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Sebastià Sansó Barceló

 Entre els múltiples components que omplen la història local també hi tenen 

cabuda les associacions recreatives formades, en els difícils anys postbèl·lics, 

amb l’ànim de satisfer les expectatives lúdiques d’amplis sectors d’una societat 

abast.

 Les cartilles de racionament encara no estaven arraconades quan es co-

mençava a albirar un cert període de bonança. Dins aquest context, com consta 

al llibre de Caixa, el 9 de juny de 1953, setze persones aportaven cadascuna 

vint duros d’aquell temps amb la intenció d’engegar la Unión Deportiva Mana-

corense,2 la qual, en principi, havia de donar cobri i suport a l’organització de 

les carreres ciclistes tan populars en aquells anys, quan Manacor comptava amb 

corredors de la talla de n’Amer Taqueta, d’en Fons Claper o d’en Llodrà.

 Els fundadors d’aquesta societat, de la qual us oferim unes breus pinze-

llades, foren: Gabriel Fullana, Antoni Llompart, Antoni Cortès, Damià Pastor, 

Miquel Parera, Joan Fons, Joan Ferrer, Miquel Gelabert, Pere Josep Suasi, An-

toni Caldentey, Francesc Forteza, Guillem Riera, Jaume Suñer, Antoni Obrador 

i Bartomeu Llodrà.

 I, així, el juny de 1953 va ser possible organitzar el I Gran Premi Diario de 

Mallorca. El citat llibre de Caixa ens mostra com el 22 de juny es pagaven 1.000 

pessetes pel lloguer del vell hipòdrom de Baix des Cós per fer-hi les carreres 

darrere moto. Consta que es despatxaren 1.673 entrades d’home, 878 de dona, 

78 entrades al molí i 168 entrades de tribuna, amb una recaptació de 10.691 

1  Vull agrair a Miquel Gelabert (de Can March) les facilitats atorgades per consultar la documentació 

aquest treball.

2  Entre els lemes pels quals se regia la societat cal destacar «Fora por i poca burocràcia» i «Els petits 
detalls fan les grans obres».
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pessetes. A més, es van vendre 283 entrades d’home (a 8 pessetes per barba) i 

altres 380 de dona (a 2 pessetes) per a la berbena, amb les quals s’afegien 3.024 

pessetes al total. Així i tot, una vegada liquidades les despeses de la carrera en-

cara quedà un deute de 193 pessetes, el qual fou sufragat amb les donacions de 

Joan Sansó i d’en Paco Solleta i la mensualitat dels 41 socis en nòmina l’agost 

de 1953 (a 3 pessetes perhom).

Carreres al vell hipòdrom de Baix des Cós.

 Encara sense formalitzar la fundació de la societat, l’agost de 1953 s’orga-

nitzaren tres berbenes que reportaren 11.295 pessetes amb les quals feren front 

a unes despeses de 5.300 pessetes destinades a pagar l’orquestra i el lloguer del 

piano i els micròfons. Tot i que no s’esmenta, pensam que els actes se celebraren 

a la mateixa pista de baix del tot del carrer d’Artà.

 Finalment, el nou d’abril de 1954 es constituïa la Unión Deportiva Mana-

corense i se’n formava la primera directiva. El president va ser Gabriel Fullana 

Fuster i el vicepresident Francesc Galmés Puigròs. Els càrrecs de tresorer i se-

cretari eren per Antoni Cortès Aguiló i Antoni Puerto Planas (president del Club 

Ciclista Manacor), respectivament, i els vocals: Mateu Gelabert Ferrer, Miquel 

Oliver Sureda i Miquel Llull Manresa.

 Aquesta directiva, una setmana després, es completava amb una dotze-

na més d’efectius: Joan Fons Perelló, Bartomeu Fons Mascaró, Jaume Suñer 

Antich, Gabriel Llabrés Grimalt, Gabriel Ferrer Ramis, Joan Pascual Servera, 

Joan Ferrer, Salvador Nadal Herrero, Joan Grimalt Parera, Antoni Riera Moll, 

Miquel Gelabert Llull i Cristòfol Pastor Noguera.3

 La primera activitat de la nova junta fou l’organització del II Gran premi 

Diario de Mallorca, esdeveniment que comptà amb el concurs de corredors de 

la talla de Llodrà, Fons,4 Timoner, Mascaró, Bennàssar, Castell, Bauzà, Martí, 

Ferrà, Abraham i Alomar.

Can March, seu social, a s’Alamera des Tren, un dia de carreres.

3  Degueren sorgir certes desavinences ja que a l’acta de la sessió del 17 de setembre consta la 
separació de Gabriel Fullana del càrrec de president per ser substituït per Francesc Galmés. Damià 
Pastor entra a la Junta com a vocal.

4  L’acta de la Junta Directiva del 5 d’abril mostra l’acord de deixar sense efecte el contracte signat 
amb el corredor Damià Fons, tot i que se li concedia com a donatiu la quantitat que se li havia 
entregat, al temps que s’establien contactes amb el Club Ciclista Mataró, on estava enrolat Damià 
Fons, perquè permetés que, a les carreres que se celebrassin a Mallorca, el ciclista defensàs els 
colors de la Unió.
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 Convenia tenir-ho bé amb les autoritats i, per aquest motiu, s’acordava no-

menar president d’honor al que ho era de la Federació Nacional de Ciclisme, 

alhora que es convidava a les sessions de la junta al sergent de la Guàrdia Civil 

del qual «s’esperava el seu recolzament com a gran esportista que era».

a organitzar les festes de Sant Jaume d’aquell any (aleshores les més sonades de 

de la XII Volta Ciclista a Mallorca a l’Hipòdrom de Manacor.

 La voltadora de la carretera vella de Ciutat també fou escenari de les es-

perades carreres ciclistes darrere moto amb els millors corredors del moment 

com Gelabert, Alomar, Bover, Castell, Company, Bibiloni, Timoner, Mascaró, 

Cosculluela i els locals Llodrà i Fons.5

Carreres a la voltadora de Manacor.

-

tava la dimissió. Conseqüentment, el 9 de novembre se’n formava una de nova, 

presidida per Gabriel Fullana Fuster, comptant com a vicepresident amb Gabriel 

5  El 5 d’octubre de 1958, la Junta desestimava la cessió d’aquest recinte esportiu degut a l’alt cost de 
la inversió per recuperar-lo.

Ferrer Gomila, secretari Joan Gomila Fullana, tresorer Antoni Cortès Aquiló i 

els vocals Miquel Llull Manresa, Antoni Gomila Fons, Antoni Riera Moll i Joan 

Grimalt Parera.

 Encaminades les carreres ciclistes i les berbenes, per tal de mantenir i fo-

mentar l’interès dels socis es començaren a organitzar els denominats «balls 

familiars», per a les festes de Pasqua, o els tres que es programaven per a les 

festes de Nadal, al Salón Rex del carrer de Ciutat, amb les orquestres Bolero (de 

Ciutat) i Sis Som (de Manacor).

amb la col·laboració dels carters, del setmanari local Arriba i dels establiments 

comercials i industrials de la ciutat, per poder comprar joguines per als nins ne-

cessitats. L’entrega, el 5 de gener de 1955, es va fer al Salón Rex i fou sufragada 

amb un ball que comptà amb la col·laboració del Batalló «La Cruzada LI».

    Cartell on es veu que la Unión Deportiva organitzà balls familiars.

 Aquell mateix gener el president Gabriel Fullana presentava la seva dimis-

sió seguida per la de tota la directiva, per tant, l’11 de març quedava formada 

una nova junta encapçalada per Miquel Gelabert Llull com a president amb dos 

vicepresidents: Damià Pastor Fons i Pere Rosselló Martí. El secretari era Barto-
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meu Codina Nadal i el tresorer Joan Grimalt Parera, actuant com a comptador 

Joan Miquel Sastre i com a vocals Joan Monserrat Morey, Antoni Puerto Pastor, 

Gabriel Ferrer Gomila, Gabriel Duran Puigròs i Andreu Pascual Bordoy. La res-

ponsabilitat de propaganda i organització l’assumia Mateu Gelabert Ferrer i la 

de festes Rafel Muntaner Morey.

 Com es veu entrava saba nova dins la directiva, la qual cosa redundaria amb 

la creació de noves activitats i l’ampliació de les existents. Per exemple, l’abril 

d’aquell any el Club Ciclista Manacor cedia la voltadora a la Unión Deportiva. 

El 8 de maig se celebrava l’homenatge a Sebastià Amer Taqueta, campió de ci-

clisme en pista quatre vegades consecutives. Posteriorment, el 3 de juliol, se pro-

gramava el III Gran Premi Diario de Mallorca i, després, un circuit per carretera 

entre Manacor, Porto Cristo, Son Servera, Sant Llorenç i arribada a l’hipòdrom 

de Manacor.

 Entre els esdeveniments de l’entitat cal destacar l’organització de les set-

manes esportives de Porto Cristo, iniciades el 1955, al període central del mes 

d’agost per tal de fer-les coincidir amb les vacances de les perleres i, conse-

qüentment, de gairebé tots els obrers manacorins.6

Pujada a sa Costa d’en Blau a Porto Cristo.

9.356,55 pessetes a la societat.

Programes d’una reunió ciclista en pista celebrada al velòdrom manacorí i de les carreres 
de Porto Cristo.

 Les activitats de la societat cada vegada anaven estenent-se a nous àmbits, 

especialment esportius però sense descuidar altres aspectes socials com l’home-

natge anual a la policia municipal, la celebració de la festivitat de Sant Cristòfol, 

patró dels conductors o l’elecció de miss local, a banda d’altres contribucions a 

diversos esdeveniments.

 El 20 de setembre de 1955 consta al llibre d’actes la felicitació al nedador 

Pere Caldentey Filasop per haver-se proclamat campió d’Espanya de natació, 

congratulació extensiva a l’equip format per Bartomeu Caldentey, Ramon Ale-

xandre i Rafel Muntaner.7

 Aquell mateix any, Rafel Muntaner proposava a la Junta la formació d’un 

equip de bàsquet i un altre d’handbol.8

7  El 18 d’octubre de 1955 s’iniciaven les gestions per crear una secció de natació i una de caça 
submarina, els socis de les quals pagarien un suplement d’1 pesseta.

8  El 14 d’agost de 1956, a la pista de tenis de Can Servera, a l’avinguda dels Pins de Porto Cristo, se 
disputaven partits de bàsquet i d’handbol entre els equips del batalló «La Cruzada» i una selecció 
de jugadors manacorins.
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Programa de la 1ª Semana Deportiva. Anagrama de Cristòfol Pastor Pífol.

Programa de la VIII Semana Deportiva, dissenyat per Joan Riera Ferrari.

 Gairebé alhora, concretament el febrer de 1956, es posava en marxa la Sec-

ció Motorista,9 integrada dins el Moto Club Mallorca, amb l’objectiu de realitzar 

diverses proves d’habilitat i excursions arreu de l’illa.

Equip de bàsquet de la Unión Deportiva Manacorense.

 La dimissió del president Miquel Gelabert obligà a l’elecció d’una nova 

junta directiva. Així, el 29 de març de 1956 se celebraven els comicis i resultà 

elegit Damià Pastor Fons10 per 53 vots contra els 10 vots de Grimalt i de Ferrer.

 A la II Semana Deportiva s’amplià l’oferta lúdica amb la incorporació 

d’una obra de teatre, La padrina du es maneig, a càrrec de la companyia Artis.

 Novament, el 28 de maig de 1957 es tornaven celebrar eleccions, que foren 

guanyades per Rafel Muntaner gairebé per unanimitat. Tot i així, només fou 

president per 48 hores.11 Davant aquesta circumstància, el 20 de setembre s’efec-

10   El juny de 1959 Damià Pastor oferia un local per cobejar la societat amb la condició que els lloguers 
no pagats s’aplicassin a la compra d’una màquina d’escriure (2.850 pessetes = 28 mesos d’ocupació 
del local). En cas d’extinció de l’entitat la màquina s’entregaria als pares dominics.

11  Al taulell d’anuncis de la societat lluïa «Se pone en conocimiento de todos los señores socios de 
esta sociedad que, por causas ajenas a su voluntad, no ha sido aceptado el cargo de presidente por D. 
Rafael Muntaner Morey, cuyo socio fue elegido como tal por votación [...]», però Rafel Muntaner 
assegura que va ser contra la seva voluntat.
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tuà un nou procés electoral, del qual sortí elegida la candidatura encapçalada per 

Bartomeu Codina Nadal amb 41 vots enfront dels 31 de Miquel Veny Mas, 1 en 

blanc i 1 nul.

 La directiva novella, la primera que comptà amb un assessor religiós (mos-

sèn Baltasar Pinya), va crear les seccions d’administració,12 tècnica, relació amb 

els socis, caça submarina, propaganda, premsa i radio, amén de potenciar les ja 

existents motorista, ciclisme i festes.

 A tall de curiositat podem dir que a la reunió de la Junta Directiva del 17 

d’octubre de 1958 es va proposar incloure un televisor a la cistella de Nadal que 

s’havia de sortejar. Altrament, la nòmina de col·laboradors de la societat ana-

va nodrint-se amb importants incorporacions com la de Guillem Fullana Hada 

d’Efak, el qual s’oferia per impartir gratuïtament classes d’anglès i francès als 

socis, o la de l’advocat Gabriel Maria Fuster Perelló per fer-se càrrec de la secció 

12  S’acordava que a partir del mes de febrer de 1958 el secretari (Sebastià Riera Ribot) cobraria una 
mensualitat de 100 pessetes.

Croquis d’una prova d’habilitat dels nostres motoristes.

Fotos d’una concentració de motos i d’una excursió

Fotos d’una concentració de motos i d’una excursió.
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d’Art i Cultura.

 El llibre d’actes recorda que el nou d’abril de 1959 es proposava editar 

un butlletí mensual per tal de mantenir el contacte amb els socis i proporcionar 

notícies i entreteniment al temps que s’oferia un ventall de temes culturals.

 Amb el temps aquesta publicació anà ampliant la seva nòmina de col·labo-

radors, entre els quals podem trobar l’historiador Gabriel Fuster i el pintor Joan 

Riera Ferrari.

 Tot i les bones relacions amb altres societats recreatives locals, no sempre 

es guardaren les formes. I això ve a col·lació perquè el maig de 1959 se celebrà 

un partit de futbol entre membres de la societat i els de l’Agrupació Artística que 

acabà en empat a un gol. L’esperit esportiu es va trencar en no posar-se d’acord 

en qui havia de pagar el sopar dels jugadors.

 Altra vegada tocava eleccions. El 13 de novembre de 1959, al Cine Goya, 

resultava elegit president Damià Barceló per 33 vots a favor contra els 14 de 

Miquel Oliver i els 13 d’Alfons Puerto. Altres 14 es declararen nuls. El recor-

regut d’aquesta directiva fou curt ja que el 14 d’octubre de l’any següent, amb 

l’assistència de només quatre dels seus membres, se n’acordava la  dissolució.13

13  En l’haver d’aquesta directiva cal anotar la creació d’una secció d’alpinisme.

Proposta presentada per la candidatura guanyadora.

Activitats proposades a les festes patronals de Sant Jaume de 1957.
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Primer número del butlletí de la Unión Deportiva Manacorense. Un article de Gabriel Fuster Forteza ocupa la portada de la publicació de la Unión Deportiva 
Manacorense.
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 A l’any 1962 els socis de la societat recreativa ja s’acostaven als set-cents, 

els quals cotitzaven un duro mensualment després de l’increment de la quota des 

de les tres pessetes primitives. L’encarregat del cobrament domiciliari era Gabri-

devia ser la seva implicació. 

 El set de novembre de 1962 prenia les rendes de la Unión Deportiva una 

nova junta directiva encapçalada per Bernat Costa Gelabert com a president, que 

comptava amb Joan Pascual Oliver com a vicepresident. El secretari era Sebastià 

Riera Ribot i el tresorer Xerafí Gándara Calvo.

 Aquesta directiva fou la que inicià les gestions encaminades a la construc-

ció d’un palau d’esports, la maqueta del qual fou presentada l’octubre d’aquell 

any. Entre les argumentacions de pes presentaven la nòmina de campions rela-

cionats amb l’entitat: Guillem Timoner (diverses vegades campió del món de 

ciclisme darrere moto), Miquel Mas (campió del món de ciclisme darrere moto 

comercial), Joan Gomis (campió del món de caça submarina) i Joan Monserrat 

(subcampió d’Espanya de la mateixa especialitat).

 «El Palacio de deportes no duerme, crece», assegurava l’arquitecte Joan 

Ginard en una col·laboració a la publicació social, al temps que proposava la 

zona entre el molí d’en Sopa i el nucli urbà per a la seva ubicació, ajudant a la 

urbanització d’una zona residencial a base de xalets aïllats amb jardins i conver-

Equip juvenil “Fantasma” incorporat a la Unión Deportiva Manacorense.

tint la carretera en una 

«alegre avenida» se-

guint l’exemple de les 

grans ciutats. Altres em-

plaçaments podien ser 

el camp de futbol o els 

terrenys de l’antic hipò-

drom.

 A la revista social 

del març de 1963 s’ex-

posava la intenció de la 

directiva de crear noves 

seccions com la d’atle-

tisme i la de boxa. De 

fet, als tallers de Can 

Costa, el directiu Mateu 

Llodrà s’afanyava en la 

construcció d’un qua-

drilàter per a la pràctica 

d’aquesta darrera moda-

litat esportiva.

 Poc temps després 

es constituïa una sec-

ció de pesca amb canya 

que tindria la seu al Bar 

Selecto, de l’avinguda 

del Tren, al temps que 

s’enllestia la secció de 

futbol, i s’acordava la compra d’equipaments per a l’equip. L’entrenador seria 

Pere Sureda Kocsis.

 La publicació social del mes de desembre de 1963 es feia ressò dels títols 

aconseguits per membres del club: el ciclista Miquel Riera es proclamava sub-

campió de Balears de fons en carretera, el corredor Miquel Mas era subcampió 

d’Espanya de velocitat i Miquel Fons es feia amb el campionat d’Espanya. Al-

trament, es proposava la creació d’un equip de bàsquet femení.

-

rències i col·loquis multidisciplinaris en el Cine Goya, com es veu a la fotogra-

Article publicat a la revista de la societat.
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 Però tot és efímer, i amb el pas del temps, la necessitat de renovació de 

les seves estructures i l’aparició de noves possibilitats d’entreteniment d’una 

societat que progressivament anava entrant en una nova dinàmica, acabaren amb 

l’existència d’una entitat que, al llarg de més d’una dècada, va contribuir no-

encara mig ensopida, que reclamava entreteniment.

Taula presidencial d’un dels col·loquis.
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