadora na Paqui-

ta Reynés.

.... i Angela Martin, que
a més és la directora, amb
els yes primers cursos.



SES GLOSES D'EN TOMEU SINEVER:

Excursió amb els Amics de la Tercera Edat

Va ser dia vint-i-quatre

que 's va fer s'excursió

noranta cinc és es número

que ha sortida ben guapa.

Sortim a les vuit quaranta

de devora Can Ferra

i a Inca varem replegar

ses dues que hi feien falta.

Prenim de cap a Crestaix

mos duren coca i panada

Ilavors vi i taronjada

comen çam omplir es gavatx.

Tornam a agafar cana

per anar a veure un museu

ja eren mis de les deu

però jo no hi vaig venir.

S'autocar a dins Pollensa

hora mos tornaren donar

per marxa tornar agafar

varem ser bons de convença.

Dues dones i En Tomeu

i es dos xofers varen quedar

'layon a's Port varen aturar

alla no hi bot() tot diu.

Mos daren fins a la una

llavors partirem a dinar

a s'Hotel de Can Macia

i tiraren s'arrós tord 'una.

A ses platges de Muro

que és un Hoc molt agradós

tots tractats com a senyors

sense tenir cap apuro.

Un home per fer canons

ha de tenir es cap clar

i s'ha de sabre afluixar

de vi de buidar tassons.

Va ser bo s'arrós de peix

va anar una meravella

is una cosa senzilla

acompanya tot lo demis.

A darrera un escalop

amb patata i ensalada

és bo si a un li agrada

saborir-ho poc a poc

Alla ni hi falta es xampany

ni es gelat ni es gató

no me queda buit cap racó

en Macia res mos plany.

Llavors caf� i licors

de tot ben abastament

queda contenta sa gent

es camarers no eren bors.

Varem ser deu a sa taula

bé mos ho varem passar

allà tothom disfruta

no se tengué cap paraula.

Jo els a vos anomenaré

des de l'esquerra a dreta

sense cobrar cap pesseta

ja em direu si he quedat bé.

Es primer en Guillem Ropit

casat amb na Gallineta

sap bé, menjar amb forqueta

sense posar-hi cap dit.

Dues de s'Hort d'en Ripoll

i sa viuda des Bellaruc

me defens aixi com puc

me trec això de's capoll.

Sa viuda de 'n Gallineta

i na Catalina Ramón

coses que passen pel món

duc una bona planeta.

N'Elionor i en Bernat Gros

que estava en es meu costal

tot mos ho hem acabat

no mos venia a un tros.

A n'Elionor ximeta

cap moment li vengué bé

a en Tomeu Sinever

anar a fer-li s'aleta.

Vos ho don tot per escrit

sa meva feina no es plany

qui trabuca es xampany

va ser en Guillem Ropit.
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Aquí teniu es motiu

des dinar a Can Macià

que mi varen enguetar

sense beure sa perdiu.

Anirà arrufada tot l'any

no se si se tornarà alçar

si no la vols molestar

no li parlis des xampany.

Cinc viudes i un bover

li han fet arrufar sa banya

que amb sa seva poca manya

vos som fet aquest paper.

Llavors sa comença es ball

pels qui tenien ballera

tota sa gent falaguera

no les venia d'un ball.

Jo tenc sa sang que me bota

si balls tfpics sent tocar

aquí jo vaig comen car

per tots a ballar una jota.

Ranquejant vaig ballar

jo amb sa dona d'en Grau

si no ho creis vos en-au

que ben molt me va costar.

Fins una altra si convé

que no acabi sa glossera

que es fill de sa sinevera
a tots vos desitja be.

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

A les festes de rAssociació
d'amics de la tercera edat",
sempre tot sol anar de la mi-
llor manera, sobretot perque
hi ha qui ahans ho prepara i
després ho retira i neteja.
Perque quedi constància del
seu esforç altruista, publicam
aquestes dues fotogra fies: a
dali preparant la bauxa i a
baig complida la neteja del
sendemA.

Tomeu Sinever



Conseil Insular
al de Mallorca

BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Darreres novetats bibliogràfiques de la Biblioteca

DISC COMPACTES
MUSIC FOR ALL OCASSIONS.- The Mavericks.

(WAYS THE ESTORY) MORNING GLORY.- Oasis.

CARRINGTON.- Michael Nyman

REQUIEM POUR QUATRE VOIX SOLISTES.- Verdi

JAll MASTERS.- Duke Ellington
JAll MASTERS.- Django Reinhardt
ENTRE LA MAR I EL VENT.- UC

BALADES.- Tomeu Penya

DE DIA I NIT.- Musica Nostra

LA GENIAL OBRA DE RAPHEL PHERRER.- Raphel Pherrer

EN DIRECTE OSSIFAR.- Ossifar.

EN JOAN PETIT QUAN BALLA.- Cucorba.

NOVETATS LITERATURA
LA PIEL DEL TAMBOR.- Arturo Perez Reverte

EXCELSIOR 0 EL TEMPS PERDUT.- Bies Mesquida
SANTA MAMA, PA CADA DIA.- Josep Ma Ballwin
ROSA, EL GRAN EXIT DE TV3.-

NATURA D'ANGUILA.- Ma de la Pau Janer.

VÍDEOS

MOLT SOROLL PER RES.- Kenneth Brannagh.

ROBIN HOOD: PRINCEP DELS LLADRES.- Kevin Costner.

ANUARI 1995.- Enciclopedia Catalana.



BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

NOVETATS INFANTILS I JUVENILS

LA MOPIA.- Gabriel Janer Manila

FAROLETA POCALLUM.- Estrella Ramón

EL PAIS DELS COLORS.- Enric Larreula

LES BRUIXES DEL PLA DE NEGUA.- Pep Coll; Jorna

EN KARL TV.- Christine Nobst linger.

ELS DRACS A LA TERRA DELS COCOS.- Salvador Comelles

MIREM L'HIPERMERCAT.- Roser Capdevila

MIREM LA FESTA.- Roser Capdevila

QUIN SIDRAL DE CAMPAMENT!.- Pasqual Alapont

UN ESTIU AMB L'ANNA.- Nuria Pradas.

Conseil Insular
de Mallorca



CLUB D'ESPLAI S'ESTEL

En el darrer número de la revista Montaura, vos
diguérem que per aquest estiu havíem organitzat

dos campaments, un per als nins de quatre a on-
ze anys a sa Colônia de Sant Pere d'Artà i s'altre

amb els més grandets de l'Esplai, 12 a 15 anys a
s'Estanyol de Llucmajor, i ara, a continuació vos
contarem un poc com varen anar.

Era dia vint-i-nou de juliol quan a les onze del mati

ens trobàrem tots els nins, pares i monitors da-

vant son Morro, carregarem les motxilles (totes
ben plenes) a l'autocar, ens acomiadarem dels

pares i partirem cap a Sa Colônia de Sant Pere.
Quan arribarem, començarem a distribuir els nins

i monitors per grups, col.locarem les bosses i la
roba i sense adonar-nos ja va ser hora d'anar a
dinar, sentirem el picarol que les cuineres tocaven

per convocar-nos a tots al menjador. Després de
dinar i haver descansat un poc, agafarem tovallola

i banyadors i cap a sa platja s'ha dit, alla nedàrem
i jugarem molt, fins que va ser hora de tomar al
campament, dutxar-nos i sopar, i després anar a
menjar un gelat a la plaça del poble, i a dormir
s'ha dit.
Cada dia ens aixecàvem a les vuit i mitja per a les
nou esser dins es menjador per berenar, després

d'adecentar les habitacions, fèiem els tallers, que
foren: pastissos, camisetes de majaju, pintar pe-

dres de la mar, cançons, Ilapiseres de gafes. Des-
prés dinàvem i després de dinar els qui volien

descansar, anaven dins les habitacions, i els qui
no, trèiem les guitarres i cantàvem, fins hora d'a-

nar a la platja.

A les set tomàvem al campament, ja que ens ha-
viem de dutxar per a les vuit estar a punt per anar

a sopar.

I després de sopar, fèiem jocs, cantàvem, ballà-

vem o bé anàvem a menjar un gelat i jugar a la
plaça del poble.

Això és el que fèiem més o manco cada dia, a
més d'altres activitats més puntuals com va esser

el dimecres que férem un gincana brut, on des del
més petit fins el més gran gaudirem de rebossar-

nos dins la farina després d'una bona dutxa amb

globus d'aigua, rossegar la panxa per damunt el
fang i esclafar-nos ous damunt el cap. Tots qued-
à rem ben empapats, a qualcun només els veien el
ulls i va haver qualque monitor que no s'acostà

per por, però els nins se'n cuidaren de que tots
quedassim ben empastissats.

El divendres, també el vespre fou diferent, havíem
preparat un gincana de por, pels voltants de la
casa. Els més petits anaren a menjar un gelat a
sa plaça del poble i els gran començaren el ginca-

na. Hi va haver de tot, rialles, plors, crits i molt de
renou, n'hi havia que reien per no plorar. Va estar

molt IA, encara que n'hi va haver qualcun que no
li va fer molta de gracia. Ah!... aix6 els moni-
tors varem haver de dormir amb els nins, ja que
n'hi havia que veien bubotes per tot i tenien por,
sobre tot el més grans.
El dissabte anal-am d'excursió a la platja de Reve-

na, tot el dia a la platja, allà jugarem i nedarem

molt, fins que quedarem rebentats. Quan arriba-

rem al campament, mentre els nins es dutxaven,

els monitors acabàrem de preparar la festa del
vespre, ja que com a darrer dia havíem de fer fes-

ta grossa. Prepararem el foc a la barbacoa, ja que
les cuineres ens havien deixat tot el sopar prepa-

rat per tal de sopar a defora, tan sols haviem de
torrar. Quant tot ja estava a punt i després de
passar més de dues hores torrant, manco mal del
nostre cuiner Paco, que aquest dia havia vengut a
visitar-nos i el pobre va haver de posar-se davant

el foc i torrar "a tope" (Moltes de gracies), sopà-

rem i després obrirem la discoteca, música a tope
i barra lliure tot el vespre.

El diumenge, quan ja havíem berenat, ens posà-
rem a fer maletes i netejar les habitacions, des-
prés partirem cap a la platja i amb un instant ja
començaren a arribar els pares.
Després de dinar i haver contat tot el que haviem
fet durant la setmana, cantarem un parell de can-
cons i ens acomiadarem.

L'altre campament va esser totalment diferent, ja
que només érem desset nins i tres monitors (el
grup dels més grans de l'esplai) a més teníem la

ED	



casa per nosaltres tots sols i ens havíem de fer es
menjar nosaltres mateixos.
Els tres monitors partírem el diumenge dia 11 per
tal de que dilluns, quan arribassin els nins, trabas-
sin el dinar fet i tot a punt.
Era el dilluns a les onze i mitja quan arribaren els
nins acompanyats dels seus pares. Després de
descarregar les motxilles, ens acomiadarem dels
pares i entre que desferen maletes i s'instal.laren
ja va esser hora de dinar. Descansarem un poc i
després de preparar tovalloles i banyadors, agafa-
rem les bicicletes i partirem cap a sa Ràpita, ja
que a s'Estanyol no hi ha platja.
Cada dia ens aixecàvem a les vuit i mitja, berena-
vem i després de retirar matalassos i col.locar-ho
tot, ens posàvem a fer tallers fins hora de dinar,
després descansar o bé jugar a diferents jocs que
ens haviem duit, cantar, tocar guitarra etc.. agafar
altre cop bicicletes i partir cap a sa Ràpita a ne-
dar. S'horabaixa tornàvem a la casa, ens dutxà-
vem i sopavem, després de sopar sortiem a fer
una volta per s'Estanyol i tomàvem a ca nostra,
jugàvem un poc i a dormir.
Cada dia hi havia un grup encarregat de netejar
els banys i un altre de cuina, que se'n cuidava
d'anar a comprar i preparar el dinar, berenar i so-
par per tots.
Cada dia fèiem més o manco el mateix. El diven-
dres anàrem tot el dia d'excursió amb bicicleta, a
ses Covetes i Es Trenc, allà hi passarem tot el
dia.
El dissabte dematí ens aixecarem com cada dia i
després de berenar ens posarem tots a preparar
menjar per al diumenge, ja que havíem convidat a
tots els pares i monitors a dinar.
Férem dotze braços de gitano, mousse de llimona
I xocolata, una olla grossa d'ensalada de fruita i
rebossarem un munt de piteres de pollastre. Ens
passarem tot el dematí fent menjar.
El diumenge, quan ja havíem berenat, ens posa-
rem un parell a netejar la casa i els altres a prepa-
rar dinar (per setanta-cinc persones). Arribaren els
pares i partiren cap a la platja i nosaltres queda-
rem per acabar de preparar el dinar. Aquest dia si
que ens hi varem haver d'aferrar tots a la cuina, i
això que havien vengut un parell de monitors per

ajudar-nos, ah!... i també el nostre amic cuiner
"Paco", que el pobre cada vegada l'enganxam a la
cuina.
Quan arribaren els pares de la platja, els feren
pujar a d'alt, on havíem posat les taules, tots ana-
vem vestits d'uniforme, calçons blaus i jersei
blanc, els férem passar al menjador, que per cert
era de mirar, havíem posat la taula com si d'un
restaurant de cinc estrelles es tractas. Quan tots
ja estaven collocats, pel nostre cap de camarers,
Macià, començarem a servir-los les begudes i el
primer plat "arròs xino", després, de segon plat,
piteres rebossades amb patata frita. Seguidament
ensalada de fruita i el mousse de llimona i xocola-
ta, acompanyat d'un tros de brag de gitano, que
per cert foren molt aplaudits quan els nins, o millor
dit els camarers, sortiren un darrera l'altre amb
ells amb la ma.
Va anar tot molt bé, tot va esser molt bo, els pa-
res no sa cansaren de repetir-ho, no sabem si ho
deien per quedar bé, o si realment es que ho tro-
baven, sa veritat és que tots nosaltres ho troba-
rem ben bo, només haver fet tanta de feina i amb
tanta d'illusió com ho férem ja ens basta.
Durant tota la setmana varem riure moltíssim, so-
bre tot amb els crits d"Adelaida" i les ocurrències
de'n Macia.
Realment fou un campament dels millors que hem
fet, on tan nins com monitors ens ho passarem
molt bé, pareixíem una família, i tots, des del pri-
mer fins al darrer, férem molta de feina perquè
així fos. Una experiència molt guapa, on els nins
aprenen realment a conviure amb els demés, a
respectar-se uns amb els altres, a ajudar-se mú-
tuament.
Bé... i ara que ja hem passat l'estiu, ens tornam
preparar un altre cop per a començar el nou curs,
que sera el proper dissabte dia 19 d'octubre a les
quatre de l'horabaixa. I res més, a la pròxima re-
vista ja vos contarem més coses de les que hem
fetes i de les que tenim previstes fer.
Adéu i fins la pròxima.

El Grup de monitors      



Menjador . Cainpament Sa
Colónia de Sant Pere.

Campament dels mes grans.
S'Estanyol. Dia en que pre-
paravem el dinar per a tots
els pares.

Grup de nins i monitors del
Campament a Sa Colònia de
Sant Pere.
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EL PLANTER
Per aquesta temporada, la

principal novetat que presenta
el planter del C.E. Montaura és
que tan sols hi haura dos
equips (Juvenils i Alevins).
Davant les nombroses
dificultats 	 per 	 poder
configurar més equips, degut
com tots sabeu a la manca
d'al.lots mancorins dins les
edats Infantils i Cadets, la
directiva 	 ha 	 decidit 	 no
participar a les competicions
oficials d'ambdues categories,
una vertadera llàstima, ja que
després de dues temporades amb
4 equips de futbol base, s'ha
passat a tan sols dos.
D'aquests dos un ja ha debutat
en competició oficial, es
tracta dels JUVENILS que
després	 de' 	 1 ' excel . lent
temporada passada a la que es
va aconsegui l'ascens a la
Segona Regional, s'espera que
a l'actual campanya es fassi un
bon paper dins el grup A
d'aquesta nova categoria.
El tèndem Jaume Maura-Joan
Martorell que tan bon resultat
dona a l'anterior lliga seguira
al davant d'aquest equip format
pels se9iients jugadors:
SEBASTIA 	 MARTORELL, 	 BIEL
ALORDA, JOAN MARTORELL, JOSÉ M.
FERNANDEZ', MELCION MATEU, MARTÍ
PERELLO, PERE VILLALONGA, TOMAS
FONTANET, 	 TOMEU	 MARTÍNEZ,
DOMINGO MARTÍN, ANTONI FAR,
DAVID GARCIA, ANTONI MAURA,
FERRAN GARCIA, MIQUEL JANER,
JOSEP A. GELABERT, JOAN M.
BISELLACH, 	 ANTONI LLABRÉS,
XAVIER CASTRO, JOSEP PIZA I
ALBERT GARZÓN.

RESULTATS: 

14-09-96: Xilvar2- MONTAURA 0
21-09-96: MONTAURA4

Llosetense 1
(Ferran i Janer 3)

28-09-96: Conseil 1-MONTAURA 1
(Domingo)

CLASSIFICACIÓ

EQUIP PUNTS

1. • Sóller 9
2.- Cala Millor 9
3.- Binissalem 7
4.- S'Horta 6
5.- Xilvar 6
6.- Conseil 5
7.- MONTAURA 4
8.- Espanya 4
9.- Santa Maria 4
10.- Barracar 4
11.- Sallista At. 3
12.- Can Picafort 3
13.- Sineu 2
14.- A. Llubí 1
15.- Margaritense o
16.- Llosetense o

PREFERENT: EL MONTAURA ENTRE
ELS 10 PRIMERS 

Sens	 dubte, 	 el 	 paper
desenvolupat fins ara pel
C.E. MONTAURA en aquesta nova
categoria l'hem de calificar
com a positiu i més si tenim
en compte que diumenge rere
diumenge hi ha hagut baixes a
l'equip (motivades per
sancions, lesions i feina) a
més de comptar amb un partit
menys (davant el Cala Millor
degut a la pluja). Això ens
fa pensar que quan la
plantilla estigui completa
les coses haurien d'anar, en
teoria, encara millor del que
van.
Aquesta 	 temporada, 	 Tomeu
Alzamora compta amb els
següents homes: TONI FERRER,
BIEL MORANTA I BERNAT GUAL
(porters); TXEMA MUÑOZ, TONI
PLANAS, TOMEU PERICAS, MIQUEL
A. GONZÁLEZ, RAMÓN ARROM,
BERNAT MAIRATA, VICENÇ CANALS
I MIQUEL LL. MORA (Defenses);
RAFEL SOLANO, TOMEU TUGORES,
ANDREU SOLA, ALBERT MORENO,



RAFEL J. REINES, RAMÓN LLOBERA,
MIQUEL S. ESCARRER, BERNAT
NICOLAU I JOAN M. TRUYOL
(migcampistes); PEP MATEU,
MIQUEL A. ALBA, MARCUS PHILIPS,
PERE AMENGUAL I JOAN MORANTA
(davanters).

PARTIT A PARTIT

25-08-96 MONTAURA 2-P.SóLLER 1 

Feliç debut del Montaura
a la Regional Preferent davant
la seva "bèstia negra" de la
temporada passada. Les coses es
presentaven molt bé pels de
Mancor quan en el minut 8, en
una confusa jugada, el visitant
Pomar introduí la pilota dins
la seva porteria. Però en el
minut 33, els sollerics
empataven gracies a un gol de
Bernat. A la segona meitat els
homes d'Alzamora passaren a
dominar el partit i fruit
d'això, en el minut 68, arriba
el gol de Llobera en un suau
remat de vaselina. En
definitiva, s'entrava a
Preferent amb bon peu.

01-09- VILAFRANCA 1-MONTAURA 0

Tot i que aconseguiren el
triomf, els de Bonany no
demostraren esser un dels
equips "gallets" de la
categoria. Després d'una
embullada jugada en el minut 20
arriba el gol del
Vilafranca, obra de Sureda.
Però això, lluny de
desmoralitzar als mancorinsels
va encoratjar més, fins i tot
Rafel va estar a punt
d'aconseguir l'empat, però un
defensa traqué la pilota de
davall la porteria. Miguel
Lluis va esser expulsat, el que
va fer que els mancorins
jugassin amb un home menys
durant quasi tota la segona
part.

08-09-96 MONTAURA 2-XILVAR 0

Molt 	 de 	 públic 	 per

presenciar 	 aquest 	 derbi
comarcal entre dos eterns
riyals. El Xilvar va sortir amb
molta força, però poc a poc el
Montaura va començar a dominar
el partit. Fruit d'això i ja a
la segona meitat arribaren els
gols, obres de Marcus i Albert.
Així i tot i vistes les
nombroses ocasions, el resultat
va quedar una mica curt. A
destacar la presència a les
files del Xilvar del mancori
Tomeu Morro que va ser
injustament expulsat en el
minut 70.

15 - 09 - 96 B.CALA MILLOR-MONTAURA

Suspès per la pluja,
aquest interessant partit es
jugarà el divendres dia 1 de
novembre, festivitat de Tots
Sants, a les 15'30 hores.

22-09-96 MONTAURA 1-CONSELL 1 

Primera ensopegada del
Montaura en el camp de
Turixant. A la primera meitat
els mancorins dominaren
lleugerament el partit davant
d'un Consell molt ordenat en
defensa. Després del descans
les coses s'equilibraren, així
i tot el Montaura s'avança en
el marcador gracies a un gol
aconseguit per Llobera de
penal. L'alegria duraria poc,
ja que en el minut 75 Matias
aconseguiria l'empat de falta
des de fora de l'àrea. En
resum, un partit avorrit on el
Montaura mereixia més del que
reflex& el marcador final.

29-09-96 ESPANYA 1-MONTAURA 1 

Partit molt emocionant on
l'arbitre Guerra Miró es
converti en autèntic
protagonista: expulsa a tres
jugadors del Montaura (Biel
Moranta, Marcus i González),
anul.la un gol valid de
l'Espanya i assenyalà un penal
inexistent contra el Montaura
que aturà magistralment Ferrer,



el millor home dins el terreny
de joc.

Aconseguiraquestresultat
dins el camp del que aleshores
era el líder de la categoria i
jugant quasi tota la segona
part amb nou homes (després amb
vuit) ho podem considerar tota
una proesa per part dels
mancorins. El gol del Montaura
ho va aconseguir Llobera
transformant un penal.

GOLE JADORS

Amb 3 Gols: Ramón Llobera
Amb 1 Gol: Marcus i Albert
Pròpia Porta: Pomar (Port de
Sóller)

CLASSIFICACIO REGIONAL PREFERENT

EQUIP GF GC PTS
1 Escolar 6 5 0 1 17 10 15
2 Espanya 6 4 2 0 10 3 14
3 Port de Sóller 6 4 1 1 12 6 13
4 Son Roca 6 3 3 0 9 4 12
5 Vilafranca 6 3 3 0 9 5 12
6 Consell 6 3 2 1 9 7 11
7 Casa Miss 6 3 2 1 9 8 11
8 La Victòria 6 3 1 2 11 710...
9 Cala Millor 5 3 0 2 13

10 MONTAURA 5 2 2 1 6 4 8
11 Ahrar 6 2 2 2 8 7 8
12 Soledat 6 2 2 2 7 7 8
13 Santanyf 6 2 1 3 5 5 7
14 La Unión 6 2 1 3 13 15 7
15 Fernolense 6 2 1 3 6 9 7
16 Génova 61 1 4 6 11 4
17 Arenal 6 1 0 5 7 12 3
18 Calà 6 0 2 4 6 13 2
19 AlcOdia 6 0 1 5 4 13 1
20 S'Arrac6 6 0 1 5 4 17

Equip del C.E. MONTAURA
que defensarà els colors del
club a la categoria tués alta
aconseguida pel club en tota
la seva història: REGIONAL
PREFERENT.

Imatge del primer partit jugat
(i guanyat) a la categoria de
preferent, poguent-se apreciar
en el Ions les noves instal.la-
cions del bar i vestuaris.



ESPORTS FLASH 

MIQUEL VALLORI, PRESIDENT

Miguel 	Valloni 	 Mateu
seguira essent, durant les
properes quatre temporades, el
maxim mandatari del C.E.
Montaura, després de ser
candidat que es va presentar al
càrrec 	a	 la 	pa ssada
convocatòria d'eleccions.

Hem de recordar que Miguel
Vallon, abans vicepresident de
l'entitat, substitui Bernardi
Coll, qui va presenta la seva
dimissió per motius de feina,
el passat mes de novembre.

Amb	 bon 	 criteri
democratic, Valloni també
dimití del seu càrrec poc abans
de que acabas la temporada per
poder encetar el periode

"electoral. 	 Aleshores, 	 el 
president en funcions va ser
Nadal Martorell.

I així, el passat dia 6 de
juliol, Miguel Valloni es
converti, de fet, en el primer
president del Montaura a la
categoria 	 de	 Regional
Preferent.

Des d'aqui li volem fer
arribar la nostra més sincera
enhorabona i desitjar-li molta
sort en aquesta nova etapa.

JUNTA DIRECTIVA

Poques són les novetats
que presenta la nova junta
directiva en relació a
campanyes anteriors.

Aquesta la formen els
següents homes:

RESIDENT: Miguel Valloni Mateu
VICEPRE.1ER: Nadal Martorell
VICEPRE.20N: Pep Garcia Matas
VICEPRE.3ER: Bernardi Coll
SECRETARI: Jaume Maura Coll
VICESECRETARI: Vicenç Moranta
TRESORER: Pere A.. Amer Arrom
COMPTADOR: Guillem Coll Morro
DELEGAT: Tòfol Valloni Paris
DELEGAT: Guillem Martorell
DELEGAT: Cristòfol Sola
DELEGAT: Miguel Martorell Moya
VOCAL: Gabriel Pocovi Pou

VOCAL: Pedro Llabrés Fontirroig
VOCAL: Nofre X. Alba Valloni
VOCAL: Miguel Martorell Moya
VOCAL: Joan Mir Perelló
VOCAL: Jano Mateu

ALTES I BAIXES

Amb les incorporacions de
Ramón Llobera (Constancia),
Tomeu Tugores (Pollença),
Albert Moreno (Llosetense) i
Rafel Solano (Montaura
Juvenil), a mês dels retorns de
Marcus Philips (Ferriolense B),
de Bernat Mairata i de Biel
Moranta, ja ha quedat
configurada la plantilla que
juga actualment a Preferent.
L'unica baixa en relació als
jugadors que acabaren la
passada lliga, de manera tan
brillant, és la de Joan M.
Serra que passarà a ser ajudant
del tècnic Alzamora, qui
afronta 	 la 	 seva 	 tercera
temporada en el Montaura.

Hem d'assenyalar que dins
la plantilla hi ha fins a 12
mancorins, cosa que sens dubte
ha alegrat a l'aficionat
mancori.

JOHAN CRUYFF, DE VISITA

Com a un turista més dels
que venen de vacances a
Mallorca, l'ex-entrenador del
Barça, Johan Cruyff, va visitar
el passat dia 10 de juliol,
alguns indrets del nostre
municipi. Un dels pocs
testimonis que ho varen veure
va ser l'escola major i acèrrim
culé, Tomeu Morro. Diuen que de
l'emoció, en Tomeu va quedar
bocabadat j sense poder
articular paraula. No era per
a menyslli

RIVALS PERÒ AMICS

Avui en dia, els equips
del Xilvar i del Montaura
mantenen unes excel.lents
relacions esportives, encara



que aixà no lleva que perduri
una "eterna" rivalitat entre
ambdós clubs.

Idó pareix que aquesta
temporada aquesta rivalitat no
sols es mantindrà, sine) que
fins i tot augmentarà, ja que
el destí ha volgut que el
Xilvar fos equip que el
Montaura es trobarà a les
categories(Preferent,Juvenils
i Alevins) on participen els
mancorins. De moment la cosa
esta igualada ja que el nostre
equip de Preferent guanyà per
2-0 dins Mancor i els juvenils
perderen, també per aquest
tanteig, dins Selva. Esperem
que cada partit que es jugui

entre aquests equips sigui una
raó més per demostrar que la
rivalitat i l'amistat són
perfectament compatibles.

ESTRENA

A més de categoria, el
C.E. Montaura estrena aquesta
temporada, entre altres coses:
vestuaris, bar-local social,
aspersors,porteries,ampliació
vestuaris arbitrals, xarxa
protectora i per supost
equipatges (per cert, un
original segon uniforme a
ratlles blanques i negres).
Renovar-se o morir!

Vicenq Moranta i Frontera

Equip de juvenils que aquesta
temporada competira dins el
grup A de la segona regional.

Hi ha que reconáixer que el
bar del Camp de Turixant ha

quedat francament be.



Imatges d'ahir

Segurament a aquests personatges que veim a la fotografia pel seu sant, per les festes de Nadal, Pasqua o
patronals i en moltes altres ocasions els hi degueren desitjar "molts d'anys", aquesta nostra fórmula de feli-
citar. I en veritat que acertaren, ja que entre tots tres n'arreplegaren una bona quantitat. El primer a l'esque-
rra de la imatge es Jaume Pou Amer, Alies Vellaco, que morí als 91 anys (1884-1975). El d'enmig és el que
morí més jove, sols en tenia 90 (1979-1969) i es tracta de Vicenç Martorell Vallon, Alies Figueta. El de la
dreta es el que més s'acostà al segle ja que morí als 97 anys (1881-1978) i es tracta de Jaume Martorell
Martorell, Alies Rata.
Segons contaven els dos primers hi trobaven a faltar un company d'aventures i desventures. Era Joan Rey-
nés Martorell mort el 19 de març de 1952, i un d'ells deia "Aquest Gallineta mos va fer sa putada de morir

massa jove". Morí a prop de complir els 68 anys.

En Biel de Son Nadal




