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Benvolgudes mancorines i mancorins,

Un any més em trob amb un paper i un llapis per escriure aquesta salutació i 

aquesta convidada a tothom pèr participar en les nostres Festes de Sant 

Joan.

Com molts anys començam aquestes festes amb calor, però això no atura les 

nostres ganes de fer festa i gaudir  amb els amics, familiars i veïnats a 

plaça, als carrers i a les nostres cases.

Les activitats i actes programats per aquestes Festes de Sant Joan són 

variats i amb la col·laboració de les associacions de Mancor aquestes encara 

són de més qualitat, però qui les fa més riques sou voltros amb la vostra 

participació i alegria.

Deixau que des d´aquesta salutació doni les gràcies al nostre veí Miquel 

Àngel Villalonga, qui ens ha fet el dibuix per aquest programa de festes. 

També aquest any al pregó de festes feim un parèntesi amb el pregó 

protagonitzat per les associacions, hi tornarem, per que fer el pregó és un 

agraïment a les associacions, però fa anys que alguns veïnats ens havíeu 

demanat fer aquest petit homenatge a en Manuel Alba, per ser un artista 

reconegut en el nostre territori, i per la seva qualitat personal.

Ara ja només me queda convidar-vos, a participar i gaudir de les Festes de 

Sant Joan, sortir a plaça, al carrer i que aquestes festes ens ajudin a ser 

feliços i oblidar els problemes que tenim al llarg de la resta d´any.

Molts d´anys mancorines i mancorins, i gaudiu com mai de les Festes de 

Sant Joan.

Guillem Villalonga Ramonell

Batle de  Mancor de la Vall



Abans de festes
Divendres 7 de juny

Cicle de xerrades CREIXEM JUNTS

A les 19.00h a la sala d'actes de l'Ajuntament

Resolució de Conflictes. Estela Berenguer

Organitza: Feim Tribu

IV Cursa i caminada mancorina solidària 

A benefici de l'Associació d'afectats per la malaltia “pell de papallona”, 

DEBRA. Inscripcions en el web www.elitechip.net i el mateix dia de la cursa 

fins a mitja hora abans. 

A les 19.00h inici de les curses infantils. 

A les 19.45h inici de la cursa. Preu: 5€ més 3€ en cas de lloguer de xip. 

A les 20.00h sortida per a la caminada popular. Preu: 5€. 

A partir de les 21.00h, pa amb oli solidari a benefici de DEBRA. 

Dissabte 8 de juny

XXVIII Trobada de pintores i pintors

A partir de les 09.00h i durant tot el dia, que començarà amb una amollada 

de coets, l'autenticació de les teles dels pintors que disposaran de tot 

dissabte i el matí de diumenge per pintar pels espais més emblemàtics del 

nostre poble. 

III Festa de futbol SONAMUNT – SONAVALL

Camp de futbol Turixant.

 A les 18.00h Partit femení futbol 7. 

 A les 19.00h Partit masculí futbol 11. 

 A les 21.00h Tercer temps amb DJ LINO.

Diumenge 9 de juny

Dinar de la trobada de pintores i pintors

A les 14.00h al Casal de Cultura per als pintors i acompanyants. 

III Concert del II cicle de “Música i racons”

A les 20.00h al carrer Son Simó amb Víctor Uris Trio.

Dilluns 10 de juny

Ballam  by  Michèle per a tothom. 

A les 20.00h a càrrec de l'Associació Gent Activa (Michèle Candela) a

 la Plaça de  l'Ajuntament. 

http://www.elitechip.net/
http://www.elitechip.net/


Dimarts 11 de juny 

Cloenda del Taller de Memòria i habilitats socials

A les 10.00h a Santa Llúcia 

Dimecres 12 de juny

Exhibició de natació sincronitzada

A les 18.00h a càrrec del Club Esportiu Sincro Inca, a la piscina municipal. 

Festes de Sant Joan 2019

Dijous 13 de juny

Festa infantil de l'escola de tennis

A les 18.00h en el poliesportiu municipal. 

Col·labora: Club Tennis Mancor de la Vall.

Cercavila dels Xeremiers d'Arrels i posada de banderes

A les 19.30h des del carrer Massanella a la plaça de l'Esglèsia.

Pregó a càrrec de Manel Alba. 

A les 20.00h a la Plaça de l'Ajuntament. 

Obertura de l'exposició de la XXVIII Trobada de pintores i pintors 

de Mancor de la Vall. 

A les 21.00h a l'Ajuntament. 

L'exposició romandrà oberta al públic els matins en horari d'obertura de 

l'Ajuntament fins dia 24 de juny. 

Divendres 14 de juny

Activitats infantils

A les 17.00h a la Piscina Municipal.  

Col·labora: Consell de Mallorca. 



Sopar a la fresca a la plaça de Dalt amb l'humorista Xavi Cañellas

A les 21.00h a la Plaça d´Alt

Per a participar al sopar a la fresca és imprescindible fer la reserva de taula a les 

oficines de l'Ajuntament fins dimecres 12 de juny dient quantes persones sereu a 

taula. Enguany, com aquests darrers anys, cada grup menjarà el menú que vulgui. 

L'Ajuntament posarà les taules, cadires, estovalles blanques de paper, aigua, vi i 

refrescs. És molt important saber quanta gent de cada grup hi ha perquè els 

diferents grups compartirem taula llarga i per a quadrar els espais i poder seure la 

gent d'un mateix grup junta. 

Es demana la col·laboració de tothom després d'haver sopat per a fer la recollida 

selectiva de fems. 

Es prega que dipositeu els fems dins el contenidor de recollida selectiva 

corresponent, els quals estaran situats al voltant de la plaça. 

IMPORTANT: s'assignarà una numeració a cada grup. Damunt les taules hi haurà 

marcats els llocs que ocuparà cada un dels grups. A partir de les 19.00h podreu 

començar a parar i decorar les taules. 

Dissabte 15 de juny

Passacarrers dels cavalls de Menorca, acompanyats per la banda de 

música i espectacle de Valltukada abans de començar els cavalls. 

A les 19.30h a Son Morro. 

Concert de Cris Juanico i Duplicats. 

A les 22.30h a Son Morro. 

A l'Avinguda 2 d'abril s'instal·laran Taules solidàries. Associacions de Mancor.

Diumenge 16 de juny

Partit de futbol veterans entre C.E.Montaura-U.D.Poblense

A les 18.00h en el camp de futbol Turixant. 

Exhibició de balls mallorquins i gegants d'Arrels.

A les 19.30h a la plaça de l'Ajuntament. A càrrec de l'escola de ball 

mallorquí Joana Rotger  i l'associació Arrels.

 

Dilluns 17 de juny

Activitats infantils: jocs populars, tombada d'olles i corregudes de joies 

A les 17:30h. A la plaça de baix i carrer Massanella

Final Tennis Dobles Absolut

A les 19.00h en el poliesportiu municipal. 

Col·labora: Club Tennis Mancor de la Vall. 

Exhibició de gimnàstica artística

A les 19:00h a la Plaça de l'Ajuntament. A càrrec del Club Arthemys.



Dimarts 18 de juny

DÈCADES Music Festival

Actuació de l'alumnat que acaba l'escola al CEIP Montaura

A les 20.00h. al carrer del Casal de Cultura

Sopar final de curs escolar del CEIP Montaura

A les 20.30h sopar de l'escola i escoleta al Patí del Casal de Cultura, en 

acabar actuació de DJ Lino.

Dimecres 19 de juny

Marxa ciclista mancorina

A les 18.00h sortida des de la plaça de l'Ajuntament i arribada a la piscina 

municipal. Marxa per dins el terme municipal de Mancor. Adequada per a 

tota la família, des del més petit al més gran. Distància de 5-6 quilòmetres. 

Col·labora: Club ciclista Mancor de la Vall.

Final Tennis Individual Absolut

A les 19.00h en el poliesportiu municipal. Col·labora: Club Tennis Mancor de 

la Vall. 

Teatre a la fresca “Un tramvia anomenat Desig”. 

A les 22.00h a la plaça de l'Ajuntament. Una obra de Somni Produccions. 

Dijous 20 de juny

Ruta de tapes pels carrers del nostre poble

A les 20.30h amb 4 grups musicals que tocaran pels carrers de Mancor. 

Hi participen Cas Puput, Can Bernat, Es Forn de la Vall, 

Bar Nou i Sa Piscina.

Divendres 21 de juny

Animació infantil amb el grup “Mel i Sucre”

A les 18.00h en el Casal de cultura. 

XIII MOGUDA MANCORINA 

A les 23.00h a la plaça de Dalt, amb les següents actuacions: 

23.00h. Emboirats

00.30h. Societat Anònima

02.30h. Discovery

04.30h. Enrockats 



Dissabte 22 de juny

GRAN VERBENA

A les 23.00h a la plaça de l'Ajuntament, amb: 

Orquestra Galatzó  i Orquestra Trébol. 
 

Diumenge 23 de juny

Primeres vespres de Sant Joan i Ofrena floral al nostre patró. 

A les 19.30h a l'Església. 

Exhibició de balls mallorquins.

A les 20.00h a la plaça de l'Ajuntament. A càrrec de 

l'agrupació Festa Pagesa. 

Lliurament de trofeus de les competicions esportives.

A les 21.45h a la plaça de Baix. 

DESFILADA S´ESTEL 

a càrrec del grup d'Esplai s'Estel.

A les 22.00h a la plaça de Baix.

Dilluns 24 de juny

Durant el matí s'instal·laran taules informatives solidàries damunt 

la plaça de l'Ajuntament. 

Cercavila dels Xeremiers per cridar a l'ofici

A les 10.30h a càrrec de l'associació Arrels. 

Ofici Solemne en honor al nostre Patró Sant Joan Baptista

A les 11.30h a càrrec de Mn Josep Ramon Ortega Fons, rector de 

Capdepera i Cala Ratjada i antic rector de Mancor, amb ball de l'oferta a 

càrrec de l'agrupació Festa Pagesa. 

Ball de Cavallets i Batalla Festiva

A les 12.30h a càrrec de la Colla de Cavallets de l'associació Arrels. 

En acabar s'oferirà un aperitiu a totes les persones presents davant l'Ajuntament. 

XLIV Homenatge a la Gent Gran 

amb la presència dels Gegants de l'associació Arrels.

A les 19.00h. Acció de gràcies, paraules de les autoritats presents, 

lliurament d'obsequis als nostres majors, berenar per a totes les persones 

homenatjades, a la plaça de l'Església. 

Havaneres “Arpellots havaneres band” amb rom cremat. 

A les 22.30h a la plaça de l'Ajuntament. 

Fi de festes. Amollada de coets. 

A les 00.00h des de la plaça de l´Ajuntament.



Després de festes

Concurs de tir al plat

A les 16.00h al Cantó d'en Xoroi. Organitza la Societat de Caçadors 

de Mancor. Dia a concretar. 

Diumenge 30 de juny

Concert de Cap.pela. II cicle de concerts “Música i racons'19”.

Plaça de l'Església a les 20.00h.

Dissabte 6 de juliol

II trofeu de ciclisme Memorial Miquel Pol.

Organitza: Club Ciclista Mancor de la Vall. Dia i hora a concretar 

(programa a part).

Divendres 12 de juliol

Concert de Voicello. II cicle de concerts “Música i racons '19”.

Plaça carrer Santa Llúcia a les 20.00h (programa a part).

Dissabte 20 de juliol

Excursió al Puig de Massanella i dinar a Comafreda. 

A les 06.00h sortida des de Son Morro amb vehicles individuals cap 

a Comafreda (programa a part).
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PREGÓ DE LES FESTES DE SANT JOAN 2018

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT

Bon vespre, la mes cordial benvinguda a tots els presents, sr Batle, membres del 

consistori, sr. Rector, mancorins, mancorines, amigues i amics del poble de Mancor de 

la Vall.

L' oportunitat que avui ens han atorgat per donar el “sús” a les festes patronals de 

Mancor, és per nosaltres una vertadera satisfacció que volem valorar només començar, 

i agrair el reconeixement a un dels col·lectius amb més història del nostre municipi.

Amb tantes vivències compartides, entreteniment, celebracions, dinars i diversió... 

s'escriu la nostra història.

L'associació Amics de la Tercera Edat es va constituir el 15 de març de l'any 1987 i els 

seus presidents han estat:

-Jaume ArromMartorell

-Arnau SastreMóra

-Gabriel PocoviPou

-Lleonard PocoviSerra

-Jaume MartorellMartorell

 

Volem donar així les gràcies a tots els presidents, als directius i a totes les persones 

voluntaris, que han passat per l'Associació.

Sense elles res hagués estat possible i a hores d'ara, els majors dels nostre poble no 

tindrien cap espai per reunir-se, entretenir-se divertir-se i en definitiva rompre amb 

els quefers diaris de la vida.

A tots i cada un d'ells, gràcies per la feina altruista i desinteressada per haver forjat i 

fer créixer aquesta associació durant aquests 31 anys d'història.

D'aquestes persones hem après la necessitat d'aprofundir en el veïnatge, de 

compartir, d'organitzar-se i de sentir-se part d'aquest poble que tant estimem que és 

Mancor de la Vall.

Mes de 30 anys donen per molt !!! molts de vosaltres ho recordeu bé, aquells primers 

dinars que fèiem a Massanella, a devora Ca'n Bajoca i fent bunyols per tots els socis,

Des de llavors s'han organitzat tot un conjunt d'excursions que omplen l'agenda 

cultural de l'Associació: Visites a Valldemossa, Lluc, ses Coves del Drac, es Puig Major, 

la Seu, els Patis i Carrers de Ciutat, i així podríem seguir una bona estona.

Per els mes viatgers altres indrets més llunyans com Roma, Canàries, França... una 

llarga llista de llocs que els socis de l'Associació Amics de la 3ª edat han visitat, a més 

de totes les activitats que dins el marc de l'Associació hem pogut organitzar. Si això no 

bastés, que me'n direu dels caps de setmana d'hotel?



Totes i cada una, sempre n'han tornat ben carregats de records i anècdotes..

Res ens fa por i sabem per experiència que les coses amb ganes, il·lusió i dedicació no 

poden sortir malament.

Per això podem dir ben fort que som de les associacions més actives i dinàmiques de 

Mallorca.

Inclòs els anys difícils, amb l'ajuda de tots plegats hem anat endavant, sense deixar de 

banda els valors importants de la vida, respectar la saviesa i la temprança que ens 

atorga l'edat, fan que anem al bessó de les coses i ens deixem anar de coverbos perquè 

el que volem és passar-ho bé!

Ben segur que si vos dic:És primer... pelat més vell... tot duna vos vendrà al cap aquells 

horabaixes de jugar a loteria al Casal de Cultura per passar la calor de l'estiu. O els 

sopars a la fresca, que el bon temps permet.

Al Casal molta gent participa als cursos de dansa i gimnàstica de manteniment. No 

podem deixar que el cos s´aturi i es rovelli, ja que setmana rere setmana tenim qualque 

cosa preparada.

Antigament quan arribava el final del curs, era costum anar fins a Inca a fer una 

exhibició de tot el que havien practicat durant l´any, conjuntament amb les 

Associacions de diferents pobles.

Malauradament ara ja no es fa, però moltes són les anècdotes i esclafits de rialles que 

encara perduren dins el ressò de l'Associació.

Podem dir que soim una associació que gaudim amb les tradicions i els costums propis, 

així com posar el peu davall taula i afinar el paladar.

Com sabeu, el bon gust per la cuina mallorquina sempre ens ha acompanyat. No pot 

passar l'any sense degustar les faves pelades, el llom amb col, els caragols, les sopes de 

matances, l' arròs brut i els bunyols per les verges.

Sense oblidar el gran sentit musical que tenen els socis, que en sentir els primers sons 

de la música comencen a ballar fins que el cos aguanta.

La nit de Cap d'Any, es una de les més esperades, l'Associació ofereix un autèntic 

sopar de gala.

Aquesta vessant culinària, no és d'ara...un dinar per a tots els socis va servir per 

celebrar el primer aniversari de l'Associació el dia 10 de maig de 1988 a Santa Llúcia.

Des d'aquell any, es costum cada primer de maig, que l'Associació convidi a tots els 

seus associats a celebrar la seva festa anual.

La celebració de l'Ofici a l'església parroquial, seguidament un refresc a la plaça de 

l'Ajuntament, el dinar de germanor i molta festa.

A les activitats que organitzem la feina no ens fa por, amb un no res ho tenim tot 



engirgolat, de ben dematí els voluntaris i directius ens trobem al Casal de Cultura, 

compartim les tasques, riem, xerrem però no perdem el temps. Uns posen les taules, els 

altres fan el sopar, tots tenen les seves feines ben detallades, i en acabar sempre 

deixar-ho tot ben net i retirat.

Per tot això, som una Associació que sempre ha ajudat a qui ens ho ha demanat, perquè 

estimen el poble a on vivim, ens agrada participar i així ho seguirem fent per tenir un 

poble unit i dinàmic, un poble viu. 

Volem remarcar que la vitalitat i sentir-se jove no ho fan els anys, sinó les ganes de 

sentir-se part de la societat mes propera, per fer- la millor cada dia entre tots.

Saber aprofitar tot allò que ens beneficia i rebutjar lo que ens perjudica, viure en pau i 

tranquil·litat ens ajuda a tindre una vida mes feliç i les festes també son importants 

per aconseguir-ho.

La directiva vol traslladar-vos un sentiment a tots i cada un de vosaltres: 

a l' associació tothom hi te cabuda, teniu les portes ben obertes!

Vos animem i encoratgem a eliminar els clixés que marca la societat i vos convidem a 

totes les activitats que organitzem.

Volem també aprofitar per fer el nostre petit homenatge als majors,

Ells són el sector mes representatiu de tota la societat, el més sensibilitzat amb els 

problemes actuals ( no pateixen tant per ells com pels que venen darrera, els seus fills i 

els seus nets).

Ells han passat per totes les etapes de la vida, són representants de totes les 

professions, tenen l'experiència i estan qualificats.

Més prest o més tard d'aquest grup hem de formar part, per lo tant son el mirall on 

tots ens hem de mirar.

El que la societat en que vivim sigui més justa, respectuosa i atenta a les necessitats de 

cada persona i de tots en general, depèn de tots nosaltres i de la bona herència que els 

majors ens deixaran.

Abans d'acabar, volem recordar a totes aquelles persones que ens han deixat, i que ja 

formen part de la història d'aquesta Associació. El seu record ens enriqueix i 

enforteix i ens dona l' impuls necessari per seguir.

Que el sentit de germanor i civisme d'aquests dies de festa perduri en l'esperit i en el 

cor de totes las famílies de Mancor.

Molt bones festes de Sant Joan i salut per a tothom. Molts d'anys.

Visca Sant Joan!



AJUNTAMENT MANCOR DE LA VALL

L’Ajuntament de Mancor de la Vall 

vos desitja unes bones festes de Sant Joan 

i vol agraïr a totes les entitats i col·lectius 

que fan possible la festa, 

fent cada dia un Mancor millor!


