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PORTADA
Les festes de Nadal veim que cada vegada més són invadides per
iconografies i costums alienes a la nostra terra. Pere) per sort
a Mancor continuam feels a les tradicions més arrelades. Com a
simbols del que deim us oferim dues fotografies ben eloqüents:
una del betlem que enguany l'Ajuntament ha instal.lat al bell mig
de la plaça on esta ubicat. L'altra la de Pere Perelló que canta
l'impressionant cant de la Sibil.la, aquest marevellós monument
del folklore religiós mallorquí.

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

2



=MM=
OCTUBRE CROMICA

A començament d'aquest mes
s'iniciaren els diversos
cursets que organitza
l'Ajuntament. A més del de
balls mallorquins, el més
antic, enguany n'hi ha de judo,
amb 40 inscrits, de gimnàstica
amb 35 inscrits, de papes de
paper amb 15 inscrits i de
tennis amb 35 inscrits.

El dia 5 es casaren a
l'Ajuntament, Andreu A. Ferrer
Gómez i Laura Bonet Serra.
Moltes felicitats.

El dia 13 tingué lloc la
VI PUJADA A LLUC A PEU. Foren
330 els inscrits. Aquest any es
poqué pujar sense temer per la
pluja que ja és quasi
tradicional que faci acte de
presència. Així i tot al
capvespre caigueren algunes
gotes. Els marxaires a
l'arribada a Lluc reberen un
berenar per reparar forces. A
les 11 hores hi hagué missa a
la basilica, fent l'ofrena en
nom de tot el poble el nostre
Batle Bernardi Coll. Els qui
quedaren a dinar, uns 300,
pogueren gaudir de paella, vi
i ensalmada. Col.laboraren amb
l'Ajuntament els membres de
l'Associació d'Amics de la
Tercera Edat, el Club d'Esplai
s'Estel així com la Caixa de
Balears Sa Nostra.

El dia 18 a l'auditori
parroquial i organitzada per
l'Associació d'Amics de la
Tercera Edat, D. Gaspar Valero
Marti pronuncia una conferencia
que tenia per tema "RACONS DE
LA SERRA DE TRAMUNTANA".
Contava amb el patrocini del
Consell Insular de Mallorca.

El dia 20 es celebra la
VIII TRAVESSADA MANCOR-SELVA-
POLLENÇA que aquest any
pertanyia sortir de Mancor,

fent el primer relleu la
regidora del nostre Ajuntament
Margalida Pocovi. La novetat
d'aquest any fou que passa per
Selva on s'ajuntaren alguns
participants. Els de Mancor
foren uns vint.

El dia 20 nasqué Guillem,
primer fill dels esposos Maria
Moyd Pol i Sebastià Amer Miró.
Enhorabona.

El dia 25 a l'auditori
parroquial, Carme Rosselló Pons
pronuncià una conferència
titulada "LA NOSTRA CUINA AL
LLARG DE LA HISTORIA"
organitzada per l'Associació
d'Amics de la Tercera Edat i
patrocinada pel Conseil Insular
de Mallorca.

El dia 26 es casaren a
l'oratori de Santa Llúcia,
Maria Teresa Pou Navarro amb el
jove de Lloseta, Antoni
Sampietro Riera. Moltes
felicitats.

Al mateix dia 26 el grup
de teatre Disbauxa de Caimari,
representa en el saló del Casal
de Cultura l'obra "Feliu que
ets mort o viu".

NOVEMBRE

El dia 9 l'Associació
d'Amics de la Tercera Edat ana
d'excursió a la part de ponent
de Mallorca. Visitaren Santa
Ponça, Palma Nova, Port
d'Andratx, S'Arracó, Sant Elm,
on dinaren al Restaurant
Dragonera, i per la tarda
visitaren Sa Granja d ' Esporles .
Foren 120 els socis assistents.

El dia 14 mori als 80 anys
d'edat Aina Mateu Martorell de
Ca sa Salopa. Descansi en pau.

El dia 15 s'inaugura el
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DESEMBRE

"RACÓ DELS JOVES" en el Casal
de Cultura. A l'acte inaugural
el batle Bernardi Coll oferí el
local als nins i joves de
Mancor com a lloc on poder
passar les hores lliures amb
els amics jugant el tennis de
taula, futboli, altres jocs
educatius, escoltar música,
etc.

El mateix dia 15, Miguel
Sbert Garau pronuncia una
conferència sobre "Eis glossats
i les cançons de picat". L'acte
tingué lloc a l'auditori
parroquial, organitzat per
l'Associació d'Amics de la
Tercera Edat i el patrocini del
Consell Insular de Mallorca.

El dia 21 després d'uns
dies de mal temps, vent i
pluja, aquest dia que era
dijous començà amb un sol
esplèndid i una agradable
temperatura tardoral. Res feia
presagiar que les sirenes dels
bombers, Guardia Civil i d'una
UVI móbil omplirien el poble
d'angunia i després de
consternació per la tràgica
mort d'Aina Balaguer Vicens, de
66 anys d'edat, dita d'Es Forn
Nou. Sembla que s'estava
fregant amb alcohol per
aliviar-se dolors reumàtics,
dels quals n'era molt
perseguida, i que per accident
es va inflamar, tirant-se a la
cisterna per apagar el foc. Fou
extreta ja cadaver pels bombers
del parc d'Inca. Els diaris
insulars es feren amplia ressó
del fet així com el programa
estatal "Gente" de la primera
cadena de TVE. Descansi en pau.

El dia 30 a la parròquia
batiaren Joan fill d'Esperança
Martorell i de Miguel Vallon.
Els padrins foren Pere Josep
Martorell i Antònia Perelló.

El dia 6 l'Associació
d'Amics de la Tercera Edat
celebrà una DIADA DE
COMPANYARISME. Primerament
assistiren a la projecció de la
pel.lícula "Imatges del record"
filmada en el decurs de
diversos actes i excursions de
l'associació. Després d'un bon
dinar es divertiren fins ben
tard ballant amb la música del
"Duo Nilas".

El mateix dia 6, en el
teatre del Casal de Cultura es
representà l'obra teatral "En
Toni mig dimoni" a càrrec del
grup "CUCORBA". Igualment el
dia 6 nasqué Antoni, primer
fill del matrimoni format per
Francisca Mateu Moranta i
Antoni Martorell Marti.
Enhorabona.

El dia 7 es casaren a la
parròquia Teresa Fontanet Mateu
i Antoni Estrany Segui. Moltes
felicitats.

El dia 14 l'Ajuntament
oferí en el Casal de Cultura
una sessió gratuita de magia de
l'artista MC PEP.

El dia 20 mori Miguel
Ramis Ramis de 64 anys d'edat.
Natural d'Inca era l'espòs de
Maria Abrines de Ca Sa
Costitxera. Descansi en pau.

El dia 21 es celebrà una
diada del medi ambient baix el
lema "Els residus i el
reciclatge". En el decurs de la
diada es projectaren videos, es
feren joguines amb deixalles i
es confeccionaren animals amb
pasta de paper a més de jocs
ambientals.

El dia 22 amb la
celebració d'una missa a
l'església j una festa
familiar, eis esposos
Bonaventura Castells Cardó i
Margalida Marqués Allés
celebraren les seves noces d'or
matrimonials i el seu fill Joan
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El Batle Bernardi Coll, entrega el
testimoni a la regidora Margalida
Pocovi per fer el primer relleu de
la VIII TRAVESSADA  Mancor---
Pollença.

>

Castells Marqués i la seva
esposa Maria del Carme
Valdivielso Felices les
d'argent. Moltes felicitats a
tots.

També el dia 22 la Banda
de Música de Sant Llorenç des
Cardessar oferí un concert a
l'església de música molt
popular. Destacam la jovenesa
dels seus integrants que
actuaren baix la direcció de
Francesc Sapifia.

Després del concert, en el
centre d'exposicions municipal
s'inauguraren les exposicions
de papes de paper fetes per les
alumnes del curset d'aquesta
especialitat, dels treballs
realitzats a la diada del medi
ambient i la de targetes de
Nadal dels participants al
concurs organitzat per la
Biblioteca Municipal.

Les matines de Nadal es
celebraren en la forma
habitual, amb el temple estibat
de feels. Protagonistes
destacats foren Pedro Perelló
que cantà la Sibil.la,
Magdalena Abrines que fou
l'àngel anunciador de la bona
nova als partorets i Pedro
Abrines que pronuncià el sermó
de la Calenda. L'actuació del
cor parroquia l i la
col.laboració del Club d'Esplai
ajudaren a que la celebració
sortis arrodonida.

El	 dissabte 	 dia 	 28
l'Ajuntament oferí la
tradicional xocolatada a
l'oratori de Santa Llúcia. Els
assistents foren uns dos-cents
cinquanta, la majoria dels
quals hi pujaren a peu.

El mateix dia 28 es
casaren a la parròquia Catalina
Balaguer Marti amb l'inquer
Mateu Rigo Vallon. Moltes
felicitats.

Arribam a la darrera nit
del trimestre i de l'any. Els
qui la prepararen amb més
eficacia i serietat foren els
de l'associació d'Amics de la
tercera Edat. Abans de les nou
del vespre ja estaven peus
davall taula despatxant un bon
sopar. Després pujaren a la
plaça de l'Ajuntament on
aquesta entitat els proveí dels
dotze grans de raïm de la sort
que, com pogueren, els menjaren
al compas de les dotze
campanades que donaven entrada
a l'any nou, amb companyia de
molts de mancorins i no
mancorins que es juntaren a la
cel.lebració. Després de
completar el ritual amb la
ingestió d'una racioneta de
cava, també obsequi de
l'Ajuntament, tots els que
volgueren anaren a ballar a Can
Bernat amb l'animada música del
"DUO TOPAZ". Però ja era dins
l'any nou 1997 que desitjam sia
molt feliç a tots els nostres
lectors.

Gabriel Fiai Mateu



VI PUJADA
A LLUC A PEU

Arribats els marxaires que partici-
paren a la VI PUJADA A LLUC A
PEU, reponen forces amb un bon
berenar. Durant la missa a la Basi--
lica el nostre Batle Bernardi Coll
feu l'ofrena en nom de tot el poble
a la Verge de tuc.



Així començà la Diada del Medi Am-
bient del dia 21 de desembre.

Una mostra dels treballs realitzats
per les alumnes del curset de pepes
de paper.

Concert per la banda de música de
Sant Llorenç des Cardessar.
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Ajuntament de Mancor
SESSIÓ ORDINARIA DE LA

COMISSIÓ DE GOVERN DE DIA 28
DE SETEMBRE DE 1996

Es concediren les següents
llicències d'obres:

Canviar plàstic del terrat
a Guillem Vives Sampol en el
carrer Margalida Sintes.

Construir rampa per
davallar al solar i construir
dues parets en el carrer Es
Colomer a Guillem Mateu Martí.

Enrajolar, aterracar
parets i fer nou bany a la
Plaça de Dalt a Gabriel
Martorell Bisquerra.

Aterracar interiors,
arreglar teulada, enrajolar
bany i cuina i obrir finestres
a la casa de s'hort de Son
Catlar a Ignaci Coll Moragues.

Rehabilitació de vivenda
segons projecte en el camí de
Massanella a Josep M 4 Chavarria
Martinez.

SESSI6 EXTRAORDINARIA DEL
PLE DE L'AJUNTAMENT DE DIA 15
D'OCTUBRE DE 1996

Estant en estudi la
revisió de les Normes
Subsidiàries de Planejament
actualment vigents i per tal
d'evitar que les noves
determinacions entrin en
col.lisió amb les llicències
que puguin otorgar-se durant la
seva revisió, el ple de
l'Ajuntament acordà per
unanimitat:

lr. Suspendre pel termini
d'un any l'atorgament de
llicències de parcel.lació de
terrenys, 	 edificació
demolició a les Zones ARIP i
ANEI de sol no urbanitzable del
terme municipal.

2n. Publicar el present
acord al BOCAIB.

3r. Notificar el present
acord als qui haguessin

presentat sol.licituds de
llicència amb anterioritat a la
data en que aquest acord es
somet a informació pública,
manifestant que tenen dret a
ser indemnitzats dels cost
oficial dels projectes i a la
devolució, en el seu cas, de
les taxes municipals.

Informar favorablement la
declaració d'interès social per
a la rehabilitació d'edificació
en sol no urbanitzable per a
destinar-la a ús de restauració

d'interès turístic, la
sol.licitud de D. Bernat Coll
de Oleza per instal.lar un bar-
restaurant a la finca
denominada Massanella . S'aprova
per unanimitat així com
trametre l'expedient a la
Comissió Insular d'Urbanisme
als efectes prevists a
l'article 44,2 3er i 4rt del
Reglament de Gesti ó
Urbanística.

A l'objecte de poder-se
acollir l'Ajuntament als plans
de subvencions amb matèria de
policies locals es va acordar
amb les abstencions dels
regidors Jaume Fontanet i
Vicenç Moranta i el vot en
contra d'Isabel Garau, aprovar
inicialment la modificació de
la plantilla de personal 1996
introduint una plaça d'auxiliar
de Policia Local.

SESSIÓ ORDINARIA DE LA
COMISSIÓ DE GOVERN DE DIA 19
D'OCTUBRE DE 1996

Es concediren les segiients
llicències d ' obres :

A Pablo Rodriguez Carrasco
forrar la façana de pedra i
reformar teulada a una caseta
de la finca de Can Gallina.

A Joan Negre Sastre fer un
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bany a la finca de Can Massip.
A Rosa Paris Pou posar

teules a una caseta de la finca
de Can Serena.

A Magdalena Vallon i Bonafé
arreglar goteres i canviar
canals al carrer Montaura.

Es concedí llicència per
connectar a la xarxa de
clavegueram a Angel Aparicio
Company al carrer de Biniarroi.

S'autoritza el traspàs de
llicència d'obertura del Bar
"Pantagona" del carrer de
Massanella a favor de Maria
Inés Garcia Ripoll.

S'aprova informar
favorablement l'Estudi
d 'Avaluació d' Impacte Ambiental
i el Projecte de Restauració
Paisatgística Simplificat
relatiu a l'activitat
extractiva de la pedrera "Son
Tafona", així com trametre
l'expedient a la Comissió
Balear del Medi Ambient per
l'emissió del corresponent
dictamen.

8E8816 ORDINARIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE DIA 28 DE
NOVEMBRE DE 1996

El Ple de l'Ajuntament
acorda per unanimitat adherir-
se al contingut de la
Declaració Universal de Drets
Lingüístics aprovada el 6 de
Juny de 1996 en tant que
constitueix el marc de
reconeixement dels drets
col.lectius de totes les
col.lectivitats lingüístiques,
amb independència del caracter
o no oficial de les mateixes.

Vista la denúncia
presentada per part d'Antoni
Palou de Comasema i Mir i el
requeriment de la Comissió
Insular d'Urbanisme del C.I.M.
atès que el sòl es qualifica
com a No Urbanitzable
mitjançant acord de la C.I.U.

de 28 d'octubre de 1994 de
rectificació d'error material
en la qualificació urbanística
de la zona de Massanella r donat
que el projecte presentat no es
troba entre les construccions
i usos que permeten les NN.SS.
de Mancor de la Vall. Donat que
l'expedient de concessió de la
llicència no ha seguit els
tràmits prevists a l'article 16
del Tex Refós de la Llei del

R.D.L. 1/92 de 28 de juny
relatiu al Règim del Sòl No
Urbanitzable, en concret el
tràmit d'autorització prèvia de
la Comissió Insular
d'Urbanisme, atès el que
disposa l'article 102 de la
LRJ-PAC sobre procediment de
revisió d'ofici d'actes nuls de
ple dret, el ple de
l'Ajuntament acordà, amb les
abstencions dels regidors de la
candidatura "Mancorins
Independents":
Primer: Declarar nul.la de ple
dret la llicència concedida a
Baltasar Jofre Oliver
mitjançant acord de la Comissió
de Govern de 9 de novembre de
1995 consistent amb la
construcció d'una piscina, un
bany i una pèrgola a una casa
de Massanella.
Segon: Retornar l'ingressat a
l'Ajuntament en concepte de
l'Import sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres que puja
la quantitat de 72.760 ptes.
Tercer: Trametre l'expedient
juntament amb la present
proposta de resolució al
Consell Consultiu de les Illes
Balears en sol.licitud del
corresponent dictamen.

TaMbé s'aprova deixar
sense efecte l'acord del Ple de
l'Ajuntament de 15 d'octubre de
1996 pel qual es modificava la
Plantilla de Personal 1966 amb
la introducció d'una plaga
d'Auxiliar de Policia Local.

També aprova per
unanimitat autoritzar i
disposar 	 la	 despesa 	 per



l'adquisició 	 d'un 	 vehicle
Nissan-Patrol per un import de
2.898.000 ptes.

A l'apartat de precs i
preguntes el Batle informà dels
següents temes:

Que s'ha obert el Casal de
Cultura, havent-se demanat
subvencions al Govern Balear i
al Consell Insular de Mallorca
per l'adquisició de mobiliari . .

Que l'Ajuntament ha signat
un conveni de col.laboració per
la formació ocupacional amb la
Conselleria de Treball
Formació. Que s'estava
realitzant un curset de recerca
de feina, havent-se informat
del mateix als joves de forma
individual.

Que es duen a terme en
aquests moments negociacions
amb la Conselleria de Medi
Ambient per la reutilització de
les aigües residuals tractades
a l'E.D.A.R. de Mancor de la
Vall.

Que, havent-se realitzat
gestions amb la Conselleria de
Medi Ambient, s'ha previst
reformar dins l'any vinent el
pont de la depuradora, sobre el
torrent de Massanella, per tal
d'evitar en el futur els
perjudicis causats per les
pluges torrencials.

Que el dia 6 de desembre
es representara la darrera obra
teatral corresponent al Circuit
de Teatre d'enguany.

Que el Consell Insular de
Mallorca ha instal.lat més
contenidors per recollir paper,
vidre i llaunes.

També dona compte del
programa de les Festes de
Nadal, instant als membres de
la Corporació a aportar-hi
idees.

A la pregunta del regidor
Jaume Fontanet, sobre les
condicions en que esta Maria
Rosa en el Casal de Cultura, el
Batle informa que la
concessionària s'havia
compromès a tenir els preus més
barats per a la joventut,

percebent el producte de les
vendes. Jaume Fontanet
considerà que es devia haver
anunciat al públic, utilitzant
el sistema de concurs per tal
de seleccionar l'adjudicatari.
El Batle respongué que durant
els darrers anys ningú s'havia
interessat.

El regidor Jaume Fontanet
també exposa els següents
temes:

Com esta el tema de les
ajudes per a rehabilitació de
Vivendes?.

Considera insuficient
l'enllumenat del Polisportiu.
Considera que el professor de
tennis ha incorregut en
nombroses faltes d'assistència.
Finalment proposa dotar
d'il.luminació el Passeig des
Pont. El Batle respongué
referent a la rehabilitació de
vivendes que esta pendent
d'aprovació el pressupost
general a Madrid i en quan a
l'enllumenat del Passeig des
Pont sera inclòs dins el Pla
Mirall. El regidor,- Viceng
Moranta demana si estava
previst millorar el repetidor
de televisió. El Batle
considera que no era convenient
invertir en el repetidor
actual, donats els canvis que
es preveuen per l'any vinent a
les comunicacions televisives.

La regidora Isabel Garau
proposa fer un ban en relació
a la brutícia que ocasionen els
cans, responguent el Batle que
si realment ocasionen molèsties
que ho aconselli, així es farà.

Finalment el Batle informà
que l'Ajuntament havia aportat
25.000 ptes a la campanya per
aliments a favor dels nins
ruandesos. El regidor, Jaume
Fontanet es reiterà en el desig
del seu grup de destinar l'u
per cent del Pressupost de
l'Ajuntament al tercer mein.
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SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE
LA COMISSIó DE GOVERN DE DIA 2
DE DESEMBRE DE 1996

Es concediren les següents
llicències d'obres:

A Irminfried V. Elisabet
Mattern per reteular porxo i
repassar paviment i aterracats
en el carrer Costa.

A Pedro Miró Saiam per
canviar tuberies del bany i
adecentar-lo en el carrer
Principal.

A Maria Rosa Vallon i per
enrajolar una habitació en el
carrer Nou.

A Magdalena Martorell
Segui per instal.lar una
xemeneia i tomar una paret de

la cuina en el carrer Salvador
Beltran.

A Gregori Balaguer
Bisellach per construir una
rampa per accedir a la finca
Son Simó.

Es concedi una pròrroga de
sis mesos a Bernat Reus Salas
per acabar l'expedient d'obres
nQ 24 de 1995.

Finalment es concediren
llicències per connexió a la
xarxa d'aigua potable a Jaume
Gost Pujol a la finca Ca's
Viudo, a Maria Begoña Badia
Gonzalez a la finca Son
Rosselló, a Gabriel Martorell
Bisquerra a la plaga d'Alt i a
Joan Ramón Reus a la finca es
Pou d'En Bernat.

El Batle parlant als assistents a la
inauguració del RACÓ DELS JOVES.

Vehicle NISSAN PATROL, adquirit
recentment per l'Ajuntament.



HOMENATGE A D. GABRIEL POCOVÍ POU

El dimecres, dia 20 de novembre, al Restaurant Turixant, la colónia dels residents anglesos a Mancor de la
Vall va retre un homenatge al que fou batle del municipi. Els organitzadors de l'acte ressaltaren el fet que

durant aquests setze anys s'han sentit integrament acollits pel poble i per la persona que durant aquests anys
ha presidit el consistori, Sr. Gabriel Pocovi i Pou. L'artista Robert Jaras, en nom de tots, li va entregar un plat
gravat i va pronuncia el següent parlament:

"Crec que hi ha dues maneres d'agrair el que ha fet a una persona: la més breu i basica, és dir senzillament -

GRACIES, l'altra, més llarga i sovint més divertida, però també pot ser més avorrida i complicada. Endemés,

en un poble petit com és Mancor de la Vall, no és facil donar gracies només a una sola persona, són molts els

veins del poble que ens han mostrat l'aspecte càlid i acollidor dels seus cors. També són moltes i diferents les

coses que serien objecte del nostre agraïment: actituds, accions, toleràncies, ajudes, paciència, humor i moltes

més.

En aquesta nit, els anglesos de Mancor (alerta, però, no tots, alguns som Escocesos, de Gales, Irlandesos,

etc.). Estam però aqui per saludar i enaltir les qualitats d'un senyor (i perquè no, de la seva senyora), ambdós

presents avui aqui.

Estam presents, fit a fit, sempre units pel nostre mutu respecte. Malgrat el problema del Ilenguatge (més ben

dit de dos Ilenguatges), hem compartit ambients meravellosos d'amistat i d'afecte amb el poble de Mancor i

amb els seus veins.

Durant els anys en què el Sr. Pocovi ha dirigit els destins del poble hem vist una transformació fenomenal,

cultura, modernitat i bellesa, sense perdre l'ambient tranquil i feliç del poble rural.

Personalment tenc unes raons especials per fer aquest petit parlament avui. Quan era nin i anava a escola alla

a la meva patria, Polónia, (mare meva, ja en fa 70 anys!!), el professor d'història ens havia ensenyat que un rei

polac havia convidat els espanyols, expulsats d'Espanya per la Inquisició, a residir al seu pals. Aquests trans-

formaren el poble en una ciutat hermosissima per la seva arquitectura i també contribuiren al desenvolupa-

ment econòmic del pais. AgueII rei va passar a la história i d'ell sempre es recorda el següent: "Va heretar un

país de fusta i l'ha deixat fet de pedra". El nom d'aquell rei fou Casimir el Gran. Senyor D. Gabriel, vos sou

"El Gran", també la vostra senyora. Senyor Gabriel,  gràcies, moltes gracies.

Només hi vull afegir dues coses més: una salutació a la senyora Mari Carmen pel seu entusiasme i el seu som-

riure. Per altra part vull felicitar al meu amic, Capita Dr. George Giri, ell és qui ha tengut la idea d'aquesta

trobada d'avui, és un home de talent • estrella de l'squash a Australia, músic vestit de pagés tocant el viol' de

Jotes i Boleros mallorquins, ara un artista escultor d'aquest hermós record d'avui. Capita!, el vostre torn".

1E1



ARA HA FET VINT ANYS...

Durant el darrer trimestre de 1976, entre moltes altres coses, foren notícia a Mancor:

Que el dia 2 de desembre s'inaugura la nova casa de la vila. Hi assistiren el Governador Civil D. Manuel

Marin Arias, D. Gabriel Sampol vicepresident de la Diputació, D. Pauli Buchens batle de Palma a més d'altres

autoritats. Beneí l'edifici Mn. Bartomeu Ramis, instant que podem veure a la fotografia que acompanyam, i

pronunciaren discursos el Governador, Sr. Marin Arias, i el batle de Mancor Sr. Joan Moranta. Seguidament

se serví un refresc per a tot el poble.

Que a poc més d'un any de la desaparició del dictador, ja es començava a desmantellar l'estat totalitari que ens

havia deixat d'herència. Així el 15 de desembre tingué lloc un referendum per aprovar la "Ley de Reforma

Política". Les úniques activitats que es notaren pel poble els dies abans de la votació foren unes pintades per

les parets que deien "VOTA NO" i unes octavetes, signades pels "Círculos Doctrinales Jose Antonio" con-

traries a la nova llei, amb un resultat nul: sols tres mancorins votaren no, tretze ho feren en blanc i la resta (el

86% del cens electoral) votaren afirmativament.

Que se celebraren dos matrimonis, el dia 8 d'octubre el d'Antònia Pou Mora amb el jove de Caimari Francesc

Marroig Solivellas i el dia 19 de desembre el dels mancorins Maria Coll Amer i Antoni Mora Riera.

Que els morts foren el dia 12 de desembre Maria Munar Camps als 85 anys, coneguda com made, sinevera per

haver nascut a aquella villa, i el 17 del mateix desembre Maria Payeras Quetglas de 67 anys, natural de Llubi i

esposa de Bernardi Martorell de Can Xantis.

I que sols hi hagué un naixement, el de Joana Maria Mir Bibiloni esdevingut el dia 10 de desembre.

(de diverses fonts)



TOPONÍMIA DOCUMENTADA (37)
TORRENT DE BINIATZENT  (Bzt). Drena les

terres de Biniatzent i Sa Font Garrover i després de

passar prop de Biniamar, desguassa al torrent de

Massanella ja dins el terme de Selva. Esta

documentat a l'any 1362 com el torrent que baixa de

Biniatzent a Biniamar (ARM T-11).

TORRENT DE SA CANALETA (Mn). Baixa de •

la finca dita Son Tomeu, abans coneguda com

s'Alzinar, fins el torrent de Biniarroi. A causa de les

poques vegades que hi circulava aigua, el seu jaç

s'anà convertint amb vies públiques (actuals carrers

de l'Avinguda del 2 d'abril de 1925, Canaleta i Son

Tomeu) cosa que ocasionava que amb motiu de

fortes pluges, sobretot a la tardor, es fessin malbé

dits carrers. Era una revinguda sobtada d'aigua,

pedres, fulies i branques que per Mancor se'n deia

"Ha baixat Son Tomeu". Per erradicar el problema

es feren diversos trams de claveguera que no

culminaren fins que arriba vora la casa dita Ca Sa

Salopa a l'any 1966. Posteriorment, a l'any 1990 es

reconstruí separant les aigües pluvials de les brutes.

A l'any 1591 apareix documentat com el torrent de

l'Alzinar dit sa Canaleta (ARM T-172). A l'any 1831

se cita com "torrent dit sa Canaleta" confrontant

amb la casa de Joana Coch i "seregai de sa

Canaleta" confrontant amb casa de Joan Pou (ARM

P-268).

TORRENT D'ESCORCA (Mn). Neix a la finca

abans dita Escorca, actualment anomenada

generalment en plural, Escorques, a causa de moltes

parcel-lacions sofertes, i desguassa al torrent de

Biniarroi un poc abans que aquest ho faci al de

Massanella. A l'any 1564 es citat com a confrontant

del Colomer (ARM P-230), i a l'any 1838 com a

confrontant de la tanca d'en Salop (ARM P-231).

Popularment se'l coneix amb diversos noms segons

el paratge que travessa. Així torrent de sa Tanca,

torrent d'En Pere Bomba, torrent de Ca sa

Costitxera o torrent de ses Planes.

TORRENT DE MASSANELLA  (Mss). Torrent

que drena quasi la totalitat del terme de Mancor

amb els seus afluents de Biniarroi, d'Escorca, de

Biniatzent i dels horts o de Caimari. Sols una petita

part del terme, als paratges de es Comuns i ses

Cases Noves, vessen les aigües al clot d'Almadrà

d'on surten pel torrent del Cocó o de Lloseta. Com

sol ser habitual, els habitants d'un floc o poble no

coneixen els noms dels torrents o altres accidents

topogràfics amb el nom propi del lloc. Així els de

Massanella coneixen aquest torrent unes vegades

com a "torrent que baixa de les muntanyes" ja

documentat a l'any 1306 (ARM T-1), i a altres

documents del segle XIV (ARM T-6 i T-7), o sobre

tot i més usual com a "torrent de sa Coma Rotja"

com ja apareix a un document de l'any 1338 (ARM

T-4 a més de molts d'altres). A altres documentats

apareix com a torrent de ses Maleses o torrent de

Son Bonafé, referint-se a trams confrontants amb

finques conegudes amb aquest noms (AD I/108/D

4).

TORRENT DELS SALZES (Mss). A un

document de l'any 1300 se cita aquest torrent de

Massanella, no havent pogut identificar la seva

ubicació (ARM T-1).

TO NTERA, Sa (Mss). El 8 d'agost de 1538 la

viuda d'Antoni Martorell de Massanella vengué

aquesta finca a Bernat Mulet. Confrontava amb el

torrent de Sa Coma Rotja (ARM T-33).

TORRETA, Sa (Mn). Finca situada prop de la font

on hi ha restes d'una construcció de planta circular i

aspecte torriforme, d'ús desconegut que podia ser

d'un molí de vent, però que no està documentat. El

dia II de maig de 1829 Joan Martorell, alies Elies,

deixà la meitat a cada un dels seus fills, Joan i

Llorenç (ARM L1-525).

FONTS DOCUMENTALS:
AD: Arxiu Diocesà de Mallorca

ARM: Arxiu del Regne de Mallorca
Gabriel Fiol Mateu



ESTALVIEM FEMS:

Recordant els costums dels nostres
padrins en podem treure bons consells
sense oblidar les basses de fems situades
en el corral on hi dipositaven tot allô que
es podia podrir per() que no era
aprofitable. D'aquesta manera reduïen el
volum de fems i a més obtenien un bon
adob pels horts, cossiols...

Avui en dia les coses han canviat,
per?) el fet de viure a un poble ens facilita
poder seguir amb aquest costum, ja
sabem que no totes les cases tenen corral
però sí quasi tothom tenim un troç de
terra on podem aprofitar un racer per
abocar-hi tots els ferns orgànics (tots els
que es prodeixen) i d'aquesta manera
obtenir compost (adob natural).

COM HO PODEM FER?

* Si tenim animals ferem un tancat
on hi tirarem les restes orgàniques (sobres
del dinar, peladures, fulles segues...), aixi
els animals s'encarregaran d'anar
remolcant tot aim), a més hi deixeran els
seus excrements mesclant-ho 136 i
aconseguir mantenir una temperatura
adecuada que facilita el procés de

putrefacció; altre cosa que podem fer per
accelerar el procés es afegir palla
aconseguint una millor oxigenació. En cas
de que no disposem d'animals ho podem
fer igualment però ens hem de
responsabilitzar d'anar remolcant
nosaltres mateixos els ferns.

* Passat un temps, quan veim que
les restes dipositades s'han desfet, és el
moment de treure-ho.

* Hem de fer un quadrat amb
bales de palla i introduim els ferns
obtinguts a la bassa, ho feim en petits
sostres i entre sostre i sostre ho regam, a
fi de que quedi ben amarat. Ho cobrim
amb palla i al cap d'un parell de dies
veurem que la temperatura va
augmentant, al mateix temps algunes
llavors germinaran però moriran degut a
l'alta temperatura i això ferir que no hi
hagi males herbes. Arribat aquest punt,
ho tornam regar.

* Passat unes setmanes s'haurà
aixugat i ja es podrir desfer el milt de
compost, per poder obtenir un adob fi el
que hem de fer és passar-ho per un seas.

Esperam que ho poseu en prirctica i ens
faceu arribar els resultats.

A la DIADA DEL MEDI AMBIENT
els nins mancorins aprengueren com

reciclar algunes deixalles.



LA BALANGUERA, HIMNE OFICIAL DE MALLORCA

El Ple del Conseil Insular de Mallorca de dia 4 de

novembre va declarar La Balanguera himne oficial

de Mallorca. Si bé l'acord no va comptar amb la

unanimitat dels grups politics, tampoc no va tenir

cap vot en contra.

En aquells moments qualcú, crec que sense conèixer

Ia nostra história ni tal vegada el mateix himne, di-

gué que La Balanguera era un himne d'esquerres,

quasi bé comparant-lo com "La Internacional".

Per tots els qui creim que Mallorca no és una des-

personalitzada província d'ultramar, si no un país,

amb trets específics d'identitat, la proclamació d'un

himne oficial és una bona notícia de la qual ens hem

de congratular. Tota comunitat humana que preten-

gui cohesió interna, que pretengui autoafirmar una

voluntat compartida de futur, necessita de símbols

propis. La urgència clamava al cel després de la

gran manifestació popular en la que el poble de Ma-

llorca reivindicava la seva consideració de "comuni-

tat histórica". Cal reaccionar. Seguim colcant en el

vagó de cua de les autonomies de l'Estat, i estam

vivint una revifalla de l'anticatalanisme, que és la

disfressa de l'antimallorquinisme bel ligerant per

aconseguir més adeptes, un anticatalanisme que

compta amb prou finançament com per patrocinar

absurdes campanyes de desprestigi de la normalitat

lingüística.

Crec que pot ser interessant aprofundir i conèixer

més el nostre himne

El poeta mallorquí, Joan Alcover i Maspons, sobre

els dos primers versos d'una corranda dels segles

XVIII-XIX, "La Balanguera fila, fila, la Balan-

guera filar& posau foc a sa caldera, sa caldera bu-

llirá", creà el personatge femení del mateix nom en

el poema La Balanguera. Ell va donar a conèixer el

poema el 15 de febrer de 1903, en un dinar d'ho-

menatge a Miguel Costa i Llobera al Gran Hotel de

Palma. Amadeu Vives el musica el 1923 i s'estrenà

1'1 de maig del mateix any al Palau de la Música

Catalana.

Sobre la primera intervenció de què tenim notícia a

Mallorca, pareix que s'estrenà a Inca abans de Pal-

ma, interpretant-se, com a cloenda d'un concert al

Teatre Principal amb motiu de les festes de Sant

Abdon, el 31 de juliol de 1925. Els protagonistes

foren Miguel Duran i l'orfeó l'Harpa d'Inca.

A partir d'aquell moment trobam la peça incorpora-

da en el repertori de l'Harpa, que l'ha mantingut fins

al dia d'avui.

Durant la República es produeix una divulgació pro-

gressiva entre els orfeons i a les escoles, així com a

Ia vida oficial. La virulència primera del franquisme

l'arracona completament, i no reapareix fins als cin-

quanta. Però és durant els anys setanta quan La Ba-

languera torna amb puixança i va adquirint l'aurèola

de símbol, car, en moltíssimes ocasions, el públic

s'aixeca dempeus, de manera espontània, per

interpretar-la amb major respecte.

Damià Pons, responsable de Cultura del CIM, addu-

'fa com a motius de l'elecció, la qualitat literaria in-

discutible, la conjunció entre la tradició literaria

popular (el Cançoner) i la culta, el reflex d'un mo-

ment històric de reafirmació nacional (les primeries

d'aquest segle) i el simbolisme misteriós de la Ba-

languera que personifica el poble de Mallorca.

El poema complet el podeu llegir a continuació. El

trobareu amb la música a l'Enciclopèdia de Mallor-

ca, Volum I, pàg. 299. Convé tenir present que les

estrofes aprovades a l'himne son les que estan en

cursiva al poema.

La Balanguera misteriosa,

com una aranya d'art subtil,

buida que buida sa filosa,

de nostra vida treu elf!.

Com una parca bé cavil la

teixint la tela per demà
la Balanguera fila, fila,

la Balanguera, filara.



Girant l'ullada cap enrere

guaita les ombres de l'avior,

i de la nova primavera

sap on s'amaga la Ilavor.

Sap que la soca mis s 'enfila

com mis endins pot arrelar

la Balanguera fila, fila,

Ia Balanguera, filara

Quan la parella ve de noces

ja veu i compta sos minyons,

veu com devallen a les fosses,

els que ara viuen

Els que a la plaça de la vila

surten a riure i a cantar,

la Balanguera fila, fila,

Ia Balanguera filarà.

Bellugant l'aspi el fil capdella

i de la patria la visió

fa bategar son cor de vella

sota la sarja del gipó.

Dins la profunda nit tranquil.la

destria l'auba que vendrá

Ia Balanguera fila, fila,

Ia Balanguera filarà

De tradicions i d 'esperances

tix la senyera pel jovent

com qui fa un vel de nuviances

amb cabelleres d'or i argent;

de la infantesa qui s'enfila,

de la ve//ura qui se 'n va

Ia Balanguera fila, fila,

Ia Balanguera, filara.

Jaume Gual i Mora

SIGNAT J (7)

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

Estam a l'any 1952. A l'edició del 9 d'Agost informava que havia mort Jerônima Coll Mora i donava el seu
condo l a les seves filles Teresa i Antònia.
Que s'entornaren a Madrid, després de passar uns dies per Mancor, les senyoretes Margalida Mir Sastre,

Damiana Segui Amengual i Margalida Mir Sampol.

Procedents de Lyon (França) havien arribat D. Joaquim Marti i la seva esposa Da Margalida Martorell amb

tres dels seus fills. També arribaren des de Tucuman (República de l'Argentina) D. Gabriel Grau Pizá i la
seva senyora Da Catalina Reus Morro i les seves filles. Que a causa d'una caiguda s'havia romput un braç

el nin Vicenç Amer Alorda.

Que el dia 3 d'agost s'havia acomiadat l'ecemom de la parròquia, Mn. Miguel Femenia Perak), per dirigir-se
a la seva nova parròquia de Sant Miguel de Campanet.

Que havia estat operat a Palma el jove mancori Montserrat Fontanet Martorell.

El 16 d'agost informava que el diumenge anterior fou rebut a la parròquia el nou ecónom, Mn. Jaume Bonet,

que arribá acompanyat de molts d'habitants del seu poble, S'Alqueria Blanca. La cerimônia de presa de
possessió la presidi l'arxiprest d'Inca, Mn. Francesc Garau, en presència de diverses autoritats. L'acte
acabà amb un besamans i un refresc a la rectoria.

El dia 23 d'agost donava la noticia de les seves pròpies noces celebrades el dilluns anterior amb Da Maria
Mateu Grau a l'església de Mancor. La noticia va acompanyada d'una fotografia dels contraents.

Que el diumenge anterior el C.D. MONTAURA havia guanyat per dos a zero al CONSELL, en partit
corresponent al campionat comarcal del Frente de Juventudes jugat "bajo un calor abrumador".

Que havia arribat des de Lyon (França) Da Catalina Camps per visitar els seus familiars.

Anunciava que a la propera temporada gallera hi hauria una penya que disposaria de més de 50 galls, un
dels quals era "Fenómeno" i s'estava preparant una altra penya amb galls comprats a Alaró, Sóller i Palma.
El dia 30 d'agost informava que el darrer diumenge el MONTAURA havia guanyat al C.E. ALARÓ per 5-3.

Marcaren Moranta (3) Estrany (1) i Prats (1). La pèssima defensiva permeté que els alaroners marcassin
tres gols.

Que havien retomat a França D. Joaquim Marti i D8 Margalida Martorell.

Finalment informava que l'antiga "BODEGA RUMBO" del carrer del Sol, molt reformada, seria explotada per
D. Antoni Reynés Sintes.



ENTREVISTA

CATALINA GELABERT SAMPOL "Ca'n Joan d'Inca"

L'any 1955, la Corporació Municipal, presidida pel

batle, Sr. Josep Bonafé Alba, "Pep Tauler", per tal

de donar resposta a una vella aspiració del poble de

disposar de servei telefònic, es comprometé, amb la

Companyia Telefònica Nacional d'Espanya, a pagar

el lloguer de la casa on s'ubicas la central, a aportar

300 quilos de fil de coure electrolitic i 55.000 pta.

en efectiu. També, per tal de complimentar les

despeses necessaries, el Governador Civil va fer un

donatiu de 5.000 pta. Recaptant-se entre els veins la

resta que mancas.

Fou però el dia 28 de novembre de 1956 i essent ja

batle el metge, Sr. Josep Mateu Martorell, quan amb

una conferència telefònica entre el batle i el

Governador Civil, s'inaugura el servei telefònic

romanent ja la nostra població connectada amb la

xarxa telefònica nacional. La central estava ubicada

a la casa, avui no habitada del carrer de Sa Canaleta,

davallant a l'esquerra just abans de Ca'n Miguel

d 'Escorca.

És frequent avui en dia veure executius i

representants aferrats al telèfon móbil pels carrers i

places de ciutat, aixi com altres persones, a vegades

perquè diuen que vesteix i fa bo, que parlen per

telèfon des del cotxe i d'altres flocs més

inverossimils. Em contaren que qualcú, per

aparentar, portava un telèfon de joguina i feia com

si telefonas.

Made) Catalina Gelabert de Ca'n Joan d'Inca fou la

primera persona responsable de la centraleta de

Mancor. Com veurem, pel que ella ens conta, que

les comunicacions no eren tan facils en aquells

inicis. Molts de cops els retards en comunicar amb

altres indrets eren força frequents.

El passat dia 15 de novembre, pocs dies abans de

complir-se els quaranta anys d'aquesta efemèride

que suposa una gran millora per al nostre poble,

acudirem a entrevistar Made) Catalina a la seva casa
del carrer Nou on ara viu. Acomodats a la saleta
d'estar iniciarem la conversa.

Quin any vàreu néixer, made) Catalina?.
Vaig néixer l'any vint-i-u i tenc setanta-cinc anys.

Vaig néixer a Mancor en aquesta casa on ara som.

És curiós perquè no era nostra i ara, molts anys
després, ho és.

Quants de germans heu tengut?
Varem ésser onze, però només vuit arribarem a

grans, ets altres moriren de molt petits. Es major era
en Biel, es segon en Joan, es tercer en Toni, tots
tres són morts, després venia en Miguel, que encara
és viu i resideix a Barcelona, n'Antònia, en Mateu,
que va anar a sa guerra i no en sabérem mai res més
d'ell, jo i na Jerônia.



Per qué vos diuen de Can Joan d'Inca?

Perquè mon pare era d'Inca. Allà li deien de Can

Tendre, va venir a festejar i es casi a Mancor i

digueren en Joan d'Inca. Ma mare era de Mancor,

deien de Can Burler o de Ca Na Burlera.

D 'aquest germa vostre, en Mateu, que va anar a la

guerra, no n'heu sabut res?

Res en vàrem saber. Va venir un vaixell amb

mutilats de guerra, d'aquells que se n'havien anat a

la División Azul. Va arribar a Barcelona i es meu

germa Miguel va anar a esperar es vaixell per veure

si venia es nostre germa.

També es meu espòs, en Montserrat, quan era

Guàrdia Civil, també va anar a s'Ajuntament de

Barcelona que hi havia unes llistes i tampoc hi va

ésser el seu nom.

Quart se 'n va anar vivia a Mancor?.

No. Estava a Barcelona. Vivia a un poble, que es

deia Canaves, amb es meu germa major casat, en

Biel. Llavonses l'enviaren a sa guerra. Va dir a sa

cunyada, sa dona d'en Biel, que se n'anava a

l'hospital perquè no es trobava bé. Però ja no en va

saber res més d'ell. Va formar part de s'exèrcit

republicà que controlava aleshores aquella zona de

Barcelona.

Bé, passant a un altre tema, quins estudis féreu

vos?.

Vaig anar amb la Sra. Margalida Sintes fins que vaig

tenir catorze anys, a s'escola que estava damunt

Can Tomeu Perruquer, al carrer de Biniarroi.

Quins treballs féreu de.' drés de deixar l'escola?.

Vaig començar a fer feina a Inca a un taller de

sabates, a Can Miguel Gelabert o Can Beltran.

Després vaig passar a un altre taller de sa carretera

de Selva, li deien Can Meto. Feia de talladora, pet-6

no de "cortes" sinó de forros, després de sa guerra

hi havia manca de talladors. Anàvem cada dia amb

bicicleta des de Mancor a fer feina a Inca. Hi vaig

anar fins que em vaig casar.

Quin any vos casareu?.

Em vaig casar amb en Montserrat l'any 1945 a

Mancor. Ell aleshores era ja Guàrdia Civil. Vàrem

estar destinats primer a Barcelona i després a

Tordera. Estant a Tordera fou quan ell deixa sa

Guardia Civil i venguérem a Mancor i va passar a

fer de Guardia Rural. Era l'any 1947 en es mes de

desembre. Sa nostra filla va néixer a Mancor en es

mes de febrer de 1948.

Quants néts teniu?.

Tenc dues nétes que ja són grans.

Bé, podríeu explicar-nos qué recordau d'aquell 28

de novembre de 1956, ara ha fet quaranta anys,

quan s'inaugura la central telefónica de Mancor?.

Nosaltres vivíem al carrer que avui li diuen de sa

Canaleta, abans era Párroco Femenies, a la casa de

just davant Ca na Teresa de Cas Fuster, abans. de

Can Miguel d'Escorca. Allà va haver-hi sa primera

central. Era una centraleta petita.
>-

Casa del carrer Párroco Femenia (ara
Carrer de sa Canaleta), on el dia 28
de novembre de 1956 entra en servei
la primera central telefónica de
Mancor.  



Quins telèfons hi havia aleshores?.

A Inds del que hi havia a s'entrada de sa casa, per a

totes aquelles persones que acudien a ca nostra per

telefonar i que les hi passàvem sa cridada des de sa

centraleta, posà teldon també en Biel des Forn, Cas

Miet, Es Metge, D. Pep, i crec que a Can Figueta,

només eren quatre.

Quin procediment se seguia per telefonar?.

Primer cridaven des de ca seva a sa central, havien

de rodar una palanqueta que estava al costat del

telèfon, nosaltres, des de sa central demanàvem amb

qui volien comunicar, si era qualcú dels altres

telèfons de Mancor, posàvem sa clavilla pertinent,

parlàvem amb es telèfon de destí i els posàvem

després en contacte. Si es tractava de parlar amb

altres pobles, primer havíem de comunicar a sa

central d'Inca i fer tot es procés però que ja no

depenia de nosaltres. Era molt frequent estar temps

esperant que sa central d'Inca contestàs a sa nostra

cridada. En certa ocasió el batle va haver

d'intervenir i protestà davant sa Telefònica per

aquests retards que es produïen a vegades a sa

central d'Inca.

Es públic en general acudia a ca nostra i se servia

des telèfon que teniem a s'entrada que estava

connectat també a sa centraleta.

Conferències amb la peninsula en posàveu?.

Si, però eren molt poques. Totes ses conferències

sempre anaven a través d'Inca. Cada dia

controlàvem amb Inca ses conferències que s'havien

fet des de Mancor.

Quines hores teníeu obert al servei públic?.

Nosaltres obríem a les vuit des mati i fins que mos

n'anavem a dormir. Inclús si de nit hi havia qualque

cosa de nou o qualque necessitat mos despertaven,

bé venien a ca nostra o mos cridaven des d'algun

dels telèfons que estaven connectats a sa central.

Nosaltres sempre donavem resposta a aquella

necessitat o urgència.

Recordau si posareu qualque conferència fora
d 'Espanya?.

No, no en posàrem cap. En aquells moments era

més pràctic anar a Inca o a Palma per parlar fora

d'Espanya.

De telegrames en re bleu?
Si. Des de sa central de telègrafs d'Inca mos

telefonaven. Nosaltres rebíem s'encàrrec, per

telèfon, el copiàvem i després el posàvem a un paper

de telègrafs i l'entregávem al destinatari. Des d'aquí

també n'enviàvem pel mateix sistema.

Quan deixareu la central de Mancor?.

Pràcticament ho deixàrem quan sa nostra filla es va

casar, crec que era l'any 1970. Llavors ja s'havien

posat molt més telèfons a Mancor i s'havia

modernitzat sa central d'Inca, que va passar a ser

semiautomàtica. Ja directament, sense necessitat

d'haver de rodar sa palanqueta, ells podien passar sa

cridada a un altre telèfon, cosa que encara rio es

podia fer a sa central de Mancor.

Sa central de Mancor podia tenir 20 telèfons,

comptant es locutori (es que teniern a sa central al

servei públic), però quan ho deixarem encara no
estaven tots ocupats, vol dir que hi havia menys de
20 telèfons a l'any 1970.

Després, quan nosaltres ho deixarem, sa central va

passar a Ca na Darniana de Can Miguel d'Escorca i

crec que es servei telefònic automatic no va
aparèixer fins prop de l'any 1975 i va desaparèixer

aquella central.

Mack) Catalina va quedar viuda amb la mort del
seu espòs, l'amo en Montserrat. Ens podrieu dir
quina es la vostra activitat, amb què passau el
temps i vos entreteniu?

Res. No faig res. Bé sí faig randa i m'entretenc. Es

dissabtes i diumenges venen sa meva filla, gendre i

nétes i passam aquests dies plegats. Mos n'anam a
sa finca amb ells i altres vegades venen a cercar-me i
jo m'en vaig a Lloseta, on ells viuen.

>

20



>-

Abans, quan en Montserrat era viu, participàvem a

quasi totes ses excursions de sa tercera edat, a ell li

agradava molt anar-hi. Des que ell és mort a mi no

em fa tanta illusió i hi particip molt poc.

Per acabar, mad6 Catalina, ens podríeu dir com

considerau que ha canviat la vida en relació a la
vostra infantesa i joventut?.

Ha canviat moltissim. Llavors ens entreteniem amb

no res. Ara avui necessiten més coses per entretenir-

se, res no les basta. També es jovent actual té un

greu problema, molts han acabat una carrera i no

troben feina, això els hi produeix un fort desengany i

no se senten gens motivats per sa vida de cada dia.

Deixam aquella casa i en Biel Fiol fa algunes

fotografies a Madó Catalina. No pareix que hagim

viscuts temps tan dificils en les comunicacions

diaries, amb uns mitjans tan primitius i complicats,

avui que tot ens sembla tan fàcil i que els telèfons

mòbils han passat a formar part com una necessitat

de la vida diaria a la nostra societat.

Jaume Gual i Mora

TEMPERATURES I PLUGES A MANCOR DE LA VA LL DE L 'ANY 1.996

TEMPERATURES

	Mitjana Mitjana	 Minima del Mes

	

MES Minima Maxima 	 Dia	 oc
Máxima del Mes
Dia	 °C

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

Març 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 12,7 19,8 6 10 1 25

ovembre 11,1 16,5 18 6 12 21
esembre 8,4 13,4 30 4 2 17

PLUGES

MES
Mitja dais Anys:
1.986 	 / 1.995

Gener 77 litres 102 litres
Febrer 74 67

Març 53 38 II

Abril 105 76
Maig 27 111 •51
Juny 64 25
Juliol 11 12
Agost 31 20 I t

Setembre 157 92
Octubre 170 113

Novembre 112 104
Desembre 242 88 1

1112 litres 788 litres



ESGLESIA LOCAL

NADAL A L'ESGLÉSIA, A LA
PLAÇA, A CA NOSTRA

Conten d'un rector que
explicava a la gent de la seva
parròquia els llocs més
importants de la seva església
i per què servien: l'altar, on
se celebra l'Eucaristia; la
pica baptismal, on rebem la
vida de Déu que ens fa fills
seus, cristians i membres de
l'Església; l'ambó des -d'on se
proclama la Paraula de Déu; el
confessionari, on celebram el
sagrament del perdó... I quan
semblava que ja no quedava cap
altre lloc destacable, afegia:
En queda encara un altre i molt
important: EL PORTAL, per on
treim cap a defora, cap a la
vida de cada dia, tot alle, que
hem après, hem celebrat i hem
viscut dins l'església.

Pens que ha estat molt
encertada la idea, convertida
ja enguany en hermosa realitat,
de fer un Betlem a la Plaga.
Aquell rector del conte
n'estaria ben satisfet. I jo
també hi estic. Es un detall
que ens recorda que els
cristians no vivim, o no podem
viure,, dues vides diferentb:
una a l'església i l'altre al
carrer.

Aquest Betlem de la Plaga
ens ve a dir que per Nadal, i
sempre, no hi ha dues alegries
diferente: una alegria
interior, "espiritual" que
trobam a l'església i que
s'acaba quan l'escolAtanca les
portes, i una altra alegria que
només podem trobar a defora, en
un ambient consumista que ens
empeny a haver de pensar només
en el menjar i beure molt.

Les dues alegries no estan
barallades.

L'alegria de Nadal és,
sobretot, 	 una alegria de
dedins: Déu ens ha mirat i ens
ha vist limitats, incapaços de
salvar-nos 	 per 	 nosaltres
mateixos, i ha vist que valia
la pena estimar-nos. Mogut per
aquest amor ha vingut a
nosaltres fet home en Jesús, el
nostre Salvador.

I perquè tenim motiu per
estar contents, ho celebram,
normalment enrevoltant una
taula familiar on no hi manquen
els bons plats, els torrons i
altres llepolies.

Aquest Betlem de la Plaça
ens recorda el primer Nadal de
la Història, fa 1996 anys, però
és també com un prego, una
"crida" per a tots els qui el
volguem.escoltar: NADAL EL DUIM
DEDINS I ...

* Quan ens decidim a ser
millors,

* quan doriam una mà
estimant,

* quan ens feim nostres
els problemes dels altres,

* quan ens obrim i
comprenem i perdonam,

* quan escampam pau i bon
humor al nostre voltant,

* quan confiam en els
altres,

* quan 	 feim	 néixer
l'esperança en el cor d'un
altre...

Jesús Neix,
Déu neix,
és Nadal.

Bartomeu Suau, rector solidari
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ESGLESIA LOCAL

A les matines de Nadal, a Inds de la
Sibil.la que ja hem glossat a la portada
tingueren especial protagonisme els
eosins Magdalena i Pere Abrines. Ella
fou l'angel anunciador de la bona nova
i ell pronuncia el sermó de la calenda.

Catalina Gual, Miguel A. Abrines
i el nadó Guillem Amer, simbolit-
zaren la Sagrada Familia dins la
cova.

Grup de pastorets que portaren
presents al Nin Jesús.



ASSOCIACIO D' AM I CS
-!# '	 DE LA TERCERA FDAT

MANCOR DE LA VAU.

El Sr. Gaspar Valero, parlant deis
racons de la serra de Tramuntana
que el coneix molt be.

Dos grups d'assistents a l'excursió
per Calvià i Andratx de dia 9 de
novembre (oh eren els homes?).



Wit

:• DE LA TF.P.rERA.EDAT
AS- SOC:AGIO 1YAMICS

4 MANCOR DE LA VALL

DIADA
DE

COMPANYARISME

La paella a punt dels 150 apuntats
a la Diada de Com panyerisme del -
dia 6 de desembre. Després festa i

ball.



' ESCOLA

Arriben les festes de Nadal i l'escola ja esta tota
endiumenjada: les decoracions, el Betlem, les nadalenques....
Tots esperam aquests dies amb alegria.

Nosaltres: professors, APA, Consell Escolar i alumnat ens
tornarem a veure dia 8 de gener per continuar amb les nostres
activitats escolars, les classes, el menjador, les reunions, etc.

El divendres dia 20 de desembre ho celebrarem amb una petita
festa, els nins i nines cantaren nadalenques i recitaren poesies.
Hi convidarem a tothom que ens volgués acompanyar.

Esperam que tots vosaltres que llegiu aquestes unies us ho
hagueu passat d'allà més bé i que aquest Nadal hagi estat joiós,
també us desitjam un felig any 1997.

El Claustre de professors.

(Dibuix de Marc Horrach de tercer
curs d'educació infantil. Llàstima
que no es puguen veure els colors)



SES GLOSES D'EN TOMEU SINEVER:

A Sor Catalina Gomila

Des puig de Santa Llúcia

se veu badia d'Alcúdia

pujat-hi qualsevol dia

es veurer-ho dóna alegria.

Muntanya d'Artà i Ferrutx

en es seus peus té Mancor

aposta en prova d'aixb

de sa memòria no em fuix.

També es veu terme d'Inca

més cap endins té Sineu

aposta avui en Tomeu

poc a poc vos ho explica.

Lluny es veu Sant Salvador

des poble de Felanitx

abans de quedar dormit

jo mir d'explicar-vos-ho.

Davant tenc Sor Catalina

que va néixer en es Migjorn

si en fer això me confonc

que m'ajut la ma divina.

L'any 15 es dia de Pasqua

dia de resurrecció

va néixer aquest servidor

pensa donar-vos un xasco.

Missionera del Cor de Maria

des de mil nou-cents trenta-sis

el temps no passa de ills

jo m'explic amb alegria.

Entre Menorca i Ferreries

fins a denou anys visqué

s'amic Tomeu Sinever

lila aquestes tonteries.

El Migjorn du s'avantatge

un poc més gran que Mancor

només som de mester jo

que tots me doneu coratge.

Estant a sa Congregació

ella feia es curs de música

quan ja em sabia una mica

va pensar de deixar-ho.

Després féu es d'infermeria

en aquest el va acabar

des de les hores envi'

millorant de cada dia.

A Campos va professar

destinada a Llucmajor

que amb ajuda del Senyor

a S'Olivereta va passar.

Quan va passar a Torelló

a Centella de Sant Pere

el qui espera desespera

sense avençar cap velló.

De fundadora a Catalunya

ella sorti voluntari

si me surt bé s'inventari

acabareu per no dir pruna.

El senyor bisbe de Vic,

mallorqui Miguel Perelló

amb molta de devoció

fa amb fe honor a s'escrit.

Superiora general

lluitant per fer nous amics

ho va esser sis anys i mig

mai li ha agradat fer mal.

Se troba a Santa LIficia

de monges només són sis

emperò s'hi sent flic

això a mi en dóna alegria.

Fugi Na Pilar i En Ramón

la crida Don Toni Bennassar

que obren gués aquesta plaça

a fi de fer marxar el min.

Sor Catalina Gomila Sales

el seu pare era fuster

i el seu germa també

i quatre nebots lo mateix.

Va fer es curs de piano

que el va haver de deixar anar

si un no el pot aprovar

que el deixi de antemano.

A Mallorca tenim a Campos

llavors un a Llucmajor

si un is bo s'altre és millor

són dignes d'alabar-los.



> > >

Llavors en ti un a Pollença

i Jesús Maria a Palma

a dins tots reina sa calma

amb aix6 te pots convèncer.

Dins Palma té S'Olivera

i no et turis de comptar

més envant hem de pesar

i tot anirà de primera.

N'hi ha un a Vanrell

lo mateix a Catalunya

s'és aturat i no puja

no se'n fa cap de novell.

Casa General de Barcelona

llavors té a Porto Cristo

no vos puc donar es pico

en tendrem per una estona.

Un en ti a Santo Domingo

un a Ruanda a Africa

és una cosa molt maca,

ho fas com qui cantar bingo.

Da vers cinc-mil és s'enquesta

s'encontrbren aqui dolt

ninguns se sentien malalts

tothom estava de festa.

Ens deixa Sor Catalina

ha estat una gran persona

ens fugi a Barcelona

deixant aquesta obra fina.

Amb els de sa tercera edat
per desembre s'anirà

crec que mai oblidarà

de Mancor lo que is deixat.

Ens deixà Santa Llúcia

resplendent de cap a cap

tot lo que se és proposat

feren Iluir amb alegria.

Som en Tomeu Sinever

que salut Sor Catalina

que m'encomani a la mà divina

si en sos resos li va bé.

Salut a sa comunitat

tot Mancor i Santa Llúcia

si m'haguesseu mester cap dia

a mi em teniu de criat.

Per avui ja es sa darrera

ja en fere més si convé

amb ses glosses vos diré

me despejat sa mollera.

BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

1	
C

71 onsell insular
de, Mallorca

El passat dia 4 d'octubre,
i com a activitat del Club del
Lector, vhrem rebre la visita
de Ma de la Pau Janer, l'autora
d'obres com Marmara i Natura
d'anguila. Precisament aquesta
darrera fou la novel.la
escollida i llegida pels
membres del club, i d'ella,
aixi com de la seva trajectòria
literària, ens parlà
l'escriptora en una molt amena
i completa xerrada.

Els assistents, molts
nombrosos, gaudiren de la
conversa  d 'aquesta ja
consolidada escriptora, tot i
la seva joventut, tenint en
compte el destacat lloc que ja
s'ha forjat en les lletres
catalanes.

D'altra banda, durant
aquest trimestre, i en una
iniciativa duita a terme per
part del Centre Coordinador de
Biblioteques, del Consell
Insular de Mallorca, s'ha
procedit a la catalogació, en
suport informàtic, del fons
bibliogràfic de la nostra
biblioteca.

Aquest procediment, que es
realitza simultàniament en
diverses biblioteques de la

xarxa, permetrà un cop
enllestit que l'atenció als
nostres usuaris sigui més
ràpida i efectiva.

De tota manera, és aquesta
una bona ocasió per demanar
disculpin lesmolasties que per
aquest motiu s'han esdevingut,
esperant poder-los atendre ben
aviat, amb total normalitat.

Ja finalment, i com a
ineludible activitat de la
Biblioteca, en tocar aquestes
dates, s'ha d'esmentar el
concurs de targetes Nadalenques
que s'ha organitzat un any més.
La nombrosa participació (71
petits artistes entre 3 i 13
anys) és en gran part d'agrair
a la col.laboració ofenda pels
mestres del Col.legi Montaura
i del Grup d'Esplai s'Estel.

Els guanyadors rebran el
seu premi durant la festa dels
Reis. Enhorabona per a tots
ells i Bona lectura per a
tothoml.

Us desitgem el millor pel
1997.

Mari Carmen Valdivielso.

28



Conseil Insular
al de Mallorca

BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

Na Maria de la Pau Janer ens parlà

de la seva tasca d'escriptora, espe--
cialment del seu darrer llibre "Na--

tura d'anguila".

La mateixa autora acompanyada dins
la Biblioteca Municipal pels mem--
bres del Club del Lector.

Exposició de les targetes confeccio-
nades pels nins mancorins partici-
pants en el concurs organitzat per la
Biblioteca.



CLUB D' ESPLAI S' ESTEL
APII ENDUE A VIETHE EL NADAL...

Després de treballar un trimestre
intens dins l'esplai, s'han sentit arribar les
festes de Nadal.

La música suau dels villancets, els
Bums que iLluminen les cases i carrers,
l'esperit alegre de la gent, les vacances de
a l'escola, a resplai... fan que encara més
fort ens arribn aquestes festes.

Malgrat sien unes festes familiars,
alegres, d'unió i germanor... són també
unes festes de molt consum, manipulació
publicitari...

Ens hem aturat a pensar que es pot
fer a alguns països amb la gran quantitat
de doblers que gastam, tan sols, amb el
sopar de la Nit de Nadal o la Nit de Cap
d'Any?.

Una de les causes d'aquest gran
consumisme, són els anuncis publicitaris,
que sobretot quan arriba Nadal, ens
ofereixen productes meravellosos que ens
faran gaudir d'un Nadal millor que el de
qualsevol altra persona.

Ens hem aturat a pensar, si al
Zaire, Rwanda, la India, o a altres Rocs no
tan llunyans a nosaltres, poden gaudir
d'aquests productes meravellosos?. Pensam
que si féssim una reflexió seriosa sobre
aquesta qüestió, seria bo, no numés per
nosaltres, sinó per tota aquesta gent que
viu un Nadal tan diferent al nostre.
• Xerrant d'una altre cosa, ija que ho

tenim proper, degut a la Diada del Medi
Ambient, cel.lebrada al nostre poble el
passat 21 de desembre, caldria fer un
pensam ene sobre el que hauria de suposar

El grup

pels mancorins aquesta diada.
Es molt necessari que ens

comencem a escoltar els científics i tècnics
del medi ambient, en lloc d'escoltar-nos els
politics i els especuladors disfressats de
grans enginyers amb fabulosos projectes.

És que, realment els que estimen la
terra, són els que volem gaudir sense
aprofitar-se, ni treure benefici, més que per

poder viure en pau.
No podem consentir que s'abusi

d'ella i per axe, cal que no només ens
conscienciem i coneguem els problemes que

afecten el nostre planeta, sinó que a més,
hem de trobar-hi una sol.lució, per això,
cal que actuem de la millor manera,
aprendre a reciclar, reutilitzar les deixalles;
en definitiva, aprendre a conservar el
nostre medi per sortir de la dinámica
d'autodrestrucció en la que ens hem

abocat.
Passant a un altre part, hem de

pensar,	 també,	 gut	 directament
indirectament, estam implicats en qualscvol
guerra o acte violent contra la llibertat de
qualsevol esser hum&

El que realment és l'esperit de
Nadal, és amor i amistat. Si sabem
aprofitar-lo e vitarem tots aquests
probletnes.

L'amor i l'ainistat amb
intel.ligència, són més forts que qualsevol
arma o qualsevol politic. Si ho aconseguitn,
podrem viure el Nadal cada dia de l'Any.

Molts d'Anys i Bon Any Nou.

de Monitors

Històric de PLUGES Anys 1.986 / 1.996 141141tIol.L stow
Gener Febrer Marc Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

TOTALS 1.096 747 437 866 534 316 122 226 1.072 1.304 1.151 11.117

1.986 983 113 101 28 83 11 11 64 1 171 170 123 107 82

1.987 963 259 155 36 24 41 1 25 0 57 60 189 116 80

1.988 840 68 11 44 123 83 80 2 11 79 20 54 65 53

1.989 735 14 53 39 85 92 4 2 14 172 6 141 113 61

1.990 823 120 13 48 102 23 4 1 21 49 267 125 50 69

1.991 922 220 145 63 80 129 43 0 58 57 49 45 33 77

1 992 667 65 10 76 76 60 68 5 6 3 128 20 150 56

1.993 886 18 112 10 115 53 4 0 5 75 107 153 34 57

1.994 780 68 46 11 46 3 9 0 22 147 264 88 76 65

1.995 677 74 27 29 27 12 28 23 57 105 63 101 131 56

1.996 1.112__ 77 74 53 105 27 64 0 31 157 170 112 242 93

99,8 67,9 	I 39,7 	1 78,7 	j 48,5 28,7 	I 11,1 I 20,5 	1 97,5	j 118,5 j 	 104,6 j	 101,5 MITJANES —
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Vicenç Moranta i Frontera
REGIONAL PREFERENT

EL MONTAURA ENTRE ELS SET PRIMERS CLASSIFICATS

Quan només resta una jornada per acabar la primera volta,
el MONTAURA segueix amb una excel.lent trajectória dins la
categoria de Regional Preferent (fins i tot alguns mitjans de
comunicació l'han calificat com a l'equip revelació). La
privilegiada setena posició, que ocupa a l'hora de redactar
aquestes línies, ha omplit d'optimisme a tots els integrants del
Montaura, encara que es tenen els peus en terra.

De moment, l'equip presidit per Miguel Vallon, segueix dins
la "pomada" dels set primers. El que vol dir que si en aquests
moments acabas la lliga, el Montaura estaria matemàticament
classificat per jugar la lligueta d'ascens a la Tercera Divisió.

A més de tot això, el nostre equip compte dins les seves
files amb el maxim realitzador de la categoria, Ram6n Llobera,
que aconseguit 11 gols (4 d'ells de penal) i amb el segon maxim
artiller, Marcus Philips, amb 10 gols. No és d'estranyar per tant
que el Montaura sigui el quart equip més golejador de Preferent.

En aquest passat trimestre, s'han disputat 13 partits de
entre els que destaca la victòria clara damunt el campió de
Preferent la passada temporada, el Casa Miss, i les contundents
victòries per 1 a 4 dins Alcúdia i 4-0 dins Mancor davant el
Soledat.

A l'aspecte negatiu cal destacar la derrota dins Turixant
davant La Victòria i la mala ratxa de lesions i sancions que
varen dur a l'equip d'en Tomeu Alzamora a perdre tres partits de
forma consecutiva: dos a fora camp (Calvià i Gènova) i una a casa
(La unión). Prova de les nombroses absències hagudes va ser que
dins Gènova va ser necessària la participació dels juvenils
Domingo i Janer. Malgrat totes aquestes circumstancies hi ha
motius suficients per ser optimistes. I es que somiar, no costa
res.

RESULTAis

JORNADA 7.- 6/10/96
JORNADA 8.- 12/10/96
JORNADA 9.- 20/10/96
JORNADA 10.- 27/10/96
JORNADA 4.- 1/11/96
JORNADA 11 - 3/11/96
JORNADA 12 - 10/11/96
JORNADA 13 - I 7/11/96
JORNADA 1-1 - 24/11/96
JORNADA 15.- 1/12 196
JORNADA 16 - 8/12/96
JORNADA 17 - 15/12/96
JORNADA 18.- 22/12/96

MONTAURA 2 (Llobera .-1 p.-) - CASA MISS O
FERR1OLENSE 1 - MONTAURA 2 (Pep Mateu)
MONTAURA 1 (I lobera) - RT. LA VICTORIA 2
SANTANYi 1 - MONTAURA 2 (Marcus i Rafel)
BADIA C M. 2 - MONTAURA 1 (Llobera)
MONTAURA 4 (Pep-2-,Rafel i Tugores) - S'ARRACO 2
CALV1A 2 - MONTAURA I (Mprcus)
GENOVA 5 - MONTAURA 2 (Arrom i Marcus)
MONTAIJRA 2 (Arrom i Marcus) - LA UNIÓN 3
ALCÚDIA 1 - MONTAURA 4 (Truyol-2-, Marcus i 1.1ohcial
MONTAURA 4 - SOLEDAT O (Llobera-2- i Marcus -2-)
ARENAL 2 - MONTAURA 1 (Marcus)
MONTAURA 3 (1.1obera, Marcus i Tugores) - SON ROCA 2

GOLEJADOBS
Amb 11 gols : Ramon Llobera (4 de penal)
Amb 10 gols: Marcus Philips
Amb 4 gols: Pep Mateu
Amb 2 gols: Rainon Arrom, J.M. Truyol, Tomeu Tugores i Rafel Reinés.
Amb 1 gol: Alberto Moreno i Pomar (Port Sóller-prOpia porta-)



IRAJECTÓRIA_S-1-51' ONTAURA96-97.

6
7
8
9

10
1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

jornada 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LES DADES DEL CE. MONTAUW 7

CIASSIFICACIOffins a la jernada_lialleilcg.Preferent

EQUIP J GE P GF GC PTS
1 VILAFRANCA 18 10 6 2 25 16 36
2 LA VICTORIA 18 9 4 5 36 18 31
3 CA SA MISS 18 9 4 5 34 27 31
4 ESPANYA 18 9 4 5 30 24 31
5 PORT DE SOLLER 18 9 4 5 30 25 31
6 CALA MILLOR 18 8 5 5 36 24 29
7 MONTAURA 18 9 2 7 35 27 29
8 ARENAL 18 9 2 7 31 23 29
9 XILVAR 18 4 6 30 27 28

10 LA UNION 18 8 3 7 33 35 27
11 GÉNOVA 18 7 5 6 31 26 26
12 FERRIOLENSE 18 7 3 8 21 21 24
13 ESCOLAR 18 7 3 8 29 30 24
14 SON ROCA 17 6 5 6 22 25 23
15 SOLEDAT 18 5 6 7 16 23 21
16 CAL VIA 18 5 5 a 22 28 20
17 SANTANYÍ 18 5 4 9 18 19 19
18 CONSELL 18 4 4 10 18 30 16
19 ALCODIA 18 3 4 11 19 36 13
20 S'ARRACÓ 17 2 3 12 16 48 9 

LES DADES DEL C I-. MONTAURA        

PUNTUACIO

NOM UB. PJ. MJ. TIT. T.G. T.V. GOLS "VLT NA NORA' OBSERVACIONS
1 BIEL MORANTA_ PORTER 14 1068 13 181 22 20 MIN.COM A JUGADOR DE CAMP.	 . 	 _ 
2 TONI FERRER PORTER 7 482 4 _  17 .	 _. 	 _. . 	 _ 	 ....__.. 	 _.. _..
3 BERNAT GUAL (I) PORTER 1..._. 90_..... _1 _ 0.._ 0 . 2
4 -- tXEM—A-M-UNOZ DEF. 18 1503 18 0 0 31  _ EL QUE MES MINUTS HA JUGAT.  
5

—	
TONI PLANAS FED	 . 14 964 10 2 d 0

..
23

6 MIQUEL LL. MORA DEr; 15 1153 13 3 1 0 24 .
7 RAMON ARROM DEF. 12 1057 12 3 0 2 27

DEF. 7 405 4 4 1 0 7
. ..... 	 _	 __ 	 .

8 M.A.GONZALEZ
9 TOMEU PERICAS DEF. 10 611 7 4 0 0 16

10 BERNAT MAIRATA DEF. 9 276 2 0 0 0 lb
11 J—O—AN M. TRUYOL MIG. 15 1055 12 1 2 2 24 . 	 ....._.........
12 _ BERNAT NICOLAU_—. 8 . 473 	 .. 5 3 0 0 13 . 	 ... 	 .	 .. 	 ..
13 RAFEL REIN-ES - - . — MIG. -13 95-2 -1-2 3 0 2 24
14 BERNAT GUAL HI . .MIG 4 91 1 0 0 _
15 ANDREU SOLA MIG 1 10 0 0 0
16 RAMON LLOBERA MIG. 15 1350 15 L 0 11 33 MAXIM GOLEJADOR DE REG.PREFERENT
17 TOMEU TUGORES MIG. 15 1316 15 5 0 2_	 ... 24......._
18 ALBERTO MORENO MIG. 11 857 8 3 .0 _ 0. 	 _.	 ....  16
19 M.S.ESCARRER MIG. 11 887 3 1 o 17 ___ .. ..
20

•
VICENÇ.CANALS MIG. 9 195 1 1 1 0 9 .	 ....

21 _ PEP MATEU DAV. 14 961 12 0 0 4 25 ___..... 	 _ 	 .. 	 ..
22 - --MARC-ITS .PHILIPS DAV. 16 1389 16 7 

•
1 10 30 _ .......

23 JOAN M.MORANTA DAV.
DAV.

9
2

488
22

5
0

0
0

1
0

0
0

 	 16___. _ ____ .....__ _...
..__.	 ._ . 	 .24 MIQUEL A. ALBA

25 DOMINGO . (JUVENIL) MIG. 1 90 1 0 0 ..
26 JANER (JUVENIL) DAV. 1 20 0 0 0

PJ:PARTITS JUGATS MJ:MINUTS JUGATS TIT: TITULAR TG:TARGETES GROGUES TV:TARGETES VERMELLES 1 : GOLS ENCAIXATS
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JUVENILS

A mesura que es van disputant partits, sembla que el segon equip
del Montaura comença a tenir una certa regularitat en el seu joc,
el que es tradueix en uns millors resultats.
D'aquest trimestre, un dels partits més destacats i emocionants
va ser el que es va jugar al camp del Sallista At., on l'equip
d'en Jaume Maura, malgrat jugà amb nou jugadors, va treure un
important empat.

CLASSIFICACIÓ 2a REG.GRUP A 
EQUIP JGEPGE GCPIS GOLEJADORS:

1_ CALA MILLOR 14 13 0 1 67 12 39 Amb 5 gols: Janer
2_ BINISSALEM 13 10 1 2 41 19 31 Amb 3 gols: Domingo

XILVAR 13 9 0 4 41 23 27 Amb 2 gols: David, Alberto i Gela
4_ S'HORTA 14 9 0 5 41 27 27 Amb 1 gol: Ferrán, José Mari, Sion
5_ CAN PICAFORT 14 8 2 4 28 34 26 Maura i T. Martinez

SÓLLER 13 8 1 4 38 23 25
r SALL ISTA AT. 14 8 1 5 42 28 25
1 SANTA MARIA 14 6 2 6 33 38 20 RESULTATS:
9_ ESPANYA 14 6 1 7 39 27 19 MONTAURA 2- S'HORTA 3

10_ BARRACAR 13 5 1 7 34 31 16 SÓLLER 2- MONTAURA
MONTAURA 14 4 4 6 19 27 16 MONTAURA 3 - MARGARITENSE

12_ SINEU 14 4 3 7 21 34 15 ESPAÑA 7- MONTAURA
11 A.LLUBÍ 14 4 1 9 25 46 13 MONTAURA 2- CAN PICAFORT 2
14. MARGARITENSE 14 3 0 11 18 52 9 MONTAURA 0- BINISSALEM 1
15_ CONSELL 13 2 2 9 16 53 8 SANTA MARIA 1 - MONTAURA 1
16_ LLOSETENSE 13 0 1 12 13 47 1 MONTAURA 1 - BARRACAR

MONTAURA 0- CALA MILLOR 4
A. LLUE3i 1 - MONTAURA 3
SALLISTA AT. 2- MONTAURA 2

El Planter

Alevins 

Encara que la seva posició a la taula classificatória és
discreta (ocupa el 106 lloc entre quinze equips), l'equip

entrenat per Joan Moranta segueix complint els seus objectius que

no són altres que aprendre i gaudir d'aquest esport, més endavant
ja haurà temps de mirar resultats. S'ha de tenir en compte també

que en aquesta plantilla hi ha tres al.lots de vuit anys, es a

dir jugadors de primer any de la categoria immediatament inferior

com és la de benjamins. Per tant en aquests al.lots, Joan

Frontera, Toni Cantallops i Pep Martin, encara els hi queden

quatre anys d'alevins. La resta de jugadors que completen l'equip

alevi 96-97 del C.E. Montaura són: Francesc Vicens, Tomeu Mora,

Catina Martorell, Cati Coll, David Gulliver, Pere Abrines, Juan

M. Beltran, Pep Joan Barceló, Marti Gulliver, Guillem Ramón i

Jaume Martorell.

>••



Na Cati Coll i Na Catina Martorell
no tenen cap problema per jugar
amb un equip de nins.

EQUIP JOEPOIG_CPTS
1 ALCÚDIA 10 8 2 0 58 4 26
2 MARGARITENSE 11 8 2 1 56 8 26
3 SALLISTA AT. 10 8 2 0 43 7 26
4 ALARÓ 10 7 0 3 52 16 21
5 PORT POLLENÇA 9 6 2 1 38 6 20
6 BINISSALEM 10 6 1 3 41 12 19
7 LLOSETENSE 10 6 1 3 34 15 19
8 SINEU 11 6 1 4 27 16 19
9 XILVAR 10 5 1 4 27 19 16

10 MONTAURA 10 4 0 6 9 36 12
11 CAMPANET 10 2 0 8 20 52 6
12 SANTA MARIA 10 2 0 8 13 27 6
13 CA'N PICAFORT 10 1 0 9 4 58 3
14 APA BEATO 11 1 0 10 4 64 3
15 CONSELL 10 0 0 10 4 69 0

RESULTATS:
Jornada 1- 05-10-96 :CA'N PICAFORT O - MONTAURA 2
Jornada 2- 12-10-96 :MONTAURA 2- CAMPANET
Jornada 3- 19-10-96 :SALLISTA AT. 2- MONTAURA
Jornada 4- 26-10-96 :MONTAURA 1 - SANTA MARIA 0
Jornada 5- 02-11-96 :BINISSALEM 6- MONTAURA
Jornada 6- 09-11-96 :MONTAURA 1 - ALARÓ 8
Jornada 7- 16-11-96 :MONTAURA O - ALCÚDIA 9
Jornada 8- 30-11-96 :APA BEATO 0 - MONTAURA 1
Jornada 10- 21-12-96 :MONTAURA 1 - SINEU 2
Jornada 9- 28-12-96 :MONTAURA  0- MARGARITENSE 9

Equip de categoria ALEVf, amb el
seu entrenador Joan Moranta, que
aquesta temporada defensarà els
colors del C.E. MONTAURA.
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DOS DIES DE TRIAL

Per animar un poc el panorama del trial a Mallorca, aquests darrers temps un xic ails, el MOTOR CLUB COP

DE GAS de Maria de la Salut i la PENYA MOTORISTA de Lloseta, organitzaren els dies 2 i 3 de novembre,

una prova puntuable pel campionat de Balears en totes les categories, amb el suport de l'Ajuntament de

Mancor i diversos esponsors. Les zones estaven delimitades a la vesant del puig de Santa Llúcia, entre el

tancó d'es torrent de Biniarroi - i-el santuari. Aquests foren - eis •guardonats  ales- diferents categories:

ALEVÍ:	 JUNIOR:	 SENIOR:
Primer: Joan Nadal	 Primer: Gabriel Tomás

Segon: Carles Adrover	 Segon: Carles Espinosa

JUVENIL:	 Tercer: Xavier Palou

Primer: Joan Pallicer

Segon: Miguel Sosa

CADET:

Primer: Joan Carles Usón

Primer: Joan Angel González

Segon: Carles Riera

Tercer: Antoni Salas

VETERANS:

Primer: Jaume Roig

Segon: Pep Yuste

Tercer: Pedro Martin



 

a

e

d

a
h

L'Ajuntament de Selva a la sessió del dia 19 de novembre de 1916 aprovà, per unanimitat, donar un vot de

gracia al senador Bernat Amer per haver gestionat la creació d'una carteria rural que des del cap del municipi

portaria les cartes a Mancor i Biniamar, estalviant així 350 pessetes anuals a la migrada hisenda selvatgina. A

la sessió del 17 de febrer de 1918 donaren un altre vot de gràcia a l'administrador de Correus de Palma per

haver implantat un nou servei de peató rural que recolliria les cartes a l'estació de Lloseta i les portaria a

Mancor i Biniamar. El primer d'octubre de 1924, Miguel Reynés Mora (1872-1947) rebé la targeta d'identitat,

expedida a l'oficina de correus de Binissalem, com a "PEATON DE LLOSETA Y MANCOR". I així cada dia

anava i venia a peu de Lloseta a Mancor pel Coll de Son Rosselló, mati i tarda, fins a l'any 1935 que el servei

es feia a través de l'estació del tren d'Inca per l'empresa Fontanet de Cas Miet.

A la fotografia el veim cobert amb la gorra reglamentaria i acompanyat de la seva dona Paula Gual Cánaves

de Ca na Cati de Massanella i de les dues filles Maria i Catalina. Hi falten els dos fills Joan i Bernat. L'única

sobrevivent es la filla petita, Catalina, auxiliar jubilada del nostre Ajuntament.

Biel de Son Nadal
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