FILLS IL·LUSTRES, FILLS PREDILÈCTES I FILLS ADOPTIUS D’ALCÚDIA

PERE VENTAYOL I SUAU. L’historiador.
Nomenat Fill Il·lustre d’Alcúdia l’any 1978. Nasqué a Alcúdia dia 21 de
febrer de 1873, fill de Pere Ventayol i Carretero i d’Isabel Maria Suau i
Vilanova. Pertanyia a una classe social de pagesos benestants, fou germà
d’onze. Llicenciat en Farmàcia l’any 1899 per la Universitat de Barcelona.
Es casà amb Antònia Que i Reynés i d’aquesta unió nasqueren dos fills, Pere
i Antoni.
Farmacèutic titular d’Alcúdia i Jutge de Pau des del 1918 al 1923.
Col·laborà amb la premsa d’aleshores i com a corresponsal d’Alcúdia, enviava de tant en tant
les seves cròniques. A “La Almudaina” l’any 1917 publica un article titulat “El milagroso Santo
Cristo de Alcudia” i aquest mateix any edita a la impremta de Bartomeu Reus de Felanitx, la
monografia titulada “Oratorio de Na. Sa. De la Victoria de Alcudia”, un total de cinc-cents
exemplars.
A l’octubre del mateix any, a les pàgines 353 a 355 del BSAL núm. 444, trobam l’article
“Decadencia de Alcudia hasta mediados del siglo XIX”. L’any 1918 edita a Palma la monografia
titulada “Opúsculo histórico del Santo Cristo y su capilla de Alcudia”, un total de cent cinquanta
exemplars. I continua fent publicacions d’investigació al BSAL (Butlletí de la Societat
Arqueològica Lul.liana), fins l’any 1927 any en que publicà els dos primers toms de la “Historia
de Alcudia” a través de la Biblioteca de la Ultima Hora. Els següents toms foren publicats l’any
1928 i 1929.

BARTOMEU SERRA I MARTÍ. El Secretari.
Nomenat Fill Predilecte d’Alcúdia l’any 1999. Nasqué a Alcúdia el
27 de maig de 1919, fill de Bartomeu Serra i Bisbal i Francisca
Martí i Llitrà, família dedicada a la pagesia, fou el petit de cinc
germans. Obtingué el títol de Mestre de primer ensenyament
l’any 1942. L’any 1949 guanyà les oposicions a secretari de
l’administració local. Després d’uns a fora i de superar concursos
i oposicions, aconseguí tornar al seu poble com a secretari de
l’Ajuntament l’any 1973.
L' obra de Bartomeu Serra la podem agrupar en diferents apartats
l.

Col·laboracions publicades als programes de festa de Sant Jaume d'Alcúdia

-

Datos históricos de la ciudad de Alcudia, 1979.

-

El Alcalde, 1981.

-

Iglesia parroquial de San Jaime de Alcudia, 1882-1982, 1982.

-

El seixanta aniversari de la Casa Consistorial d'Alcúdia, 1989.

-

El per que d'una lapida, 1990.

-

L'enllumenat públic a Alcúdia, 1991.

-

La capella de Sant Sebastià de la Porta, 1996.

-

Tercer centenari de la construcció de la capella del Sant Crist d'Alcúdia, 1675-1697, 1997.

-

El Sr. Joan Ferragut Morey. Centenari de la mort de qui va ser rector d'Alcúdia (4 de maig
de 1898), 1998.

2.

Col-laboracions a llibres i revistes

-

«Les festes d'Alcúdia», col·laboració en el llibre Alcúdia d'altre temps. Ed. Ajuntament
d'Alcúdia. Alcúdia., 1982.

-

«El 25e. aniversari de la inauguració de l'Escola de la Porta des Moll d'Alcúdia». Revista
Badia d'Alcúdia, núm. 109, agost 1997.

3.

Opuscles

-

Oratori de Santa Anna. Publicacions de la Parròquia d'Alcúdia, núm. 1. Palma, 1990

--

Guia de la Parròquia de Sant Jaume d'Alcúdia. Publicacions de la Parròquia d'Alcúdia.,
núm. 2. Alcúdia., 1992. Obra traduïda en diferents idiomes.

-

Historia de la Parròquia d'Alcúdia. Publicacions de la Parròquia d'Alcúdia., núm. 3.
Alcúdia., 1993.

4.

Llibres

-

Historia deis carrers i places d'Alcúdia. Ed. Ajuntament d'Alcúdia. Alcúdia., 1994.

5.

Coma pregoner de les festes de Sant Jaume de l'any 1988, va recrear l'auditori amb «Un
passeig pels voltants d'Alcúdia», títol del pregó.

REINHARD MOHN
Nomenat Fill Adoptiu d’Alcúdia l’any 2005. Nasqué a
Gütersloh, Alemanya, el 29 de juny de 1921, en una família de
sis germans, va ser un mal escolar que desesperava a la seva
mare amb les seves faltes d'ortografia i no va arribar a
estudiar una carrera convencional. Durant la II Guerra
Mundial va servir com a tinent en el cos d'Àfrica i allà, en
1943, va caure presoner dels nord-americans. Després d'estar
a la presó a Kansas, va tornar a Alemanya el 1946 i, pressionat
pel seu pare, va assumir la direcció del negoci familiar. Aquest
havia estat fundat el 1835 pel seu besavi, l'editor de llibres de religió i bíblies Carl Bertelsmann.
Mohn va estar al capdavant del consorci Bertelsmann fins el 1981. Durant la seva llarga gestió,
va posar en pràctica la seva filosofia basada en la cooperació i va convertir el negoci familiar en
una multinacional de la comunicació, que ha superat els 100.000 empleats en més de 50 països.
A Espanya va posar en marxa el 1962 el Cercle de Lectors, base per a la internalització de la idea
d'un club del llibre. La seva esposa, Liz, que el va conèixer als 17 anys, li considerava el seu
"mestre particular", ja que cap dels dos va poder anar a la Universitat a l'Alemanya arrasada de
la postguerra. L’any 1992 va crear la FUNDACIÓ BIBLIOTECA CAN TORRÓ, d’Alcúdia.

BARTOMEU VENTAYOL VANRELL. Don Tolo, el metge.
Nomenat Fill Predilecte d’Alcúdia l’any 2008. Nasqué a
Alcúdia el dia 2 de juliol de 1922 (dia de
festa de la Mare de Déu de la Victòria). Fill de Sebastià
Ventayol, que fou secretari de l’ajuntament d’Alcúdia, i de
Jaumeta Vanrell, començà la seva formació a l’escola pública
al carrer de Sant Jaume. A l’edat de 10 anys el seu pare
l’envià intern al col·legi de Sant Francesc d’Inca, on realitzà
el seus estudis de batxiller. Apassionat de l'aeronàutica,
l'aviació i els toros viatjà, una vegada acabat el batxiller, a Saragossa, on es va matricular per fer
la carrera de Manescal. Després d'un any cregué mes convenient matricular-se per dur a terme
la carrera de medicina i així ho va fer. Durant 7 anys va cursa els estudis de medicina entre
Saragossa, València i Cadis. Fou a aquesta darrera ciutat on, Don Tolo, va fer el servei militar.
L'any 1949, ja amb 27 anys, s'establí a Alcúdia on desenvoluparia entranyablement, fins a la
seva jubilació l'any 1997, la tasca de metge del poble. Fou sempre un metge i una persona a
disposició dels seus pacients durant 50 anys en que es dedicà plenament a l’exercici de la
medicina. Fou batle d’Alcúdia des del 1960 fins el 1968.

PERE ADROVER I BAIXERAS, el mestre
Nomenat Fill Predilecte d’Alcúdia l’any 2016.
Nasqué a Alcúdia el 20 de gener del 1940.
Estudià magisteri a l’Escola Nacional de
Magisteri de Palma i fou mestre d’escola de
moltes generacions d’alcudiencs. Va esser el
primer batle de l’era democràtica entre l’any
1979 i el 1983 amb el partit centrista UCD, (Unió de Centre Democràtic). Va esser també
president de la Fundació Biblioteca Can Torró i vicepresident de la Caixa d’Estalvis de Pollença
“Colonya”. L’any 2009 fou nomenat Jutge de Pau d’Alcúdia.

SOR MARIA DE GRÀCIA THOMÀS ROSSELLÓ, sor Gràcia
Nomenada Filla Adoptiva d’Alcúdia l’any 2015. Va néixer a Llucmajor
el 14 de juliol del 1950.
Va arribar a Alcúdia i va trobar un col·legi que feia aigües. Era una monja
jove, entusiasta, amb ganes de convertir aquella escola de Ca ses
Monges, aleshores amb problemes, en un centre diferent, modern,
competitiu, dotar-lo de totes les mancances que tenia (que eren
moltes) i va començar per lo bàsic (no es pot construir un edifici sense
posar uns bons fonaments) i va fer seva aquella màxima de Sant Agustí: ‘’Haz lo que puedas,
Dios no te pide más. Dios no manda cosas imposibles, si no que al mandar, te amonesta, para
que hagas lo que puedas, pidas lo que no puedas y pidas para que puedas”.
Va començar per una formació i renovació intensa del professorat i amb l’ajuda d’algunes
professores captivades del seu esperit engrescador li ajudaren a formar la primera associació de
Pares, tan bàsica per afrontar el repte, i impulsà les primeres escoles de pares d’Alcúdia perquè
va tenir sempre clar que l’escola no pot donar l’esquena a la societat en la que està.

JAUME QUES VANRELL, don Jaume es capellà
Nomenat Fill Predilecte d’Alcúdia l’any 2018. Nasqué a Alcúdia
el 17 de novembre de l’any 1913, fill major del matrimoni entre
Bernat Ques Capellà i Maria Vanrell Cabanellas. La seva vocació
sacerdotal el duu a emprendre estudis al Seminari Conciliar de
la Diòcesi de Mallorca des del 1925 al 1937. Don Jaume, així el
coneixíem. Mai va arribar a esser rector de la seva parròquia
però fou bon vicari. En temps del rector Ensenyat, va esser vicari
incapite de l'església de Son Fe des de 1941 fins el 1947. També va fer les funcions de capellà
castrense del destacament militar del Cap des Pinar. Va fer l'inventari artístic de l'església de
Sant Jaume. Va fundar la Congregació Parroquial Catòlica i va posar en marxa l'Escola Parroquial
de Batxillerat, on molts de nins alcudiencs d'aleshores, pogueren fer els seus estudis. També va
fundar l'escola infantil de futbol. Fou un gran amant de la historia i prehistòria d'Alcúdia i recollí
molta informació així com fotografies, que ell mateix anava fent amb la seva càmera.

BARTOMEU CATALÀ BARCELÓ, es Vicari
Nomenat Fill Adoptiu d’Alcúdia l’any 2018.
Nascut a Vilafranca de Bonany el 31 d’agost de
1941. En consideració a la tasca duta a terme al
nostre municipi per part del Sr. Bartomeu Català
Barceló, i tenint en compte que durant el temps
que va estar destinat com a sacerdot a Alcúdia,
va constituir l’equip de futbol juvenil La Victòria,
a la vegada que donava classes a la nostra
joventut, fent una tasca educadora no sols
acadèmica sinó també humana, i a més, romangué lligat al nostre municipi a través del Projecte
Home, i considerant el reconeixement per la seva feina en contra la problemàtica juvenil i la
drogodependència, el Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia acordà el seu nomenament com a Fill
Adoptiu.

