
 
PREGÓ DE SES FESTES DE MANCOR 2010     

1.   Agraïment.  2.   Celebrar. Festes de l'Amistat  3.   
Ajudar. Mancor Desperta 

 
 
1. Agraïment.  Bona nit a tothom.  Vull que ses 
meves primeres paraules siguin    d'agraïment. 
Gràcies Bernadí i Margalida per convidar-me a fer 
aquest pregó.  Gràcies a tot el poble de Mancor per 
acollir-me.  Sempre estaré agraït a Tomeu Mora i, a En 
Bernadí per haver-me descobert i mostrar-me aquest 
lloc tan meravellós que ara és ca meva i també sa casa 
de més gent.  
Cada matí abans d'anar a s'hort ,medito, i dono gràcies 
a la vida per deixar-me viure en aquest paradís de 
Mancor i agraeixo a aquesta terra que m'acull i a totes 
les dones i homes que van plantar i van cuidar les 
oliveres i garrovers que ara tenc l’honor de contemplar i 
disfrutar; la naturalesa és una de ses meves mestres. 
En aquest ambient de pau i serenitat vaig a poc a poc 
entenent que sa vida és sagrada, que tot el que 
m'envolta és sagrat: els arbres, ses muntanyes, ses 
plantes, els animals. Veig que tot està interconnectat i 
que tots formem una gran família. 
 
2. Celebrar.  Avui comencen ses festes patronals i 
m’agradaria  compartir amb tots vosaltres un desig. 
Vos convid que aquestes festes siguin una celebració 
de s'amistat.  M'explicaré:  Durant s'any, en sa nostra 
vida diària, és possible que haguem acumulat molt de 
fems mental i emocional sobre els nostres pensaments i 



sentiments, ja sabeu: temors, orgull, cobdícia. 
Segurament haurem perjudicat o ofès a algú 
conscientment o no.    No podem permetre que una 
disputa, un desacord, una burla, una baralla duri més 
d'un any.  
 
Aquests dies poden ser el moment adequat per 
perdonar als qui m'han ferit i demanar perdó a tots 
aquells als quals, volent o sense voler puguem haver 
ferit.    El perdó és el fonament de s'amistat. I 
s'amistat és la llar de l'amor incondicional...de les 
relacions humanes duraderes...i del respecte envers les 
formes de ser i de viure dels altres. 
 I en aquesta llar sempre hi ha pau: pau amb nosaltres 
mateixos, pau amb els altres, pau amb la naturalesa. 
En aquestes festes podem netejar, sanar ses nostres 
ments, ses nostres vides i ses nostres relacions i 
declarar sa nostra amistat a tots sense excepció..  Així 
que propós que aquestes festes patronals siguin cada 
any també les Festes de l'Amistat . 
 
3. Ajudar.    Des de fa temps el meu cor em diu que 
vénen temps difícils, sa informació que tinc és 
contundent i la realitat del dia a dia així m'ho confirma.
  Porto una idea per compartir amb tots voltros i vull 
començar amb aquesta reflexió:  Fa 40, 45 anys un 
grup d'emprenedors d'aquí van començar a somiar "una 
Illa de turistes"......  
Amb el treball, sa il·lusió, sa imaginació i sa voluntat de 
moltíssima gent i amb s'ajuda d'aquesta substància 
màgica que és el petroli, el somni es va convertir en 



realitat.  I aquesta Illa, paradís d'una bellesa 
incomparable, va passar de ser una societat agrícola a 
una societat turística.    Direm la veritat amb dolçor: 
aquesta societat turística, amb una mirada superficial 
sembla un èxit rotund; en canvi, amb una visió global 
holística i una anàlisi en profunditat dóna clars senyals 
de fracàs i esgotament.    És possible que tinguem 
més béns..... però som més feliços ?  És ja molt 
evident que no hem sabut posar límits, no hem sabut dir 
que quan n'hi ha prou n'hi ha prou.  
 
Avui aquesta Illa té una bandera molt simbòlica que 
representa l'esperit d'aquesta "societat turística" : 
(bandera amb un bitllet de 100 euros )    No hem 
sabut posar els diners al seu lloc. Som una societat rica 
materialment però molt pobre en molts altres sentits. 
Tenir s'ha convertit en més important que ser.  
 
Ens hem tornat addictes als diners i sa cobdícia ha 
ennuvolat els nostres cors. 
  Hem perdut la connexió amb sa terra, s'ànima i 
s'esperit.  "L'Illa de la Calma" s'ha convertit en l'illa de 
s’estrés:  
Estrés en l'individu. 
Estrés en la societat. 
Estrés en la terra que ens acull i ens sustenta.    Tots, 
en major o menor mesura hem participat en aquest 
model de progrés. I ho hem fet el millor que hem sabut. 
  No és el moment de buscar culpables. 
És el moment de tancar els ulls i mirar en el nostre 
interior per trobar respostes. 
 



Hi ha algú dels que són aquí presents que creu que es 
pot fer mantega amb la sorra de la platja d'Alcúdia ? 
  Doncs tampoc no es pot crear una comunitat 
sostenible amb la manera de pensar i els mateixos 
valors actuals que ens han dut a aquesta situació. 
Estem vivint i ensenyant als nostres fills per a un món 
que està desapareixent. 
  Vivim una vida de comoditats gràcies al petroli barat i 
caminem cap a un futur sense petroli i amb problemes 
energètics i econòmics greus.  Anam a viure en els 
pròxims anys canvis profunds i inevitables,  I haurem 
de fer front a 3 objectius crítics: 
1. Trencar la dependència que té sa comunitat, que 
tenim tots, amb es petroli.  2. Aturar ses emissions de 
CO2 de sa comunitat que contribueixen a l'escalfament 
global, en es canvi climàtic.  3. Preparar a sa 
comunitat per afrontar temps d'incertesa econòmica, 
energètica i climàtica.    Per a aquest nou món 
necessitem una nova educació, una nova consciència, 
una nova economia....  Necessitem redissenyar les 
nostres vides i les de la comunitat.    Així que 
anticipem el futur, comencem a prepararnos per al que 
ve.  És el moment de fer-nos ses preguntes correctes  
abans de cercar ses respostes adequades: 

  1. que volem viure ?  2. que volem deixar 
als nostres fills ?.    Ha arribat l'hora de somiar 
una altra Illa, de fer-ne una nova transició.  Mallorca, 
Mancor necessita una transformació.    Com podem 
fer front a aquesta situació? 
  Un grup de persones d'aquí del poble, conscients 



d'aquesta situació hem impulsat una iniciativa que 
anomenam MANCOR DESPERTA i que alguns de 
vosaltres ja coneixeu. 
  No ve de cap partit polític ni institució; és una 
iniciativa autoorganitzada, totalment independent amb 
l'única finalitat d'ajudar, sense expectatives i sense 
esperar res a canvi.  Durant els últims 6 mesos, com a 
primera etapa i abans de passar a l'acció, hem anat 
explicant i mostrant amb conferències i documentals 
que està passant realment al món: caos climàtic, 
destrucció dels recursos bàsics que mantenen la vida, 
crisis econòmiques i socials i el final de l'era del petroli 
barat.    I sobre tot el que realment està passant aquí 
en aquesta Illa:  - més del 90% del menjar ve dels 
supermercats ( i a ells els arriba  
  en vaixells a través del port ),  - més del 90% de 
l'energia en vaixells de Sud-àfrica    - més del 80% de 
l'economia arriba en avions carregats de turistes. 
  Som esclaus de s'exterior. En una illa. I el transport 
començarà a fallar. 
  Més dades:  - Més de 100.000 habitatges buits. 
- Ningú no en vol parlar però ja és una realitat que  
  el turisme de masses ha arribat a la seva fi.  - 
S’educació col·lapsada: tenim el pitjor índex de fracàs 
escolar d'Europa. 
- I acabo amb una dada econòmica: a nivell públic i 
privat 
  som la regió més endeutada de tot Europa.    No 
són bones notícies però negar-les seria molt pitjor.   
Quan un escolta tot això li entra sa por i pensa: mare 
meva això no té solució... 
Hem de cercar un culpable 



Sa culpa és dels polítics ...que ho arreglin ells.  No, sa 
culpa no és sols dels polítics, sa culpa és de tots. Els 
polítics no ho poden arreglar. 
Ells sols són gestors i administradors. 
Pensem en positiu i en confiança que és sa cosa 
oposada a sa por. 
  D'on han de sortir ses idees, ses solucions?.  De tots 
noltros.  
 
Cada un de nosaltres pot aportar idees, coneix 
solucions... però de res no serveixen si no les barregem 
i les compartim i les treballam junts. 
  Sa situació actual requereix de l'esforç de tots .  Tots 
sense excepció podem ajudar.  Necessitem s'energia i 
sa creativitat de tot es poble.    "Quan bufa el vent, 
alguns se n'amaguen.....  d'altres aixequen molins de 
vent"    Hem de transformar sa cultura de sa queixa, 
sa negativitat i sa por en confiança. Quan penses en 
positiu i en confiança actues. 
 
Com passam a s’acció?. 
  
Sa nostra estratègia :     UNIR  A TOT EL POBLE I 

CAMINAR CAP A LA RIQUESA I L’ABUNDÀNCIA 
LOCAL.    MANCOR DESPERTA 

 ha de ser la xarxa que ens connecti a tots per a : 
  REFLEXIONAR JUNTS  TREBALLAR JUNTS 

TROBAR LES 1000 IDEES JUNTS 
    Farem possible el que sembla impossible: 
UNIR-NOS.  Tot el poble, de baix a dalt, unit, treballant 
amb total independència, buscant respostes locals .   



És el renaixement de “lo local”.  És necessari 
anticipar el futur i a poc a poc anar augmentant "la 
resiliència" i l'autosuficiència del poble. 
  M'explico:    1. "La resiliència " és la capacitat, 
les defenses que té un poble per no col·lapsar-se a ses 
primeres de canvi davant de ses manques de menjar, 
petroli,  etc. ... i ses habilitats per adaptar-se als 
impactes i fer front als canvis.    2. El renaixement 
de ‘‘lo local’’.  Si depens de persones que no et 
coneixen i que controlen ses teves necessitats 
bàsiques, ses teves coses... no ets lliure i no et sents 
segur .    MANCOR pot conrear es seu propi 
menjar, generar sa seva pròpia energia, crear sa 
seva pròpia riquesa...quantes més necessitats 
bàsiques puguem aconseguir dels recursos del lloc més 
segurs i confiats ens sentirem i menys contribuirem al 
caos climàtic.    No cerquem sa gran solució.... més 
ben dit, sa gran solució és trobar cents de solucions 
petites per al lloc on vivim. I fet per noltros.  Podem 
pensar globalment, però s'acció ha de ser local, aquí. 
Solucions locals.  
  Podem fer-ho. 
Podem viure millor.  Mirant de front els desafiaments, 
amb coratge i confiança. 
Centrant-nos en solucions senzilles i creatives.  No 
anam cap a un funeral, anem cap a una festa.  El canvi 
serà dolorós però no fer-ho seria molt pitjor.  Ara és el 
moment .  Nosaltres som es canvi.      Per a 
aquesta " Nova Illa " necessitarem una nova 
bandera: 
 ( la bandera de s' Amor ).    S' amor és sa força 



més subtil del món, l'energia que ens fa completament 
humans, sa solució a tots els nostres problemes, sa 
resposta a totes ses preguntes.    Fa poc hem 
conegut el treball d'investigació del Doctor Deepack 
Chopra que ha dut a terme amb més de 2000 científics 
de tot el món damunt la felicitat:  D'on ve la felicitat ?. 
Us donaré dues dades molt significatives :  Un 5% de 
la felicitat ve dels diners 
I un 55% d'estimar i ajudar. 
             La societat ens diu guanya molts diners 

per conèixer la felicitat, 
 treballa molt per conèixer sa felicitat, 

consumeix més i més per conèixer sa felicitat, 
però ahir a casa,  

just quan sortia el sol  
vaig veure néixer un pollet, ajudat per sa seva mare,   i 

en aquell moment , 
vaig conèixer la felicitat.   

Que s'alegria, sa pau, s'amor i s'amistat vos 
acompanyin en aquestes festes i tot l'any. 
 
Estim Mancor. 
 
Molts d'anys! 


