Salutació del Batle

Siau benvinguts!

Nous esporlerins, noves esporlerines, tenim la satisfacció, el privilegi i la sort
d’acollir-vos entre nosaltres.
Sigui quin sigui el motiu de la vostra arribada, el poble d’Esporles us rep amb els
braços oberts.
Som un poble sense barreres i solidari: la riquesa de la diversitat forma part dels
valors que ens fan progressar.
Volem compartir amb vosaltres la nostra llengua, les nostres tradicions i costums…
la nostra cultura, en definitiva. Des d’ara mateix, amb la vostra identitat i les
vostres arrels, sou part d’un col·lectiu que comptarà amb vosaltres per consolidar
l’esperit de poble i el seu caràcter integrador. I també hi comptarà, a partir d’ara,
per donar la benvinguda, com a esporlerins que sou, als que arribin després de
vosaltres.
Esporles és un poble viu, treballador, amb molts de grups de persones que
dinamitzen el dia a dia, un poble on la participació ciutadana té un pes cada vegada
major, on es fan passes decidides cap a una comunitat cada cop més solidària i
global –estam agermanats amb el poble de San Ramón de Matagalpa-, cap a una
cultura del medi ambient... amb poques paraules, cap a una qualitat de vida millor.
I els ciutadans d’aquest poble som els que veurem enriquida la nostra realitat
amb la vostra arribada i la vostra decisió de romandre entre nosaltres. En nom
dels ciutadans del poble i en el meu propi, nous esporlerins, noves esporlerines,
siau benvinguts!

Miquel Ensenyat, Batle d’Esporles
mensenyat@esporles.cat

Situació geogràfica
Esporles és un municipi de les Illes Balears que està situat al sector occidental de la Serra de
Tramuntana, a la vall d’Esporles, entre els termes de Valldemossa, Palma, Banyalbufar i
Puigpunyent. Està format per s’Esgleieta i Esporles, a més de les urbanitzacions des Verger i
ses Rotgetes.
Ocupa una superfície de 35,73 km.
Té una població de més de 4.900 habitants.

Origen
L’origen d’Esporles és en el repartiment (1229-31) que es va fer després de la conquesta de
les tropes catalanes. Una gran part d’aquest territori va correspondre a Nunó Sanç, comte del
Rosselló i la Cerdanya.
A finals del segle XIII ja trobam el nucli de població que s’ha anat formant al voltant de
l’església parroquial, que encara ara es coneix com la Vila Vella. La batlia d’Esporles la
formaven les valls de Banyalbufar, Superna, Bunyolí i Esporles.
Hem d’esperar fins al segle XVII per poder trobar els tres nuclis que formen la vila: la Vila
Vella, la Vileta i la Vila Nova, a més d’un dels nuclis separats de la vila d’Esporles:
s’Esgleieta. L’any 1837 ja es consignen els altres dos nuclis separats de la vila: Establiments
Vells i Establiments Nous.

Economia
Durant l’època medieval i l’època moderna, la base de l’economia era l’agricultura, fins que
al segle XIX s’introdueix amb molta força la indústria tèxtil. Aquesta indústria fou el
principal motor econòmic de la vila fins als anys 60 del segle passat.

Etimologia dels topònims
Esporles ve del llatí sportulis, que vol dir ‘senalla’. Sembla que aquest nom es deu a la
implantació a la zona d’una artesania de llata de palma, basada en el garballó. El topònim
s’Esgleieta deriva de l’antic diminutiu d’esgleya, que significa ‘església’.

La llengua
El català és la llengua pròpia de les Illes Balears i és la llengua oficial juntament amb el
castellà.
És una llengua que es parla, a més, a Catalunya, el País Valencià, Andorra, la Franja de
Ponent (Aragó), la ciutat de l’Alguer (Sardenya), la Catalunya Nord (França) i el Carxe
(Múrcia).
La parlen més de 7 milions de persones, tot i que l’entenen quasi 10 milions.
Aquesta és la llengua vehicular i d’aprenentatge dels centres educatius d’Esporles. Així, totes
les matèries es fan en català, excepte les altres llengües del currículum, i els llibres de text
també són en català. És la llengua de comunicació a l’interior dels centres i de relació amb la
comunitat escolar i amb l’Administració.
És molt important aprendre la llengua del lloc durant el període de residència a les Illes, ja
que això obre moltes portes en la recerca de feina, en els estudis o en la integració mateixa.

L’Ajuntament
És el lloc on es troba el govern i l’administració del poble. Aquí és on podran donar resposta
a la majoria de les necessitats que us puguin sorgir.

Agenda Local 21
És un sistema de gestió que vol aconseguir un desenvolupament socioeconòmic més
respectuós amb l’entorn, i una major qualitat de vida dels habitants i del conjunt de la societat
del municipi.

Espai 21
Plaça de l’Ajuntament, 1, 07190 Esporles
T. 971 610 002
agendalocal21@esporles.cat

Fòrum ciutadà
Tothom està convidat a participar en l’AL21 d’Esporles, per tal d’aportar idees, suggeriments,
comentaris, etc.
Periòdicament es realitzen reunions on l’Ajuntament convida a tots els representatnts socials,

empresarials i totes aquelles persones que vulguin aportar valoracions i idees constructives
sobre la gestió socioambiental del municipi.
L’objectiu és definir una sèrie de projectes que, baix criteris de sostenibilitat, ajudaran a
millorar el nostre municipi i a fer-lo un lloc més agradable i digne pels nostres fills.
Si us interessa contactar amb l’equip tècnic que coordina l’AL21 d’Esporles posau-vos en
contacte amb l’espai 21

Empadronament
L’empadronament és imprescindible per residir al municipi, sigui quina sigui la situació
administrativa. Aquest tràmit us identifica com a veí o veïna del poble i us dóna una sèrie de
drets i obligacions. És necessari per accedir als serveis educatius, socials i sanitaris del
municipi. A més, estar inscrit al padró és la forma més fàcil de justificar la residència a un
municipi.
Per a les persones que no són membres de la Unió Europea o que no disposen d’un permís de
residència permanent, l’empadronament s’ha de renovar, com a mínim, cada dos anys.
També s’han de modificar les dades si es canvia de domicili.

Documentació necessària
Document identificatiu.
Document que acrediti l’ocupació de l’habitatge.
Per empadronar menors, us heu d’adreçar a l’oficina municipal.

Jutjat de pau
És el lloc on se celebren els matrimonis civils i es registren els naixements, els matrimonis i
les defuncions.
A més, el jutjat de pau actua com a conciliador en conflictes entre veïns.

Taxes i impostos
Pel fet de residir a Esporles assumiu l’obligació de pagar una sèrie d’impostos i taxes amb els
quals es mantenen els diversos serveis que proporciona el poble, la comunitat autònoma o
l’Estat (educació, serveis socials, etc.).

El pagament del subministrament d’aigua es fa trimestralment. La resta d’impostos i taxes es
paguen de forma anual (durant els mesos d’octubre i novembre):
— Impost sobre béns immobles.
— Impost sobre els vehicles.
— Recollida de fems.
— Cementeris.
— Guals.
— Altres impostos i taxes.

Horari d’atenció al públic
Dilluns a divendres: de 08.00 h a 14.00 h
Dimarts i dijous: de 18.00 h a 20.30 h
Ajuntament d’Esporles
Plaça de l’Ajuntament, 1, 07190 Esporles
T. 971 610 002
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Serveis Socials
Els Serveis Socials a Esporles
L’atenció primària dels Serveis Socials és un servei gestionat per l’Ajuntament
adreçat a tota la població d’Esporles. Ofereix diverses prestacions del sistema públic
de serveis socials orientades a detectar, prevenir i atendre situacions de vulnerabilitat i
a treballar situacions de necessitat.
Està format per un equip de professionals que atén les demandes i necessitats socials,
fa un diagnòstic i elabora un pla d’actuació aplicant tots els recursos a l’abast.

Quins serveis es presten
L’Àrea de Serveis Socials presta atenció a persones, famílies i grups, fa una valoració
diagnòstica i proposa els recursos necessaris. Es detallen els serveis:
 Servei d’informació i orientació:
Atén a les persones, a les famílies o als grups que plantegen demandes socials en general.
Ofereix informació específica en matèria d’atenció primària en drets, recursos,
prestacions, procediments i alternatives en matèria de cobertura social.
 Servei d’atenció a la família, a la infància i a la joventut:
Atén a les persones, famílies, infants i joves en general. Dóna informació específica en
matèria d’atenció primària.
PROGRAMES QUE S’OFEREIXEN:
 Atenció social, individual i familiar. Tramitació d’ajudes per a urgència social.
 Programa d’orientació laboral.
 Atenció psicosocial.
 Prevenció i/o actuació davant l’absentisme escolar.
 Programa d’intervenció socioeducativa projecte social d’escolarització compartida.
 Consulta jove.
 Espais familiars.


Serveis de promoció de l’autonomia i prevenció de la dependència; Servei d’atenció a
la gent gran: Servei d’atenció a les persones amb discapacitat:
Atén a les persones en situació de dependència, discapacitat i/o persones de més de 60
anys que presenten algun tipus de necessitat social i/o dificultat per dur a terme activitats
de la vida diària, en situació de risc o d’emergència social. Tallers de memòria i habilitat
social. Taller per a familiars cuidadors (IMAS, Consell de Mallorca).


Servei d’ajuda a domicili:

Conjunt d’actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o el manteniment de
l’autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social, i contribuir
així a la integració i a l’estada de les persones en l’entorn habitual. Les actuacions es fan
a casa seva.
Destinat a gent gran, discapacitades i/o famílies amb problemes per dur a terme les
activitats de la vida diària, o en situacions de risc o d’emergència social.
 Servei de teleassistència:
Servei que garanteix en situacions d’emergència que la persona beneficiària mantingui
comunicació permanent amb l’exterior i que es realitzi una intervenció immediata
mitjançant la mobilització de recursos existents a la comunitat.
Destinat a gent gran i discapacitades.
 Servei de menjar a domicili i de menjador social:
Distribució d’alimentació saludable i equilibrada a persones que tenen dificultats per fer
les activitats de la vida diària i/o dificultats socioeconòmiques, per contribuir a la
integració i a l’estada de les persones en el seu entorn habitual.
 Servei d’estades diürnes- Servei d’estades nocturnes (pendent d’obertura):
Serveis sociosanitaris de suport familiar, que ofereixen atenció en aspectes higiènics,
terapèutics, psicològics i socioculturals que faciliten l’estada de la persona a casa seva.
Dirigit a la gent gran i discapacitats (a partir de 55 anys amb un grau de discapacitat igual
o superior al 65%).
 Servei d’atenció a la dona:
Atenció social a la dona. Programes que s’ofereixen:
 Teleassistència per a dones maltractades (Creu Roja).
 Programa d’inserció sociolaboral.
 Protocol d’atenció per a dones en situació de violència de gènere:
o Assistència psicològica per a dones que han sofert maltractament.
o Oficina d’ajuda a les víctimes de delicte (Jutjats de Palma).
Cases d’acollida per a dones maltractades i per a les famílies.
 Servei d’atenció a persones immigrants:
Atenció a les persones immigrants que necessiten informació específica en matèria
d’atenció primària i immigració. Cursos de castellà i català per a persones nouvingudes.
Tramitació d’informes socials d’arrelament social i de reagrupament familiar. Derivació a
serveis especialitzats OFIM (IMAS, Consell de Mallorca).
 Servei d’orientació laboral:
Atenció a les persones en situació de risc o d’emergència social, que necessiten
informació específica en matèria de formació i d’orientació laboral.
Entitats que intervenen a Esporles, entre d’altres: Endavant, Fundació Deixalles, UNAC,
ASPAS, COORDINADORA (en funció de convocatòria anual).


Servei de prevenció del consum de drogues:

Servei d’atenció a les persones, amb necessitat d’informació específica en matèria de
prevenció i/o de tractament del consum d’alcohol, tabac i altres substàncies que creen
addicció. Derivació a serveis especialitzats CAD (IMAS, Consell de Mallorca). Aprovat
el Pla de Drogodependències d’Esporles.
Actuacions específiques del Pla de Drogodependències: prevenció i inserció social;
control de l’oferta de drogues; prevenció comunitària amb famílies, infants, joves i
mediadors socials.

Horari d’atenció al públic:
Àrea de Serveis Socials – Atenció primària
Dilluns i dimecres de 9:00 hores a 11:00 hores (sense cita prèvia). Dimarts de
16:00 hores a 18:00 hores (amb cita prèvia).
Plaça de l’Ajuntament, 1, 07190 Esporles
T. 971 611 804
serveissocials@esporles.cat

Atenció a la dependència
Dimarts alterns: de 9:00 hores a 11:00 hores (sense cita prèvia).
Plaça de l’Ajuntament, 1, 07190 Esporles
T. 971 610 002
aways@fbd.caib.es

Centre d’Estades Diürnes Ca Ses Monges
De dilluns a divendres de 8:00 a 19:00h.
c/ Costa de Sant Pere, 9.
T. 971 610 551

Educació
L’escolarització és obligatòria i gratuïta per a les persones que tenen entre 6 i 16 anys. Totes les
persones menors de 16 anys, en qualsevol situació administrativa, tenen els mateixos drets a
l’educació.

Etapes
Educació infantil
— De 0 a 3 anys
Primer cicle de l’Educació Infantil. Esporles disposa d’una escoleta municipal a disposició de
les famílies, on poden anar els infants de 0 a 3 anys. Tot i que no és obligatori, és important
que els nins s’iniciïn en la socialització, l’aprenentatge de la llengua, etc.
— De 3 a 6 anys
Segon cicle de l’Educació Infantil. Tampoc és obligatori, però és gratuït i és molt
recomanable que es faci. S’imparteix al Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas.

Educació primària i secundària
— De 6 a 12 anys
Educació Primària. És obligatòria i gratuïta. També es fa al Col·legi Públic Gabriel Comas i
Ribas.
— De 12 a 16 anys
Educació Secundària Obligatòria (ESO). És un període obligatori. Un cop acabat, s’obté el
títol de Graduat en Educació Secundària. Es fa a l’Institut d’Educació Secundària Josep Font i
Tries.
— De 16 a 18 anys
Batxillerat o Formació Professional específica de Grau Mitjà. Aquests estudis són voluntaris per
als alumnes que vulguin continuar l’aprenentatge. Esporles no disposa de centres per cursar-los.
— A partir de 18 anys
Si volen, es poden continuar els estudis superiors de formació professional específica o iniciar
l’educació universitària.
La universitat pública de les Illes Balears és la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears)
T. 971 173 000

Centres educatius

Escoleta Municipal d’Esporles
L’Escoleta Municipal és el centre per als infants fins als 3 anys.
Roman oberta de dilluns a divendres duran tot l’any, llevat del mes d’agost, les vacances de
Nadal i Pasqua i altres dies festius.
El seu horari lectiu és de dilluns a divendres de 9 a 15,30 hores.
A més de 8 a 9 i de 15,30 a 16,30 hores s’ofereix un servei de guarderia amb pagament
suplementari.
Per a la matriculació a l’Escoleta és important fer la preinscripció a l’Ajuntament,
normalment durant el mes d’abril. Més tard, els interessats són informats del sistema de
matriculació.

Escoleta Municipal d’Esporles
Carrer de Mossèn Alcover, 17, 07190 Esporles
T. 971 611 135
escoleta@esporles.cat
Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas
El CEIP d’Esporles és un centre comarcal que rep alumnes de Banyalbufar, Estellencs,
s’Esgleieta, ses Rogetes, es Verger i de la resta de voltants del poble.
El seu horari lectiu és de 9 a 12.30 h i de 14.45 a 16.15 hores.
A més, disposa de diversos serveis, com ara transport escolar, menjador, escoleta matinera i
activitats extraescolars.

Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas
Carrer de Ca l’Amet, 1, 07190 Esporles
T. 971 610 096 / 971 614 396
cpgabrielcomasiribas@educacio.caib.es
Institut d’Educació Secundaria Josep Font i Tries
L’IES Josep Font i Tries és un centre que imparteix l’Educació Secundària Obligatòria.
El seu horari lectiu és de 8 a 15 hores

Institut d’Educació Secundaria Josep Font i Tries
Punta de Son Quint, 07190 Esporles
T. 971 611 896
iesesporles@educacio.caib.es

Educació per a adults
Cursos de català
Anualment l’Ajuntament d’Esporles organitza cursos de català de diferents nivells, tant per a
catalanoparlants com per a no catalanoparlants.

Ajuntament d’Esporles
Plaça de l’Ajuntament, 1, 07190 Esporles
T. 971 610 002

Escola Municipal de Música i Dansa
L’Escola és un centre municipal que pretén apropar la cultura musical als ciutadans del poble.
S’hi promou la música des d’una vessant formativa, però també lúdica: S’ofereixen activitats
on tothom, petits i grans, pot gaudir de la música.
Aquest centre està reconegut per la Conselleria d’Educació i Cultura.

Escola de Música i Dansa d’Esporles
Ca l’Amet, s/n, 07190 Esporles
T. 971 610 931
escolademusica@esporles.cat

Salut
Esporles disposa d’un centre d’atenció primària on s’ofereix assistència sanitària. Al centre de
salut us demanaran la targeta sanitària individual i us assignaran un metge.

Cita prèvia
Heu de telefonar al 902 079 079 o al 971 437 079 i demanar hora per al vostre metge. Cal que

indiqueu el número de targeta sanitària i se us assignarà un dia i una hora per a la visita.

Urgències
El Centre d’Atenció Primària disposa d’un servei d’urgències durant les 24 hores. Per a
urgències, podeu telefonar al 971 611 122.
En cas molt greu, podeu telefonar al 061 o al telèfon d’emergències, el 112.

Centre de Salut de Tramuntana
Carrer del Quarter, 24, 07190 Esporles
T. 971 611 122

Medi ambient
Recollida de residus
Esporles compta des de l’any 2006 amb recollida selectiva de residus porta a porta.
Amb aquest sistema, es recull diàriament un tipus de residu a cada portal.

A Esporles la taxa de fems es paga segons els residus que es generen. Hi ha una part de taxa
fixa, igual per a tothom, i un part variable que es paga mitjançant la compra de bosses

vermelles
per
treure
el
rebuig,
a
1€
cada
una.
D'aquesta manera, qui més recicla menys bosses vermelles necessita i per tant, menys paga.
La recollida de residus orgànics es realitza amb un poalet i unes bosses biodegradables que
s’ha d’obtenir a l’Ajuntament de forma gratuïta. Les bosses també es troben a diferents
comerços del municipi.

Parc Verd
El Parc Verd és una instal·lació municipal tancada i controlada on els particulars poder dur
residus domèstics, alguns dels quals no es passen a recollir porta a porta.
Per a qualsevol dubte sobre el consum responsable d’energies, l’estalvi d’aigua i altres
qüestions mediambientals no dubteu a posar-vos en contacte amb l’Espai 21.

Parc Verd
Sortida d’Esporles cap a Valldemossa
Junt al camp de Futbol

Treball i Joventut
L'Ajuntament d'Esporles disposa d'un Punt d'Info rmació i Dinamització juvenil. Té
com a finalitat donar un servei a la joventut del municipi en temes d'informació i par
ticipació juvenil .
Punt d’Informació Laboral
El Punt d’Informació Laboral està ubicat al Casal Municipal de Joves. Té com a
objectiu promocionar l’ocupació laboral i ofereix gratuïtament els recursos següents:
— Ajuda a la recerca de feina: borses de treball, cursos formatius, programes
ocupacionals…
— Assessorament laboral.
— Ajuda en l’elaboració del currículum.
— Segellat de la targeta del SOIB.
- Publicació de les ofertes actualitzades en el blog del casal municipal de joves.

Horari
De dimarts a divendres de 9 a 14h
Durant els mesos d’estiu l’horari canvia, cal que ho consulteu al CIJ.

Centre d’Informació Juvenil
El Centre d’Informació Juvenil és un espai que ofereix diversos serveis:
— Informació juvenil de tot tipus: salut, habitatge, treball, oci, temps lliure, formació,
educació, etc.
— Informació laboral: assessorament de currículum, recerca de feina, borsa de
treball...
— Recolzament, tutorització o informació a associacions: protocol per iniciar una
associació, per dinamitzar-la, per fer una avaluació externa, etc.
- Publicació de les diferents informacions tant en el blog com en altres mitjans de
comunicación on-line
Centre de Dinamització Jove
El Centre de Dinamització Jove vol ser un punt de trobada i de participació juvenil, i
els ofereix els serveis següents:
— Col·laboració i acompanyament del s gru ps formals i info rmals de joves en
l'organització i desen volupament d 'activitats i tallers del seu propi inter és.
- Dinamització juvenil: En temes d’oci i temps lliure, els joves proposen i organitzen
les activitats. Aprenen a autogestionar el temps d’oci.
— Organització de tallers i altres activitats, conjuntament amb associacions i grups no
formals.
— Espai de trobada de joves: En el casal oferim jocs, com ara ping-pong, futbolí,
“play station”... A més, a l’estiu hi ha una programació especial, amb esports al
carrer, etc.
Horari
De dimarts a divendres de 9 a 14h
De dijous a dissabte de 16 a 20h
Durant els mesos d’estiu l’horari canvia, cal que ho consulteu al CIJ.
Centre d’Informació i Dinamització Jove
Carreró de Sa Vileta, 2, 07190 Esporles
T. 971 610 752 / 619 554 857
pij@esporles.cat

Biblioteca
La Biblioteca Municipal d’Esporles forma part de la Xarxa de Biblioteques del Consell
Insular de Mallorca.
La Biblioteca ofereix un servei gratuït i públic, que possibilita l’accés al fons bibliogràfic i
audiovisual amb el propòsit de conservar-lo i divulgar-lo.
Ofereix diversos serveis:
— Servei de lectura i/o consulta a la sala.
— Servei de préstec.
Per fer-ne ús cal obtenir el carnet d’usuari a la
biblioteca.
— Servei de préstec a domicili.
— Ús d’equipament informàtic amb connexió a internet.
— Espai wi-fi.
A més, a la biblioteca es duen a terme activitats diverses de difusió de la lectura, tant per a
infants com per adults.

Biblioteca Municipal d’Esporles
Carrer de Ramon Llull, 3, 07190 Esporles
T. 971 611 000
biblioteca@esporles.cat

Entitats i associacions
A Esporles hi ha una gran quantitat d’associacions culturals i esportives. Per posar-se en
contacte amb qualsevol de les entitats us podeu adreçar a l’Ajuntament, al coordinador esportiu
o al centre d’informació juvenil.

Coordinació Esportiva
Plaça de l’Ajuntament, 1, 07190 Esporles
T. 619 554 872
cesportiva@esporles.cat
Centre d’Informació i Dinamització Jove
Carreró de Sa Vileta, 2, 07190 Esporles

T. 971 610 752
pij@esporles.cat

Patronat Municipal de Cultura, Esport i Temps lliure
Aglutina totes les agrupacions relacionades directament amb la cultura, l’esport i el temps lliure,
tant les que ja existeixen actualment com les que es puguin crear en un futur. El Patronat pretén
fomentar el desenvolupament de les activitats culturals, esportives i recreatives del poble, i
coordina tots els esforços i les iniciatives que es duen a terme amb una visió de conjunt, sense
perjudici de les facultats que, en cada matèria, corresponguin a les entitats respectives.

Transport
Com a servei de transport col·lectiu, Esporles disposa de l’autobús.
Pel poble d’Esporles transita la línia L200 del servei de Transports de les Illes Balears (TIB).
Aquesta línia connecta el nucli amb Palma, Banyalbufar i Estellencs, i fa aturada a diversos
punts de la vila i de la carretera.

Transport de les Illes Balears
Telèfon gratuït d’atenció al públic 900 177 777. Consulta d’horaris a
www.tib.org
Per a sol·licitar el servei de taxi, podeu telefonar a les:

Auto Taxi Esporles
T. 665 823 023 / 618 170 026

Comunicacions
Correus
Al municipi podeu trobar bústies per fer enviaments de cartes. Els segells es venen als estancs
i a l’oficina de correus. A més, a l’oficina teniu la possibilitat d’enviar paquets i de fer girs
postals.

Horari
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30.
Dissabtes de 9.30 a 13.00.

Correus
Passeig del Rei, 2, 07190 Esporles
T. 971 619 137
Telèfons públics
Hi ha dos telèfons d’ús públic als carrers del municipi. Funcionen amb monedes o targetes
telefòniques que es venen a les papereries i als estancs. Per trucar a l’estranger s’ha de marcar
00, seguit de l’indicatiu del país o la zona.

Connexió a Internet
A la biblioteca i al Centre d’Informació Juvenil hi ha ordinadors a disposició dels usuaris que
compten amb connexió gratuïta a internet. Per conèixer-ne les condicions i normes d’ús, cal
posar-se en contacte amb el personal de la biblioteca o del Centre d’Informació Juvenil. A
més, aquests espais són zones wi-fi, per tant permeten la connexió gratuïta d’ordinadors i
altres dispositius portàtils que disposin de connexió sense fil.

Mitjans de comunicació
Sportulis
Revista municipal quadrimestral. S’hi recull informació relativa al municipi i es divideix en
diverses seccions: espai d’opinió, cultura, educació, ajuntament...
És una revista del poble i per al poble on tothom que vulgui pot col·laborar. Si hi voleu
participar, posau-vos en contacte amb l’equip de redacció:

Biblioteca Municipal d’Esporles
Carrer de Ramon Llull, 3, 07190 Esporles
T. 971 611 000
biblioteca@esporles.cat
www.esporles.cat
Aquesta és la pàgina Web de l’Ajuntament. Hi podeu trobar la informació més important
sobre el poble, com ara documents, informació sobre tràmits, serveis, l’agenda d’actes...

Llista de distribució
Si voleu rebre tota la informació municipal, esdeveniments esportiu i culturals i tot allò que
afecta al dia a dia del municipi, només s’ha d’enviar un correu electrònic a

agenda21@esporles.cat amb les dades personals, adreça electrònica i autorització.

Comerç
Comerços
Esporles compta amb una xarxa important de petits comerços per satisfer les necessitats del
dia a dia. Aquests comerços ofereixen tot tipus de productes de qualitat.
L’Associació de Comerciants del poble integra la majoria de negocis d’aquesta tipologia,
amb la intenció de promoure l’activitat del petit comerç.
Pel que fa als mercats, a Esporles hem de destacar-ne els següents:

Mercat setmanal
Al poble hi ha un mercat setmanal ambulant cada dissabte al matí, situat al passeig del Rei. Al
mercat podeu trobar productes d’alimentació fresca, plantes, roba i articles per a la llar.

Fira Dolça
El primer diumenge d’octubre es celebra la Fira Dolça. En aquesta jornada, Esporles es dona
a conéixer a tota l’illa i es reben a milers de visitants cada any.
A més de comestibles i diferents productes artesans, hi destaca especialment la presència dels
dolços. També es fan nombroses activitats durant tot el dia: exposicions, concursos de
rebosteria, demostracions culinàries, tallers...

Esport
A Esporles es poden practicar diferents activitats fisico-esportives tan variades com el
bàsquet, l'escalada, el futbol, la gimnàstica de manteniment, la gimnàstica rítmica, el
karate, el pilates, el tai-chi, el tennis o el voleibol. Per a més informació, vos podeu
descarregar el fulletó d'activitats físico-esportives a Esporles
Instal.lacions esportives
Equipament esportiu de Son Quint

 1 pista de tennis
 1 camp de futbol de gespa artificial
Equipament esportiu de l'Institut Josep Font i Trias







1 poliesportiu cobert de 3 mòduls
1 pista de futbet descoberta
1 pista de bàsquet descoberta
1 taula de ping-pong exterior
1 skate park
1 rocòdrom

Equipament esportiu del CEIP Gabriel Comas i Ribas





1 poliesportiu cobert de 1 mòdul
1 pista de futbet descoberta
1 pista de bàsquet descoberta
3 pistes de mini-bàsquet descobertes

Piscina municipal i gimnàs
 1 piscina de 25x12m
 1 piscina infantil
 Gimnàs i sales d’activitats dirigides
Coordinació Esportiva
Plaça de l’Ajuntament, 1, 07190 Esporles
T. 619 554 872
cesportiva@esporles.cat

Seguretat Ciutadana
La Policia Local és la policia més propera al ciutadà. La seva tasca principal és vetllar per la
seguretat i donar serveis de prevenció, seguretat, assistència i regulació del trànsit de vehicles.

Policia Municipal
Plaça de l’Ajuntament, 3, 07190 Esporles
T. 686 944 826

Guàrdia Civil
Carrer del Quarter, 48, 07190 Esporles

T. 971 610 223
Protecció Civil
Plaça de l’Ajuntament, 1, 07190 Esporles
T. 647 348 842
Emergències
Per a qualsevol tipus d’emergència es pot
trucar al 112.
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