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Que la manca de pluges 
aquest hivern pot esdevenir un 
problema amb l’abastiment d’ai-
gua durant el llarg estiu, és una 
realitat que ningú no pot negar. 
Però també cal saber que tots 
podem contribuir a no agreujar 
el problema. No val excusar-se 
amb arguments com que si els 
grans consumidors no fan res, no 
ens poden demanar esforços als 
ciutadans. Pot ser no sembli just, 
però tothom ha d’assumir la seva 
part de responsabilitat, i la suma 
dels petits consums a les llars fa 
un bon cabdal.

Per tot això, és just i necessari 
que cadascú contribueixi al con-
sum responsable i a l’estalvi d’ai-

gua, en la mesura de les seves pos-
sibilitats. Per això, l’Ajuntament 
durant els darrers mesos treballa 
intensament en la renovació de 
les canonades per sectors, i en la 
reparació de la xarxa, aconseguint 
reduir les fuites que hi havia 
en un 50%, durant els primers 
mesos.

A més, des dels mitjans de difu-
sió de l’Ajuntament, es fan petites 
campanyes de conscienciació sobre 
el consum responsable de l’aigua i 
es dóna visibilitat a les campanyes 
del Govern en aquest sentit.

Moltes gràcies per entendre 
que l’aigua és un bé escàs, i per 
la vostra contribució en fer un 
poble més sostenible.

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES 
I REDUCCIÓ DEL 50% DE FUITES
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Feia dos anys que no s’havia 
celebrat Audiència pública del 
Fòrum de l’Agenda Local 21 a 
Esporles a causa de la coincidèn-
cia amb els diversos processos 
electorals que hi ha hagut. El mes 
de març i per primer cop, la bat-
lessa d’Esporles, Maria Ramon, 
exposà a la ciutadania congregada 
les principals actuacions dutes a 
terme durant el darrer any per les 
diferents àrees de gestió munici-
pal, acompanyada dels regidors 
del seu equip de govern.

Seguidament, feu un breu 
repàs a les accions que s’estan 
desenvolupant actualment i als 
objectius i projectes que, l’equip 
de govern municipal, es proposa 
pel futur immediat. 

En acabar la seva exposi-
ció, s’obri el torn de paraula i 
preguntes del públic assistent, 
durant el qual es pogueren reco-
llir interessants suggeriments 
sobre les actuacions municipals 
als camins públics del terme, 
pel que fa a la seva recuperació 
i manteniment. Tasca a la qual, 
l’ajuntament hi dedica molt d’es-
forç. L’ús inadequat d’aquests 

camins per part de bicicletes o 
motos, en algunes zones, fou 
motiu de debat i compromís de 
controlar.

Altres temes que sortiren a 
debat, foren el cens i control de 
cans, l’arribada de la fibra òptica 
que sembla propera, en contra-
posició a la del gas natural que 
es presumeix vagi per més llarg.

També es parlà, amb diversi-
tat de criteris, del projecte de fer 
arribar el carril bici existent fins 
a l’Institut. Una part dels assis-
tents exposaren el seu rebuig 
al carril bici ja existent i la seva 
prolongació, argumentant el 
poc ús que se’n fa i la pèrdua de 
places d’aparcament que suposa. 
D’altres ciutadans, per contra, 
opinen que s’ha d’afavorir la 
mobilitat sostenible enfront 
la supremacia del cotxe. Maria 
Ramon es comprometé a sotme-
tre el tema a debat a través del 
Fòrum de l’Agenda Local 21, com 
habitualment es fa al poble amb 
projectes compromesos.

La tasca i horaris de la 
Policia Local, també fou tema 
de preguntes i suggeriments a 

un sessió es perllongà fins ben 
passades les 9 i mitja del vespre. 
Ramon també es va compro-

metre a repetir a finals d’any 
les reunions amb els veïnats 
per nuclis i barris del municipi, 

que tan útils foren l’any pas-
sat per confeccionar el Pla de 
Manteniment 2016.

MARIA RAMON RESUMÍ ALS CIUTADANS  
LA GESTIÓ MUNICIPAL EN AUDIÈNCIA PÚBLICA
Els camins públics, el carril bici, els aparcaments i la tasca de la Policia Local, centraren el debat ciutadà



Amb l’objectiu d’optimitzar 
l’aparcament al centre del poble i 
facilitar poder deixar el cotxe per 
anar als establiments comercials, 
s’han redissenyat una sèrie de 
places d’aparcament als carrers 
Jaume I i Mossèn Alcover.

Concretament al carrer Jaume 
I s’ha passat més amunt la plaça 
pel servei de taxis i s’han canviat 
de vorera els aparcaments de 
motos i el de càrrega i descàrrega. 
D’aquesta manera s’han guanyat 
dues places de zona blava, per 
aparcar cotxes només durant 20 
minuts de dilluns a divendres 
entre les 8.00h a les 14.00h i 
de les 16.00h a les 20.00h, i els 
dissabtes de 8.00h a 14.00h. Per 

poder aparcar a aquestes places 
durant l’horari comercial s’haurà 
d’exhibir un paper indicant l’hora 
d’arribada. La resta d’hores serà 
aparcament lliure.

Al carrer Mossèn Alcover s’ha 
reduït una mica l’espai de càrrega 
i descàrrega per a guanyar una 
plaça d’aparcament zona blava 
amb les mateixes característiques 
que les de Jaume I. També s’han 
instal·lat uns pilons per tal d’evi-
tar que s’aparqui damunt el pas 
de vianants.

Al carrer Quarter, a la intersec-
ció amb Coliseu, s’ha habilitat 
una zona per càrrega i descàrrega 
que fins ara estava vetada a qual-
sevol estacionament.

REMODELACIÓ 
D’APARCAMENTS  
AL CENTRE Han finalitzat les obres de reno-

vació del clavegueram i aigua pota-
ble al carrer Major i el nou asfaltat. 
A més s’han substituït les reixes 
transversals de la recollida de 
pluvials per unes que van en sentit 
longitudinal perquè els vehicles no 
les trepitgin en passar pel carrer i 
no facin renou. D’aquesta forma, a 

més, s’aconsegueix una mica més 
de resguard als habitatges davant 
aigües pluvials.

També s’han repintat les 
senyalitzacions del carrer i l’apar-
cament de minusvàlids.

Les obres les ha fetes l’em-
presa VOPSA i el muntant del 
cost dels treballs ha estat de 

100.218,17€ dels quals 100.000€ 
estan subvencionats pel Consell 
Insular de Mallorca a través del 
Pla especial per als anys 2015-
2016 per ajudar als ajuntament 
de Mallorca de població inferior 
o igual a 20.000. La direcció de 
les obres també ha estat subven-
cionada pel Consell.

FINALITZADA LA RENOVACIÓ DE 
CANONADES AL CARRER MAJOR
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L’ALUMNAT DE CINQUÈ PRESENTA  
10 PROPOSTES PER MILLORAR EL POBLE 

En un exercici de participació 
activa en la gestió del poble que 
volen, els alumnes de cinquè curs 
del col·legi públic Gabriel Comas i 
Ribas, presentaren un document a 
la batlessa, Maria Ramon, amb 10 
propostes d’accions i tasques per 
millorar el municipi d’Esporles.

L’acte es va celebrar divendres 
dia 18 de març, quan la batlessa 
rebé el grup acompanyat dels 
professors, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament. Durant la trobada 
es va parlar del sistema de parti-
cipació que a través del Fòrum de 

l’Agenda Local 21 poden exercir 
tots els ciutadans del poble, entre 
els quals es troben els nins i nines 
com ells. Maria Ramon els explicà 
que malgrat encara no puguin 
votar, si que poden fer arribar 
les seves idees i suggeriments 
d’aquesta manera. L’alumnat 
explicà que havien treballat en 
grup a classe per elaborar el docu-
ment resum que presentaven. Un 
dels professors recordà que grà-
cies a la participació a un Fòrum 
ciutadà d’un altre grup d’alum-
nes, fa uns anys, es va aconseguir 

el carril bici fins a l’escola.
El document recull les propos-

tes com organitzar una brigada 
de voluntaris per recollir els fems 
a la muntanya per l’àrea de Medi 
ambient; incloure una gimcana 
bruta i una festa de l’escuma al 
programa de les Festes; millorar 
l’skate parc a l’àrea de Joventut; 
habilitar un solar buit per fer-hi 
un jardí forestal per Educació i 
cultura; o allargar el carril bici 
fins a l’institut pel departament 
de Manteniment i infraestructu-
res, entre d’altres.

Foren lliurades a la batlessa, Maria Ramon, a l’Ajuntament



Els policies de Tramuntana 
coordinen la feina 

Per tal de millorar l’eficàcia 
el agents en cap de les policies 
locals dels pobles de la Serra 
conformen l’anomenat Consell 

de Coordinació de les policies 
locals de Tramuntana i man-
tenen reunions periòdiques 
amb els responsables de la 
Conselleria per coordinar la 
feina. La darrera es va celebrar a 

Esporles el passat mes de març 
per tal de parlar de les accions 
conjuntes durant l’estiu 2016.

Remodelació del trànsit a 
Son Trias 

Per tal de millorar l’accés a 
la carretera del Verger i evitar 
embossos, la Costa de Son Trias 
serà d’un sol sentit. Aquest canvi 
implica una lleugera remodela-
ció del sentit del trànsit a alguns 
altres carrers de la zona, com 
són Filadores i Serradora, que 
també seran d’un sol sentit a 
partir d’ara.

Per entendre els canvis basta 
consultar el mapa adjunt a 
aquesta informació.

POLICIA D’ESPORLES

Si la nostra escola de Música 
i Dansa es caracteritza per estar 
sempre en moviment i organitzar 
variades activitats, enguany ens 
hem superat.

Hem fet audicions mensuals, 
concerts, audicions comentades, 
cursets o trobades durant tot el 
curs, fins i tot els més petits de 
l’Escola de Música i Dansa, amb 
4, 5 i 6 anys han realitzat un gran 
concert a la Casa des Poble. 

I aquest mes de juny encara 
hem pujat més el llistó i hem pre-
parat varis actes per a la celebració 

de l’Aniversari.
El dia principal de celebració va 

esser el 4 de juny, on tenguérem 
un dissabte ple d’activitats per a 
tots els públics. Començàrem al 
dematí amb una sessió de fotos on 
estaven convidats tots els alumnes 
i professors que han passat per 
l’escola des del 1990 al 2016. Ja us 
podeu imaginar quin trui! Encara 
que no pogueren venir tots, va ser 
un gust tornar a trobar gent que 
havia passat per l’escola i que feia 
molt temps que no vèiem.

Després de les fotos, el grup 

d’animació infantil Jutipiris va 
provocar les rialles i l’alegria dels 
més petits i també dels grans que 
els acompanyaven. 

Més tard poguérem gaudir 
i aprendre amb contes africans 
acompanyats de percussió.

Ja a l’horabaixa hi hagué l’acte 
més institucional, on  responsa-
bles polítics del municipi dedi-
caren bones paraules a la nostra 
Escola de Música i Dansa (moltes 
gràcies!) i a més, alguns dels 
professors actuals de l’Escola de 
Música i Dansa d’Esporles realitza-

ren un bon concert.
No es va acabar amb aquest 

acte la celebració del 25è aniversa-
ri. La xaranga Bandarres realitzà 
una cercavila per preparar a l’audi-
ència pel vespre, quan hi hagué un 
gran concert-revetlla amb els grups 
Cop de Gas i May Day.

Va esser un dissabte molt 
intens i amb molta emoció però 
les celebracions dels nostres 
25 anys de docència musical a 
Esporles no han acabat. El 28 de 
juny s’inaugura una exposició 
a l’Ajuntament, amb material 

recopilat durant aquests anys. 
Fotografies, instruments, mate-
rials, records, projectes... en 
definitiva il·lusions, a vegades 
complides i altres no, però que 
sempre han estat el que ha tirat 
l’escola endavant. Il·lusions dels 
professors i professores que hi 
han fet feina però sobre tot dels 
alumnes i de les seves famílies que 
ens han donat i ens donen la seva 
confiança per seguir complint 25 i 
més anys.

Moltes Gràcies i Molts d’Anys 
a tots!!!!

L’ESCOLA MÚNICIPAL DE MÚSICA I DANSA  
D’ESPORLES ESTÀ D’ANIVERSARI!!
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Aquest curs ha estat un poc especial perquè hem cumplit 25 anys!!! 



La plana web municipal 
s’ha adaptat a la Llei 19/2013 de 
Transparència, habilitant un 
Portal de Transparència on es pot 
trobar tota la informació sobre la 
gestió municipal i la gestió econò-
mica, tal i com indica aquesta nor-
mativa. La Llei de Transparència, 
insta a les administracions a 
vetllar pel bon govern, regula 
i garanteix la transparència de 
l’activitat pública i el dret d’accés 

dels ciutadans a la informació i la 
documentació públiques.

A la portada de www.
esporles.cat, a l’apartat blau de 
L’Administració a prop teu, al 
menú de l’esquerra i just davall 
de la Salutació de la batlessa, tro-
bareu el Portal de Transparència. 
Allà teniu accés a l’organigrama 
des càrrecs polítics municipals i a 
les seves respectives declaracions 
d’activitats, a les actes de les ses-

sions plenàries, a la informació 
econòmica i pressupostària, als 
convenis en vigor, a les norma-
tives i ordenances fiscals, als 
catàlegs municipals, a informa-
ció sobre el Patronat d’Escoles 
Municipals i a la informació i 
normativa urbanística.

El Portal de Transparència es 
tracta d’una eina viva on s’hi van 
incorporant noves informacions i 
que està en actualització constant.

Després d’uns anys d’haver-se 
mantingut al marge de la forma-
ció, Esporles s’ha tornat integrar 
als pobles que conformen la 
Mancomunitat de Tramuntana, 
que actualment són: Sóller, 
Valldemossa, Calvià, Andratx, 
Puigpunyent, Banyalbufar, 
Escorca, Fornalutx, Esporles i 
Bunyola. Aquest darrer poble serà 
a partir d’ara la seu de trobada de 

les reunions i de l’administració de 
l’ens, i el seu batle, Andreu Bujosa 
n’és el president.

Aquests municipis, malgrat 
tenguin realitats molt dispars, 
comparteixen ubicació geogràfica 
i cultural relacionada amb la Serra 
de Tramuntana i treballaran con-
juntament en dur endavant projec-
tes i iniciatives comunes de tots o 
d’alguns dels seus membres. 

La cooperació amb el Govern 
de les Illes Balears en matèria 
de Consum, fou l’objectiu de la 
reunió del director general de 
Consum, Xisco Dalmau, amb la 
batlessa, Maria Ramon, a finals 
de maig.

El treball conjunt de l’Ajunta-
ment i  la Conselleria de Salut en 
els programes com el de Consum 
a ca teva i altres que posa en 
marxa la Direcció General de 
Consum, beneficiarà el municipi 
en aquest àmbit. La col·laboració 
es durà a terme mitjançant la 
signatura d’un conveni.

TOTA LA INFORMACIÓ DE  
LA GESTIÓ MUNICIPAL AL PORTAL  
DE TRANSPARÈNCIA

ESPORLES TORNA A LA 
MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

VISITA DEL DIRECTOR  
GENERAL DE CONSUM
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JUBILACIÓ DE DOLORS 
SUREDA, LA SECRETÀRIA 
MUNICIPAL DURANT ELS 
DARRERS 26 ANYS 

RAIMUNDO T. MONTIS  
ÉS EL NOU SECRETARI  
DE L’AJUNTAMENT

La secretària interventora de 
l’Ajuntament d’Esporles durant 
aquests darrers 26 anys, Dolors 
Sureda Trujillo, s’acaba de jubi-
lar el passat mes de maig. 

L’Ajuntament li va organitzar 
un acte convocant als que foren 
batles i regidors durant els anys 
que ella ha estat al front de la 
secretaria municipal, i on també 
assistiren els treballadors actuals 
de l’Ajuntament, així com altres 
persones que, d’una manera o 

d’una altra, han estat relaciona-
des durant aquest temps amb la 
Casa de la Vila i amb la trajectò-
ria professional de na Dolors a 
Esporles.

Moltes gràcies Dolors per 
tots aquests anys de dedicació, 
pel teu bon caràcter i  per facili-
tar-nos la tasca amb un somriure, 
anés bé o malament. Ara et toca 
gaudir del lleure i de la família, 
però vine a veure’ns de tant en 
tant, perquè t’enyorarem!

Després de la jubilació de na 
Dolors Sureda Trujillo, l’ha subs-
tituïda en el càrrec en Raimundo 
Tomás Montis Sastre, que des de 

finals del mes de maig ha passat 
a ser el nou secretari interventor 
de l’Ajuntament d’Esporles.

Benvingut!



Durant els darrers mesos 
s’han dut a terme un grapat 
d’obres i millores per part de la 
Brigada de Manteniment entre 
les quals cal destacar-ne algunes 
més rellevants.

Baranes. Al carrer Major i 
al carrer de Francesc de Borja 
Moll s’han canviat i incorporat 

respectivament noves baranes de 
ferro per garantir la seguretat en 
alguns punts.

Voravies. S’han arreglat en 
alguns indrets com al carrer de 
Miquel Marquès al costat de la 
Plaça de la Balanguera.

Casetes fems. Per tal de faci-
litar la retirada dels residus de 

l’Institut i del Pavelló d’esports, 
s’han construït unes casetes 
d’obra per deixar-hi les bosses i 
els poals. D’aquesta manera estan 
protegits d’animals, s’evita que el 
servei de recollida hagi d’entrar 
al recinte de l’IES i s’evita que 
algú hi afegeixi residus sense 
classificar.

Enllumenat. Es van renovant 
fanals i bombetes, les darreres 
incorporacions de lluminàries 
leds de baix consum han estat al 
carrer Coliseu i a la Placeta des 
Jardinet.

Neteja camins. S’han fet 
treballs de manteniment de 
la via i neteja de voreres als 

camins Pinar Canet, Verger, 
Son Cabaspre i Son Simonet. 
Aquestes accions, a més de 
millorar l’accés a les diverses 
zones, s’emmarquen dins la 
tasca municipal de prevenció 
d’incendis. També s’han arreglat 
desperfectes al camí d’Establi-
dors a s’Esgleieta.

El Servei de Formació i 
Ocupació de l’Ajuntament treba-
lla en la incorporació d’activitats 
i prestacions en aquesta àrea, així 
com en la coordinació amb altres 
departaments municipals per tal 
de dinamitzar l’activitat forma-
tiva i l’ocupabilitat de la pobla-
ció del municipi. Amb aquest 
objectiu, s’estan definint els 
continguts del que ja s’ha cons-
tituït com el Centre de Formació 

de Tramuntana Ponent, ubicat 
al primer pis de l’antic Centre 
de Dia. S’hi ha remodelat l’espai 
formant una recepció, dues aules, 
una sala multiusos, més els dos 
despatxos que ja hi havia.

Actualment, s’estan fent pas-
ses per treballar conjuntament 
amb altres ajuntaments propers, 
per tal de ser el centre de refe-
rència de la zona i poder donar 
serveis formatius i d’orientació 

als ciutadans dels pobles de 
Tramuntanana Ponent.

A més del servei d’orientació 
laboral que dóna Deixalles als usu-
aris dels Serveis socials de l’Ajun-
tament, a través del centre es vol 
donar cobertura a tota la població. 
Per això, es recorda que el Centre 
està elaborant una base de dades 
amb totes de persones interessades 
en gaudir del servei i dels projectes 
que se sol·licitaran, per la qual 

cosa és imprescindible estar inscrit 
al SOIB i emplenar el full que hi 
ha al blog municipal T’interessa 
que us podeu descarregar al web 
municipal. En breu el Centre també 
tendrà facebook propi. Disposa 
d’un punt d’informació amb 
material sobre ocupació i formació 
d’altres indrets; i s’estan gestant 
projectes en col·laboració amb la 
nova junta de l’Associació de gent 
gran, amb l’Imedea, amb l’Escoleta 

i amb altres entitats i departaments 
municipals. 

Projectes d’ocupació en marxa
Actualment l’Ajuntament 

desenvolupa un projecte de 
Garantia juvenil que forma i 
ocupa a 10 joves, i compta amb 1 
directora, 2 professors i 1 adminis-
tratiu. El projecte Visibles ocupa 
6 persones, el de Col·laboracions 
Socials a 7 treballadors i becaris 
TUO n’hi ha 2.

EL CENTRE DE FORMACIÓ DE 
TRAMUNTANA PONENT PREN FORMA

OBRES I MANTENIMENT
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Esporles fou un dels primers 
municipis de Mallorca on es 
detectà la presència de Moscard 
Tigre l’any 2012, des de llavors 
la plaga s’ha estès a molts altres 
indrets. 

Des del primer moment, al 

municipi es va col·laborar amb 
la vigilància de la població i l’any 
2014 es començaren a aplicar  
mesures correctores a través 
de l’empresa especialitzada 
Consultoria Moscard Tigre. Així, 
durant l’any 2015 s’han aplicat 

tractaments larvicides, amb 
productes biològics innocus 
per altres animals, a 51 punts 
de les zones i espais públics on 
s’ha han detectat acumulacions 
d’aigua i larves, dels 350 possi-
bles focus que es mantenen en 
observació.

Aquest fet ha provocat que, 
lluny d’augmentar la població de 
moscard tigre al municipi, s’hagi 
produït una reducció del 22,5% 
en contraposició a l’augment 
del 390% que ha experimentat al 
conjunt de Mallorca.

La campanya de tractament 
2016 ha començat més prest, 
ja que les suaus temperatures 
registrades aquest hivern han 
provocat l’avançament de la pro-
liferació d’aquest molest insecte. 
D’aquesta manera, el passat 4 de 
maig es va aplicar el primer trac-
tament que es repetirà cada mes 

fins el novembre. Paral·lelament, 
la consultoria del Moscard Tigre 
realitza controls cada 15 dies de 
les trampes instal·lades a dife-
rents indrets per detectar possi-
bles nous focus.

L’Ajuntament també fa 
campanyes d’informació de 
les mesures preventives a la 
població, en forma de missatges 
a través dels seus canals d’in-
formació digitals i dels panells 
informatius municipals, i el 
passat dia 10 de maig organitzà 
la segona xerrada informativa 
a càrrec de Mikel Bengoa, res-
ponsable de la Consultoria del 
Moscard Tigre. Bengoa també va 
parlar del tema del control que 
fa la Conselleria de Salut  de la 
possible transmissió del virus 
Zika, entre d’altres malalties 
més greus, que pot provocar 
aquest insecte. 

La consellera Sandra Espeja 
va presentar a Esporles, el passat 
mes de febrer, l’audioguia de 
la Ruta de Pedra en Sec GR 221 
que passa pel nostre municipi: 
L’Etapa 2: Banyalbufar – Esporles 
- CA.

Aquestes audioguies es des-
carreguen, des de fa ja un any, a 
través de l’App Whatch about! 
creant, d’aquesta manera, una 
alternativa real als panells, els 

quals tenen un impacte visual en 
l’entorn. El programa es descarre-
ga al dispositiu mòbil i serveix de 
guia mitjançant el GPS, indepen-
dentment de si es té cobertura o 
no. Aquesta aplicació va ser crea-
da per Joan Ramon Alemany per 
tal d’oferir al senderista informa-
ció important sobre el patrimoni 
etnològic i natural de la ruta.

A més, actualment també es 
troba disponible la versió adap-

tada per a persones amb disca-
pacitat auditiva, en col·laboració 
amb l’associació ASPAS i Mateu 
Bosch, responsable de l’Àrea de 
Formació d’Aspas, qui ha ajudat 
amb la redacció dels textos per 
adaptar-los a un llenguatge més 
concret.

La iniciativa s’emmarca dins 
el Programa Europeu Chalts que 
treballa per millorar l’accessibi-
litat.

ESPORLES REDUEIX UN 22,5% LES LARVES  
DE MOSCARD TIGRE FRONT L’AUGMENT DEL 390%  
AL CONJUNT DE L’ILLA

PRESENTACIÓ DE L’AUDIOGUIA  
RUTA DE PEDRA EN SEC ADAPTADA 
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 
AUDITIVA

L’Ajuntament d’Esporles ha 
sol·licitat una ampliació de crè-
dit de 60.000€ per tal de poder 
fer front a la despesa de canvi-
ar totes les torres d’enllumenat 
al Camp de futbol.

Una de les sis torres va 
caure durant la nit, un vespre 
de tempesta del passat mes de 
març, a causa d’una inusual i 
forta ventada. Arran d’aquest 
fet, l’Ajuntament decidí llevar 
immediatament les tres torres 
més antigues i començar l’es-
tudi per substituir-les totes. 
S’aprofita l’avinentesa per can-
viar les lluminàries per unes de 
baix consum més sostenibles. 

Acció que es durà a terme 
quan s’hagin adjudicat els 
treballs a l’empresa que surti 
seleccionada de la convocatò-
ria d’adjudicació.

Renovació 
de les torres 
d’enllumenat 
al camp de 
futbol
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Per segon any, es fan tractaments larvicides a 51 punts del municipi

POSA-HI LES MANS!
Amb aquest lema es va con-

vocar a totes les persones que 
volguessin contribuir a renovar 
el mural de la paret de l’escola a 
l’aparcament de ca l’Amet.

El resultat fou que molts 

d’infants i gent més gran s’un-
taren les mans de molts colors 
i deixaren la seva empremta a 
la paret configurant un divertit 
estampat per donar alegria i 
vida al mur.



La iniciativa de modificar 
l’ordenança fiscal d’ús d’instal-
lacions municipals sorgeix de la 
necessitat d’adaptar la reglamen-
tació a la nova realitat. La creació 
de nous espais municipals i l’ac-
tualització dels recursos i mate-
rials que es posen a l’abast de 
les entitats, fa necessari establir 
noves normes d’us ajustant-se a 
la disponibilitat actual, i adaptar 
el càlcul de la taxa. A més, s’ha 
intentat establir uns criteris més 
objectius i fàcilment quantifica-
bles.

Els espais objecte d’aquest 
estudi són: Sales d’actes de l’antic 
centre de dia, primer pis de l’antic 
centre de dia, sala d’actes de Sa 
Fàbrica, aules de l’escola i la Casa 
des Poble. 

L’ús dels espais municipals 
genera unes despeses que assu-
meix el propi Ajuntament, per 
la qual cosa, s’entén que la seva 
cessió ha de tenir una contra-
partida econòmica, per aquest 
motiu s’ha estipulat un preu 
de cessió de l’espai en funció 
dels següents paràmetres: hores 
d’ús, despesa elèctrica, cost de la 
neteja, cost del manteniment i 
cost administratiu de l’espai. Si es 
cedeix un espai per impartir un 

taller de llarga durada, a l’inici es 
dipositarà una fiança a l’Ajunta-
ment que serà retornada un cop 
finalitzada l’activitat i comprovat 
que s’ha respectat el reglament. 
Les entitats o grups locals que fan 
servir els espais municipals per 
desenvolupar activitats puntuals,  
estaran exemptes d’abonar la taxa 
pertinent. Només hauran d’abo-
nar la fiança que es retornarà una 
vegada comprovat que l’espai es 
deixa en bones condicions d’or-
dre, conservació i neteja. 

L’objectiu és establir compro-
mís per part del sol·licitant envers 
aquest servei de cessió d’espais.  

Per la Casa des Poble, s’es-
tableixen paràmetres una mica 
diferents. Tractant-se d’un teatre 
es considera que el temps mínim 
necessari per un acte és de 3 
hores, per tant, per calcular el 
preu s’ha establert una base fixa 
sumant la despesa variable de 3 
hores la despesa fixa de neteja, 
manteniment i administració. 
Paral·lelament, s’estableix un 
preu per hora fix, que inclou els 
consums i el personal tècnic, per 
si aquest import de base fix es 
necessita ampliar.

Aquest nou quadre de preus, 
no representa un augment de les 

taxes, sinó una adaptació a la rea-
litat actual, s’han incorporat nous 
espais, se n’han eliminats alguns 
ja en desús que figuraven a l’antic 
reglament i, a més, s’estableix 

un càlcul més pràctic i adaptat 
a l’ús que actualment se’n fa. 
Abans s’aplicava una fórmula més 
simple que es seguirà aplicant per 
l’ús d’aquells espais no regulats a 

aquesta nova ordenança: 
1€ x N (núm. assistents) x H 

(núm. setmanal d’hores d’activi-
tat). I es comptaran 0’50€ per cada 
½ hora o fracció.

ARRIBA EL CALORET AL CENTRE DE DIA!
Ja arriba l’estiu, la calor, el dia 

s’ha allargat a les totes i tots tenim 
més ganes de sortir i fer coses inte-
ressants. Així ho hem fet també al 
Centre de Dia, aprofitar per sortir a 
voltar i no aturar de fer coses. 

Després de la rua i tot el trui 
que això suposa, ens vam posar 
amb les receptes de Pasqua i, 
com cada any, vam fer un bon 
caramull de crespells, robiols i 
panades boníssimes!! 

Per Sant Jordi també vam 
tornar a aprofitar la convidada 
de l’Escoleta, un any més, i fent 
una volta fins allà ferem un conta 
contes de “Sant Jordi i el drac” 
per a totes les menudes i menuts 
que ens van escoltar encantats. 
Després els vam regalar un mural 
per fer-se fotos, fet nostro, i totes 
i tots hi van passar i van quedar 

ben retratats com Sant Jordi, la 
princesa o el drac. Ens va encantar 
passar un dematí amb ells que 
ens contagien la seva energia i 
alegria a les totes.

I com que a finals de maig ja 
venia el bon temps de bon de 
veres vam anar tots fins a Bunyola 
per passar un dia a l’aire lliure i 
menjar-hi una paella, obra de la 
nostra cuinera Maria José. I és 
que a la finca de n’Aina, amb totes 
les plantes i flors a les totes i la 
temperatura perfecta, hi va fer un 
estar de déus!

I és que aquest bon estar que 
hi fa a Mallorca aquestes dates 
convida a això, a sortir, a voltar, a 
fer dinars i passar els dies amb les 
persones que estimam a l’aire lliu-
re. I això seguirem fent! Ja arriben 
les festes... 

LES NORMES DE CESSIÓ D’ESPAIS 
MUNICIPALS S’ADAPTEN A L’ÚS ACTUAL
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ESPAI TAXA  FIANÇA
Sales d’actes de l’antic centre de dia N x 3’24 80 €
Primer pis de l’antic centre de dia N x 2’96 69 €
Sala d’actes de Sa Fàbrica N x 4’05 71 €
Aules de l’escola N x 2’56 99 €
Casa des poble ((N-3) x 22’26) + 72’75 0€

N= nombre d’hores
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MODELS EDUCATIUS 0-3: DE SUÈCIA A ESPORLES
El passat 3 de maig l’Escoleta 

va rebre la visita de na Maria 
Ferrer i na Maria Antònia 
Riera, doctores de la Facultat 
d’Educació Infantil de la UIB; 
na Susanne Thulin, cap del 
Grup de Recerca d’Educació 
Infantil i professora de l’School 
of Education and Environment, 
i na Ingmarie Bengtsson, coor-
dinadora de les practiques del 
mateix centre a la Universitat de 
Kristianstand, població situada 
al sud de Suècia.

Fa tres anys que la UIB dis-
posa d’un conveni de mobilitat 
entre el professorat amb aquesta 
universitat sueca i en breu es 
preveu ampliar també el onveni 

de mobilitat d’estudiants. Des 
de la UIB s’ha mediat perquè 
contactin directament amb més 
centres i puguin enviar alumnes 
a conèixer la nostra realitat  
educativa. Des de fa dos anys ja 
envien alumnes a l’escola de Son 
Sardina, una experiència que ha 
resultat esser molt satisfactòria. 
Aquesta és la segona visita que 
les professores de Suècia fan a 
la nostra illa i aquesta vegada 
també amb l’objectiu de visitar 
centres  on s’imparteix ’etapa 0-3 
per tal d’ampliar l’experiència 
de les pràctiques dels alumnes. 
La UIB els va presentar una sèrie 
de centres per visitar i van triar, 
entre d’altres, la nostra escoleta, 

ja que els interessava veure el 
funcionament d’un el projecte 
educatiu basat en les ciències 
naturals, el medi i l’ecologia.

De la visita nosaltres també 
vam poder conèixer algunes 
característiques del model edu-
catiu suec en relació a la primera 
infància: és una línia educativa 
que té present tres aspectes 
bàsics: amor, cures i aprenentat-
ge. El treball és integrar aquests 
tres aspectes, ja que un no és 
més important que l’altre.

Els centres basen el seu 
model pedagògic  amb les 
escoles de Reggio Emilia o amb 
models centrats amb el desenvo-
lupament de l’infant.

El període de permís de les 
mares pot esser fins a 1 any 
cobrant un 80% del seu salari, el 
pare està obligat a estar amb l’in-
fant al menys durant tres mesos, 
i si no és així també les mares 
perden part del seu permís. 
Aquesta és la raó principal de 
que pràcticament tots els infants 
comencin la seva vivència esco-
lar a partir dels 18-24 mesos.

Es voluntari entrar a l’es-
coleta de l’1 fins els 5 anys. La 
majoria d’infants comencen als 
6 anys a Preschool Class, l’etapa 
de primària comença als 7 anys 
i dura 9 anys, en acabar deci-
deixen anar a treballar o seguir 
estudiant.

Durant aquest primer perío-
de de l’1 als 5 anys les famílies 
poden accedir a programes o 
serveis de la comunitat on hi ha 
diversos especialistes que ajuden 
i donen suport a les famílies, 
dintre aquest grup hi ha  educa-
dores, mestres d’educació especi-
al, treballadors socials, psicòlegs, 
consellers familiars, mestres 
d’educació infantil, pediatres i 
comares.

Per a nosaltres la visita va 
esser molt enriquidora, el fet de 
poder conèixer altres models 
educatius sempre et serveix per 
reflexionar damunt el propi i 
moltes vegades aquesta reflexió 
és el principi de nous projectes.  

BICICLETES  
REPLEGADES 
ALS BARS

Per tal d’evitar que els nom-
brosos cicloturistes, que s’aturen 
a berenar als bars del poble, dei-
xin les bicicletes escampades per 
tot arreu, l’Ajuntament d’Esporles 
ha proporcionat als cafès més 
cèntrics uns aparcaments mòbils 
per a bicicletes.

La idea és que cada establi-
ment es faci responsable del seu i 
l’instal·li el matí en obrir i el llevi 
d’enmig el vespre en tancar.



Durant aquests mesos el Casal 
municipal només ha aturat un 
parell de dies, perquè els altres 
han estat mogudets, mogudets.

Carnaval
El mes de febrer és el mes 

del Rei Carestoltes, el rei dels 
Pocasoltes! i per aquest motiu el 
Casal es va posar en marxa amb 
els preparatius del Carnaval. La 
festa va començar amb un conta-
contes pels més petits, una his-
tòria sobre la jaia Corema i el Rei 
Carnestoltes, a càrrec de n’Aina 
Bosch, na Marta Cabot, na Marina 
Cabot i na Caterina Puigserver. 
Va sortir tan bé que, fins i tot, la 
responsable de la biblioteca ens 
va agrair la col·laboració. La gran 
arribada del Rei Carnestoltes, 
que va tenir lloc dia 4 de febrer a 
la plaça de l’Ajuntament, acom-
panyat de la seva comitiva i una 
gran batucada. El seu discurs ple 
d’alegria fa ver que nins i més 
nins botessin, ballessin i crides-
sin... els pares i mares no estaven 
tan convençuts de la disbauxa... 
cosa que va lamentar el Rei, atès 
que per uns dies no passa res 
si es fa l’indi. La festa continuà 
pels carrers de la Vila durant 
una setmana, en la que el cap de 
premsa del Rei afirmà en la revis-
ta «Rei» que “s’havia sentit una 
mica tot sol, atès que la gent del 
poble estava una mica apagada 
i estressada i que no donaven la 
importància que tenia el riure i 
fer el gamba” Però que no decau-
rà en el seu intent i l’any que ve 
intentarà dur l’alegria a la gran 
Vila d’Esporles.

Quaresma
L’enterro de la Sardina dóna 

per finalitzat el Carnaval i arriba 
la Jaia Quaresma. La  disbauxa i 
alegria es converteixen en 40 dies 
de tristor i menjar verdures.... per 
«celebrar» aquest esdeveniment 
el casal contà amb l’ajuda dels 
actors i actrius de teatre que 
tenim al nostre municipi, gràcies 
a ells i a na Neus Nadal vam 
poder donar sepulcre a la nostra 
sardina particular. A més, i per 
acabar, els Quintos van torrar 
sardines per a tots per recordar 
que s’havia acabat la festa. 
Seguidament les ajudantes de la 
Jaia van penjar una rèplica de la 
jaia al balcó de la casa de la Vila, 
per anar recordant les setmanes 
que faltaven per a l’arribada de la 
primavera.

Sant Jordi i activitats  
de primavera

Després de 40 dies de dol i tris-
tor va arribar la primavera, i amb 
ella despertà un drac increïble, 
un drac que l’acompanyen llibres 
i roses. El Casal atès que és molt 
de llegir i d’imaginar no podia 

perdre l’oportunitat de presentar 
un nou Drac, el Drac cuiner, i 
varem aprofitar les nostres grans 
col·laboradores, n’Aina Bosch i na 
Marta Cabot, per contar un conte 
diferent de Sant Jordi.

Durant el mes de maig el Casal 
tampoc ha estat aturat, amb un 
poc menys d’èxit i aprofitant que 
tenim un billar en varem fer un 
taller amb un professional  de 
Sòller, però es veu que els nostres 
joves són tots i totes unes exper-
tes en el joc, atès que només ven-
gueren un parell. La cosa és que 
ja ens vorem les cares per Sant 
Pere... a veure si en sabeu tant!

A més es va obrir la Discoteca 
jove amb un taller de photocall, 
per immortalitzar aquesta gran 
festa dels més petits. En declara-
cions exclusives a la revista «vull 
ser teen» els joves admeteren 
que només volen un espai per 
estar sols una estona i compartir 
música i rialles amb els altres 
nins i nines.

Fòrum jove
Pel maig hem fet una nova 

edició del Fòrum Jove per parlar 
de les festes de Sant Pere i l’apor-
tació que hi poden fer els joves, 
a més de les activitats que es 
faran durant l’estiu i sobretot de 
l’esperat Bus Nocturn per anar 
de festa. El bus arriba acompa-
nyat les xerrades informatives 
durant el mes de juliol. A més 
l’àrea de joventut ha fet balanç i 
per donar més servei a les altres 
franges d’edat ha rebaixat el 
pressupost per aquestes sortides, 
atès que fins ara es gastava més 
d’un 60% del pressupost en 

busos no minvant els fons per a 
altres activitats. Per tant aquest 
estiu hi haurà menys busos.

Per donar el toc més positiu, 
en Jaume, conductor de sempre 
del bus vol remarcar la bona con-
ducta que casi sempre han tengut 
els nostres joves.  Recordam que 
el bus és per a totes aquelles 
persones que, malgrat tenguin 
permís de conduir, prefereixen 
tenir un vespre tranquil.

A més, durant aquest més de 
maig el Casal ha participat en 
el primer encontre de dinamit-
zadors de les Illes Balears, na 
Xisca Grimalt va anar a aquesta 
cita tan important. La trobada 
s’ha celebrat a Andratx, i allà 
quasi tots els dinamitzadors 
de Mallorca compartiren el seu 

saber professional intercanviant 
experiències, dades i recursos. 
Gràcies a aquestes trobades 
veiem que no estam soles i que 
hi ha altres casals i altres perso-
nes que treballen amb joves que 
també pateixen la soletat d’una 
activitat o l’emoció de veure com 
disfruten els altres de les activi-
tats montades!

Someres
A Esporles maig i someres 

van units i, com cada anys i amb 
l’Associació de criadors de Pura 
raça Asenca de les Illes Balears, 
la Rondalla Maristel·la i Unique 
Corners varem celebrar l’arribada 
de la colla de someretes que ens 
netejaran el torrent d’herbes i el 
deixaran com una patena.

Per convertir això en la tradi-
ció festiva que ja tothom espera, 
hi va haver música, ball, fideuà, 
bingo, tallers i un grapat d’activi-
tats i gent per gaudir-ne.

Volem aprofitar per donar les 
gràcies a totes les persones que 
participàreu en l’organització ja 
que sense vosaltres la festa no 
hagués estat el mateix, a més de 
totes les persones que venguèren 
a dinar, a la guanyadora de la 
«Vaca» del bingo i al gran equip 
que va fer possible que casi 200 
persones poguessin gaudir d’una 
gran fideuà.

Seguim fent feina! Recordar 
que sempre ens podeu visitar en 
el nostre bloc, facebook, o enviar 
un mail per saludar o donar opi-
nió sobre activitats i coses!

TERRATRÈMOL D’ACTIVITATS DEL  
CASAL MUNICIPAL DE JOVES
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Ha acabat la primera edició 
dels cursos de la Universitat 
Oberta per a Majors (UOM) que 
s’ha celebrat a Esporles amb la 
participació de 30 persones ins-
crites al programa i l’assistència 
d’una mitjana de 23 alumnes a 
les diverses sessions.

Han estat cinc jornades 

monogràfiques, on professors de 
la Universitat de les Illes Balears 
han tractat temes tan diversos 
com L’exercici físic és medicina, 
TIC i gent gran, Efectes del canvi 
climàtic sobre els “huracans” 
extratropicals, Afrontament 
del dolor a través de l’activitat i 
Agricultura ecològica.

Una de les obres de l’artista 
local, Guillem Aulí, es pot veure 
a partir d’ara penjada a la Casa 

de la Vila. Es tracta d’un quadre 
de la sèrie Sicília que romandrà 
exposat al primer pis a la sala 

d’espera davant el despatx de 
batlia.

LA UNIVERSITAT  
OBERTA PER A MAJORS  
A ESPORLES

UNA OBRA DE GUILLEM AULÍ  
A LA CASA DE LA VILA

1715, UNA 
EXPOSICIÓ 
PER 
ENTENDRE 
EL PASSAT

Els fets que desencadenaren la 
fi del Regne de Mallorca són l’ob-
jecte de l’exposició que acollí sa 
Fàbrica el mes d’abril. Una mos-
tra didàctica que s’encetà amb 
una xerrada molt il·lustrativa del 
seu comissari, Bartomeu Mestre, 
“Balutxo”.

Durant els dies de l’exposició, 
els alumnes de quart curs de la 
ESO de l’IES també visitaren Sa 
Fàbrica per entendre millor la 
nostra història amb el recull d’in-
formació que conforma l’exposi-
ció itinerant.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Entrevista Guiem Aulí (Text: Es fill de na Joaneta. fotos: Maria Antònia Font)

“Estic Enamorat d’Esporles”

A rtista, agent d’assegurances i 
bomber. Va néixer a Esporles l’es-
tiu del 63. El seu padrí, per part 
de pare, era el selleter del poble, 
i els padrins per part de mare 
eren els amos de Son Poquet. 
Té tres fills. És un home vital, 
apassionat, inquiet, presumit... 
i també molt sortat: fa un any i 

mig va tenir un vessament cerebral i actualment està 
completament recuperat. Li agrada caminar, cuidar-se, 
dormir, fer esport, cuinar, anar a la mar, compartir amb 
els amics l’art, la música...

Els Aulí sou una família esporlerina de soca-rel...
Pata negra (riu). Sí. Mon pare va fer molta feina amb les 
assegurances i va guanyar doblers. Compràrem un pis 
a Palma perquè poguéssim estudiar a un bon col·legi. 
Els caps de setmana veníem a Esporles i jo m’alliberava, 
me sentia lliure i feliç.

Esporles...!
Estic enamorat d’Esporles. Aquí tenc les meves arrels 
que me donen seguretat, fortalesa i equilibri. Esporles 
està estratègicament situat al mateix temps en cotxe 
del Port des Canonge que a l’aeroport (necessari per a 
un illenc).

“Som molt caparrut. 
Crec en lo que faig”
Què cerques en aquesta vida?
Estimar i sentir-me estimat. Pretenc cultivar un espe-
rit lliure i tenir el valor per viure la vida que vull. 
M’interessa la llum, la bellesa, lo positiu... Vull produir 
idees belles. Tenc molta energia i necessit treballar 
amb les mans.

Ets un artista...!
L’art és una passió. Una fuita. Un alliberament. No sé 
si per escapar del món o per transformar-lo. Però l’art 
me costa suor, llàgrimes i sang. M’ho curr dia sí i dia 
també. Som molt caparrut. Crec en lo que faig. Som un 
batallador. M’ha costat arribar aquí on som. I esper que 
lo bo estigui per venir. Pretenc ser un artista reconegut 
per poder viure l’art a full.

“Estic encantat de  
fer de bomber”
Lo que no m’acaba de quadrar massa  
és lo de bomber...
(Riu) Idò fa 28 anys que faig de bomber i estic encantat. És 
un regal. Sempre dic que el dia que hi vaig entrar me 
va tocar la loteria. Bon horari. Un sou que me permet tenir 
seguretat. Educació física. Bon rotllo amb els companys...

D’acord. I lo de les assegurances?
Ho vaig passar molt malament durant 20 anys. Anava 
a apagar un foc i me telefonaven que havien tengut un 
cop amb el cotxe. 

Però després del vessament vaig fer un canvi molt 
gros a la meva vida. Ara tenc un soci i una persona que 
fa feina, i la gent està ben atesa, i jo hi he guanyat en 
tranquilitat i benestar.

Saps què has vengut a fer en aquesta vida?
(Pausa) Millorar com a persona. Fer net. Descobrir la 

part més autèntica de mi mateix. Estimar. Crear. Crec 
que he vengut per millorar la nissaga.

Vols que parlem de política?
No som cap activista polític, som animal artístic, però 
diria que tenc una filosofia “verda”. No crec en bande-
res. M’interessa el benefici de les persones.

“Tenc molta energia i necessit treballar amb les mans”

SPORTULIS 41. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | JUNY 2016 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA | PÀG. 13ENTREVISTA



A passat un altre any! I ens ha passat volL’ONG Esporles 
al món ha destinat el frit solidari d’enguany als refugiats 
a Quios, i també ha organitzat una campanya de guardio-
les a l’escola i a l’institut, així com a diversos comerços 
d’Esporles. A més, en una activitat poètica per a la pau 
que l’IES d’Esporles féu a la Casa del Poble, es demanà als 
assistents una aportació per a la campanya.

El frit aconseguí uns 1.000€, l’IES recollí 324€, i els 
comerços 140€. D’altra banda, l’OCB a esporles muntà 
una paradeta solidària al passeig, i aconseguí 239€, i els 
organitzadors de la calçotada 2016 de la Vilanova afegiren 
el benefici de 200€ a la mateixa causa.

Tot això fa un muntant de 1.905 euros que s’envien cap a 
les organitzacions que coordinen l’ajuda als refugiats que 
arriben massivament a Europa de la zona en conflicte. Si 
voleu seguir ajudant, posau-vos en contacte amb l’ONG.
confiar en nosaltres per compartir una setmana amb els 
vostres infants, una setmana que esperem que gaudeixin 
tant o més del que ho fem sempre nosaltres.

Les monitores i monitors de l’Esplai La Cadernera segui-
rem el curs vinent amb la nostra tasca voluntària i que 
feim per amor a “l’art” i pensarem i treballarem, com 
sempre, per poder arribar al màxim de caderneres que 

vulguin venir i compartir els dissabtes i les colònies amb 
nosaltres.

Bon estiu!!

Esporles al Món amb la campanya d’ajuda als refugiats
Dolors Fortuny, presidenta de l’ONG Esporles al Món
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Esporles i les seves mascotes_Antoni Bauçà | Primavera 2016 
No hi ha dubte que en aqu est estimat poble hi 
tenim dues classes de mascotes:

Els nins, què els padrins duen a passejar mentre els 
pares fan feina, fent constar que ara darrerament el 
padrí s’ha incorporat molt a aquesta tasca, i els cans, 
canots i canets que últimament han augmentat 
exponencialment a aquesta vil·la, i que els esporle-
rins i esporlerines el se treuen de casa per anar amb 
ells a fer una volteta.

Els nins quant surten a passejar fan les seves neces-
sitats sense ocasionar el més mínim problema, 
l’intel·ligència humana que no te límits va inventar 
el bolquers i amb això, aquest tema quedà per sem-
pre resolt, ara just queda per resoldre el rebuig dels 
bolquers, però això, es un altra tema.

Emperò amb els cans ja es un altra cosa: ells, també 
fan les seves necessitats al carrer i per això per aju-
dar a resoldre el problema l’ Ajuntament va instal-
lar, als llocs estratègics, uns aparells que a més de 
dispensar bosses de plàstic també fan de “papere-
res” per dipositar les bosses, una vegada plenes de 
lo que tots sabem.

L’Ajuntament i altres associacions culturals  amb tota la 
seva bona voluntat del món, han promogut conferènci-
es, editat cartells, escrit articles a la revista etc. etc. per-
què deixéssim entre tots els carrers nets i poder mirar 
enfora sense por d’embrutar-se les sabates, pot ser 
hauríem de recuperar les crides amb trompeta i tambor 
com es feien abans per si n’hi algú de sord.

Hem de recordar que una vegada que la bossa esta 
plena un pot optar per dipositar-la al contenidor 
dispensador de bosses o be dur-la a casa, encara que 
no sabem ben bé com es pot fer separar el plàstic del 
orgànic de la bossa sense embrutar-se les mans del 

seu olorós contingut i així complir amb la normativa 
dels tres poals.

Però lo que no es pot fer mai, ja que en aquest cas 
es pitjor el remei que el mal, és deixar la bossa 
plena vora al carrer o camí: de Son Cabaspre, de Son 
Dameto, de Son Ferrà etc. ja que ara últimament 
enlloc de trobar espàrrecs”, que abans tenien adob 
gratuït, ara es troben aquí i allà aquestes bossetes 
que es faran eternes amb el plàstic que envolta el 
regal com la de la foto que vos adjunt.
 
 Avui vespre pensant amb aquest entremaliat, pot 
ser hem trobat la solució al problema que si be 
encara no està al abast de tothom no hi falta molt i 
que no és més que substituir els canets de carn i os 
per un ca robot que ens acompanyaria  a les nostres 
passejades i que gràcies a ell es tornarien  més medi-
tatives sense passar pena de res.

Mirau a més a més els avantatges  que tenen 
aquests animalons:

Podrien anar amb energia solar i mos estalviaríem 
un munt d’euros de menjar. No necessitarien ni xips, 
ni vacunes, ni medicines, ni assegurances. No els 
hauríem de passar el raspall ni ens deixarien la casa 
plena de pel. 

Amb un g.p.s. integrat se’l podríem passar les rutes 
saludables d’aquest poble i ells al davant ens trau-
rien a fer salut sense por de perdre el camí. Seriem 
amics de tots i ningú ens retrauria que deixam regals 
no desitjats pels carrers. 
 
 Podríem llevar de les entrades les botelles d’aigua 
posant al seu lloc cossiols amb flors. Quan mos can-
sessim d’ells just el posaríem dins la seva capsa i no 
el deixaríem al carrer. 

Però tambè, tambè sabem: que res, res, res del món 
podria substituir al nostre estimat ca.

Idò bones passejades a tots i mentre tant que la 
saviesa ens acompanyi.



H a passat un altre any! I ens ha passat 
volant! Un curs més que va començar 
molt fort i amb moltes cares noves i 
també de conegudes. Junts hem fet 
de tot: manualitats divertides de tot 
tipus, tallers de cuina per omplir-nos 

bé la panxa sempre intentant gaudir de coses sanes i 
poder-les compartir amb la família (si és que arribava 
qualque cosa a casa!), jocs en els que hem rigut molt 
i on hem entès que no hi ha guanyadors ni perdedors 
sinó companys, danses que ens han fet remenar el 
cos i acabar de perdre la poca vergonya que tenim, 
activitats i jocs cooperatius aprenent a que si feim les 

coses entre tots podem arribar a fer coses que creiem 
impossibles i, per damunt de tot, hem passat els 
dissabtes horabaixes plegats i fent el nostre niu de 
caderneres cada vegada més gran i més divertit.

I arriba dia 18 de juny, dia que hem de dir adéu a les 
nostres petites caderneres... però més ben dit serà un 
fins aviat ja que no estarem gaire a partir de colònies 
d’estiu! Aquest any tornarem a s’Olivaret, a Alaró, on ja 
hi anàrem a l’estiu fa uns 5 anys.

Enguany la convocatòria de les colònies d’estiu ha 
tengut més èxit que mai i us volem donar les gràcies 

per confiar en nosaltres per compartir una setmana 
amb els vostres infants, una setmana que esperem 
que gaudeixin tant o més del que ho fem sempre nos-
altres.

Les monitores i monitors de l’Esplai La Cadernera segui-
rem el curs vinent amb la nostra tasca voluntària i que 
feim per amor a “l’art” i pensarem i treballarem, com 
sempre, per poder arribar al màxim de caderneres que 
vulguin venir i compartir els dissabtes i les colònies 
amb nosaltres.

Bon estiu!!

Acaba un altre curs de l’Esplai La Cadernera
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El primer que volem fer és desitjar-vos un feliç estiu i 
que pugueu gaudir amb els vostres infants el màxim 
possible, perquè aquest curs ha estat molt feiner per 
tothom, no trobau? 

A l’Apima del CEIP Gabriel Comas i Ribas, ens ha passat 
volant. I és que no hem aturat en cap moment; pendents 
de les diverses qüestions que afecten l’alumnat i fent 
costat per tal que la vida a la comunitat escolar sigui par-
ticipada per tothom. Així, abans de començar el curs, vam 
dur a terme el programa de reutilització de llibres de text. 
En aquesta tasca ens ha fet costat l’Ajuntament d’Espor-
les i també el professorat. Des de l’Apima és un tema 
que ens preocupa perquè la despesa per les famílies 
en aquesta matèria és elevada i considerem que és una 
qüestió de responsabilitat aprofitar el màxim possible 
els materials adquirits i així intentar que hagi un equilibri 
en les despeses, i perquè no, treballar amb la sostenibi-
litat ambiental. Relacionat amb l’ús de llibres de text, i 
tenint en compte que des del claustre es fan esforços per 
tal que siguin els menys possibles, l’Apima ha presentat 
la proposta de creació d’una biblioteca escolar o centre 
de recursos per l’aprenentatge. A hores d’ara no hem 
obtingut una resposta clara. El que sí que tenim clar és 
que la biblioteca escolar pot oferir materials en diferents 
suports per tal d’acompanyar a la canalla durant el seu 

desenvolupament acadèmic. Seguirem treballant en 
aquesta línia? Estem oberts a la vostra col·laboració en 
aquest tema i en tots els altres!

Ja a l’agost de 2015, conjuntament amb les famílies i 
el professorat vam dur a terme el projecte de millora de 
patis d’infantil. Va ser una jornada de molta feina però 
constructiva que ja podem afirmar que els més petits 
de l’escola han pogut aprofitar alegrement aquest 
curs. Ara l’alumnat de primària ens demana que fem 
el mateix al seu espai d’esbarjo, així que hem d’anar 
recavant doblers i pensant en jocs amb els quals es 
trobaran més contents i actius. Voleu participar-hi? 
Endavant, doncs. L’Apima és dels seus membres!

El focus de l’Apima durant el curs finalitzat i sempre ha 
estat així, són els infants. Aquest any hem continuat 
assumint la responsabilitat de gestionar i proposar 
activitats extraescolars que fossin accessibles econòmi-
cament i que aportessin enriquiment personal i social a 
l’alumnat; hem ofert classes de karate, de psico-dance, 
hem provat amb el ioga per infants, hem ofert també 
tallers de cuina, costura, coneixements sobre arqueo-
logia, hem fet plàstica, anglès, teatre, matemàtiques... 
Algunes d’aquestes activitats han pogut acabar el 
curs amb nosaltres, i d’altres no han continuat. Volem 

agrair als responsables de cada activitat la seva energia 
i la bona disposició mostrades.

Hem de posar en relleu que per tal de poder donar 
l’abast a tots els àmbits en els quals ens impliquem, 
l’Apima ha optat per organitzar els membres motivats 
en diferents comissions com una forma de no carregar 
de feina a uns pocs i també per aprofitar les sensibili-
tats i coneixements de les persones amb les quals con-
tem. Així, a hores d’ara tenim la comissió de menjador, 
la comissió d’Informació, la d’hàbits saludables, la de 
diversitat i la de sortides. A més la Junta Directiva ha 
participat en diferents reunions de caràcter “institucio-
nal”. Al Consell Escolar, un òrgan molt rellevant, també 
hi hem posat ganes, feina i il·lusió.

Destaquem també després de les votacions de canvi 
de jornada, el curs vinent la tindrem continuada. Per 
aquest motiu i atenent a la preocupació de molts pares 
i mares, vam programar una reunió per tal de resoldre i 
consultar dubtes. També vam organitzar altra trobada 
amb pares i mares i la FAPA per xerrar dels exàmens de 
revàlida de la LOMCE. Per sort, el Govern les va aturar.

Com veieu, no ens falten tasques i responsabilitats, 
veniu a fer crèixer la comunitat!

I ja s’ha acabat el curs 2015-2016!_APIMA
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VALS SENSE NOM

Aquesta és la nostra llar...el nostre vaixell cap al futur... 
Aquesta és una de les imatges més detallades i precises 
que s’han pres fins ara del nostre planeta, la Terra.

Estem a un milió i mig de km de distància... La joia blau 
turquesa, suspesa dels fils invisibles de la gravetat, 
roda a 1500 km/h al voltant del seu eix, un fet astora-
dor que passa totalment desapercebut degut a l’im-
mens poder de les aparences.
 
A més el nostre planeta viatja a 110.000 km/h al vol-
tant del Sol en un silenci solemne i esfareidor. Des 
d’aquesta distància, no es pot sentir el renou i la dis-
bauxa que provoquem els éssers humans dia i nit, any 
rere any, imperturbables i ascetas dels miracles de la 
física. Per acabar-ho d’arrodonir, el Sol i la seva cohort 
planetaria giren  a uns 800.000 km/h al voltant del forat 

negre situat al bell mig del centre de la nostra galàxia, 
la Via Làctia... Per si no hagués quedat clar, la certesa del 
repòs absolut queda esmicolada per mor de lleis escrites 
en llibres de llum dictats al principi dels temps.

A aquesta distància, la visió d’aquest tros de vida soli-
tari entre els dits de l’obscuritat , planta cara als dimo-
nis amagats sota les portes invisibles de la nit. I aquí 
vivim nosaltres; elles, ells... i milions d’altres éssers 
vius que tractem amb insistència de compartir una peti-
ta part de l’existència; som llum congelada en el temps 
i pols feta consciència. 

Aquesta esfera diminuta, aquesta meravellosa nau feta 
d’arrels, roca i vent i sostinguda pels plecs de l’espai 
temps, espera callada l’arribada d’un nou cicle, una 
nova giravolta, un nou vals...

Pols d’estrelles

Els somnis de Cassiopea_Xavi Villanueva

©NASA



Aquest any 2016, Esporles serà la seu del XLè Aplec 
Excursionista dels Països Catalans. Ermassets Club de 
Muntanya i el Grup Excursionista d’Esporles serem els 
organitzadors d’aquest esdeveniment que tindrà lloc del 
28 d’octubre a l’1 de novembre.

L’Aplec Excursionista del Països Catalans és una tro-
bada anual de grups excursionistes del territori de 
parla Catalana, que inclou Catalunya, el País València, 
Catalunya Nord, Andorra, l’Alguer i les Illes Balears, on es 
realitzen tot tipus activitats relacionades amb l’excursio-
nisme i la cultura pròpies del lloc que l’acull, per a donar-
ho a conèixer als participants vinguts d’altres regions.

Enguany a Esporles vendran tot un grapat d’excursio-
nistes disposats a gaudir de les nostres muntanyes, de 
la nostra cultura i de la nostra història. Entenem aquest 
esdeveniment com un intercanvi social, cultural i espor-
tiu que ens permetrà donar a conèixer i compartir la nos-
tres tradicions, manera de fer i de ser. 

Comparar-les amb les dels participants d’altres regions i 
observar les coincidències i diferències, que ens  podran 
sorprendre en més d’una ocasió.

Durant els cinc dies de l’Aplec hi haurà organitzades 
diferents activitats com són excursions, exposicions, 
conferències i xerrades de temàtica relacionada  amb la 
muntanya i la seva història. Altres activitats relacionades 
amb la nostra cultura com el ball i música tradicionals, i 
també, com no, la nostra gastronomia.

Des d’Ermassets Club de Muntanya i des del Grup 
Excursionista d’Esporles volem fer partíceps a tots els ciu-
tadans d’Esporles d’aquest esdeveniment i animar-vos 
a col·laborar i participar a les diferents activitats. Al lloc 
web http://www.aplecexcursionista.org podeu consultar 
tota la informació.

En breu tenim pensat organitzar una reunió per a tots els 
que volgueu col·laborar d’alguna forma amb l’organit-
zació de l’Aplec i poder conèixer de primera mà els actes i 
activitats que s’hi realitzaran. Mitjançant l’Agenda Local 
21, el Facebook de l’Ajuntament i dels Ermassets Club de 
Muntanya vos informarem de lloc i data.

Desitjam que tot el poble pugui gaudir d’un llarg cap de 
setmana d’esport, cultura i festa i que es pugui parlar 
d’aquest Aplec durant molts d’anys.

Esporles acollirà el XLè aplec  
excursionista dels Païssos Catalans
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L’Associació de Gent gran d’Esporles ha celebrat elecci-
ons i una nova junta directiva pren el relleu de la que 
ha treballat durant aquests darreres anys. 

La nova junta està conformada per n’Andreu Alba al 
capdavant com a nou president, en Paco López és el 
vicepresident, n’Antònia Puig amb el càrrec de secretà-
ria, na Xisca Tomàs de tresorera i na Magdalena Sastre, 
en Juan Expósito i en Cirilo Bermúdez com a vocals.

Segons els nous responsables de l’associació, la seva 
intenció és seguir amb la bona feina que s’ha fet 
durant els darrers anys i mantenir la flama de l’activi-
tat i l’entusiasme.  
 
Els seus objectius són seguir fent activitats que agra-
din als associats, ajudar la gent que ja hi ha, i animar a 
associar-se a les persones de més de 60 anys, i a les de 
més de 55 a participar com a col·laboradors.

La seu social de l’Associació segueix a l’edifici de l’antic 
Centre de dia i les oficies estaran obertes per atendre i 
informar els dilluns i els dimecres de 9.00h a 11.00h.

Nova junta 
directiva de 
l’Associació de 
Gent gran

La nostra població
De març a juny de 2016. Naixements (8),  
matrimonis (15) i defuncions (1)

El passat mes de maig la companyia de teatre local Mals 
Papers hem estrenat la nostra nova obra “Avall frares!”, 
basada en un fet històric d’Esporles que molts coneixe-
reu. Es tracta del conflicte pel domini de les aigües de la 
Font Major. Els anomenats “plets de les aigües” van ser 
motiu de disputa durant segles i fins fa ben poc. Avui dia 
aquest conflicte ja està resolt, però sempre és interessant 
fer memòria i no oblidar la nostra història.

L’obra, escrita per la directora de la companyia, Neus 
Nadal, tracta aquest fet històric amb un toc d’humor i 
intentant ser el més fidel possible a la realitat que per 
allà el segle XVIII va omplir els carrers del nostre poble. 

Des de la companyia Mals Papers volem agrair a tota la 
gent que ha fet possible que la Casa del Poble s’omplís 
els dos dies que hem representat “Avall frares!”, ha estat 
un plaer! Durant el que resta d’any i part del 2017 la 
seguirem representant a altres teatres de Palma, Santa 

Maria, Campos... i per tot on ens vulguin! És un honor i 
una gran responsabilitat per nosaltres recórrer els teatres 
de Mallorca mostrant un esquitx de la nostra història i 
esperam que si no l’heu poguda veure encara vos animeu 
a seguir-nos!

Moltes gràcies, salut i teatre!
Mals papers.

Avall frares!

Calçotada 
Vilanovera
La ja tradicional calçotada de la Vilanova enguany va 
registrar un èxit total de participació. Es varen vendre 
més de 260 tiquets d’aduls i 74 d’infant. Els fons que es 
recaptaren anaren repartits a parts iguals pels refugiats 
de Quios i per Esporles x Esporles, 200€ a cada causa.

Yordani Villalonga Cuesta

Miquel Ribas Tomàs

Miquel Catrón Caló



A punt de concloure aquesta temporada, és hora de fer 
una revisió de tot el que hem aconseguit per al nostre club.

Durant tota la temporada, els nostres nins i nines han 
anat deixant pel camí molta il·lusió, esperances, ganes 
d’aprendre, de superació, emoció i sobretot han reforçat 
el sentiment de pertànyer a un club, l’ESPORLES B.C.

Els nostres jugadors/es s’han posat a prova, no solament 
com a persones individuals, sinó també com a grup, a 
l’hora d’anar aconseguint els diferents reptes sorgits 
durant els entrenaments i competicions.

Ha estat un any ple d’experiències, tant per part dels jugadors 
com per part de l’equip tècnic. Els nostres juniors han viatjat 
a Menorca, les nostres cadets han fet un intercanvi amb nines 
de Ses Salines (Eivissa) i els nostres equips infantils (femení i 
masculí) varen anar a Barcelona on a més de competir també 
varen gaudir d’una visita a Port Aventura, tot un luxe!

Hem pogut sentir l’orgull i l’emoció de veure com les gra-
des vibraven d’emoció en les diferents finals disputades, la 
dels juniors femení i masculí, que han culminat de manera 
brillant la seva temporada. I encara hi ha possibilitat que 
altres equips, que encara estan disputant les seves compe-
ticions, arribin també a la final de la seva categoria.

Durant tot l’any, els equips sèniors també han aportat 
il·lusió a la resta de jugadors del club, amb les seves 
demostracions de bon joc i bon comportament, tant dins 
com fora de la pista, tot un exemple a imitar. Les grades 
han vibrat i han estat plenes, no només de pares i fami-
liars, sinó també de gent del poble, gent d’altres equips, 
amics... que han vengut a animar i a recolzar els nostres 
equips, tant a Esporles com als diferents pavellons on 
han jugat els nostres jugadors.

No podem acabar, sense fer una referència als nostres 
equips de formació, que enguany han crescut amb les 

incorporacions de nins i nines d’Esporles i de pobles 
veïnats, gràcies a la bona feina feta pels nostres entre-
nadors-formadors que han sabut transmetre valors d’es-
forç, superació i solidaritat d’una forma lúdica i divertida.

Si no ens coneixes encara ,vine a veure la feina que 
feim i anima’t a formar part del nostre club. T’esperam!

XIII PUJADA A LA FITA  
DEL RAM D’ESPORLES
El passat 22 de maig, varem celebrar la nostra cursa, la 
dels Ermassets d’Esporles, la XIII Pujada a la Fita del Ram.

Ha estat un gran dia, i una gran cursa, que dedicam a 
tots els voluntaris, patrocinadors, i col·laboradors, que 
fan possible la “nostra” cursa.

En aquesta edició ens hem vist totalment superats pel 
nombre de peticions d’inscripció, 330 places, al final 
310 varen prendre la sortida. 

Com sempre, moltíssimes gràcies a tots els voluntaris 
i Ermassets/es que fan possible aquest dia que tan ens 
engresca i uneix, sense tots ells, seria impossible. Vull 
anomenar als dos directors de cursa, en Joan de la Cruz i 
en Biel Frau pel temps i esforços dedicats.

També agrair a l’Ajuntament d’Esporles en general, i al 
seu coordinador d’esports en Peter Trias en particular, 
tot el recolzament i la tasca feta, així com als altres col-
laboradors, espònsors i patrocinadors. Nomes vull comen-
tar el més importants, sense restar importància als altres: 
Fisioplanet, Bodegues Túnel, Foracorda, Nutrisport, Cafè 
Nou, S’Olivaret, Cervesa Banyarriquer… gràcies a tots ells.

Ja en la qüestió estrictament esportiva:
Ha guanyat per primer pic un corredor local, en Pau 
Bestard, i per segon pic després de la passada edició 
que ho va fer en Biel Gomila, un ermasset. ........ bona 
representació de tots els ermassets i ermassetes, més 
de 50 inscrits.

El varen seguir a la classificació local n’Scott Benet un 
nouvingut al poble que va com un trò, el gran Bernat 
Amengual, seguit de un altre nou fitxatge, en Joan Serra, 
i el nostro incombustible Miquel Tomàs Pintxo. A l’apar-
tat femení, quarta posició general de na Mar Cañellas, 
seguida de les ermassetes Amaranta Ripoll, Lurdes fus-
ter, Helena Romagossa, i Neus López, entre d’altres.

La nostra més sincera enhorabona a tots els corredors/
es guanyadors de totes les categories, als campions, i 
a tots els que han aconseguit acabar la cursa. Gràcies 
a tots els corredors i corredores de muntanya per venir 
a la nostra cursa i que segueixi sent un referent en el 
calendari de la Copa Balear.

També afegir, que ha estat com cada any una cursa 
accidentada, tothom vol fer molta via baixant, el nostre 
metge ha hagut d’atendre una sèrie de corredors amb 
lesions, degut a caigudes i doblegades de turmells. Els 
desitjam a tots una ràpida i satisfactòria recuperació.

Fins l’any vinent que serem més i ho farem millor.
Salut i muntanya

Si no ens coneixes encara ,vine a veure la feina 
que feim i anima’t a formar part  del nostre club. 
T’esperam!

TRAVESSA EN BICICLETA
El cap de setmana del 28 i 29 de maig els Ermassets 
de la secció de BTT varem fer la Travessa de la Serra de 
Tramuntana en dos dies. 

Amb un total de 14 participants va ser tot un èxit amb 
noves incorporacions que s´ho varen passar de lo més bé.

La primera etapa varem partir de S´Arracó per acabar a 
Sóller amb un total de 69 Km on varem dormir y repo-
sar forces per desprès afrontar la segona etapa fins a 
Pollença amb un total de 53 Km més.

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració.

XAVI ANDREU PUJA AL PÒDIUM  
DE LA PROVA CICLISTA DE DESCENS 
TOT TERRENY 
El ciclista del Club esporlerí Ermessets va quedar segon 
classificat a la competició celebrada a Espot a mitjans del 
passat mes de maig.

Competia a la categoria júnior de descens en Bicicleta 
Tot Terreny (BTT) a l’estació d’Espot a Catalunya, en una 
prova de categoria UCI puntuable per la Copa Catalana 
de l’especialitat.

 A més quedà 16è a l’scratch. Un excel·lent resultat, 
enhorabona Xavi!

Temporada 2015-2016. Esporles B.C.

PÀG. 18 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA |  SPORTULIS 41. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | JUNY 2016ESPORTS 

Ermassets

Final junior masculí



Les persones que formam part del club de volei d’Esporles, 
estam molt satisfetes de l’èxit d’aquesta temporada ja que 
hem aconseguit els objectius que ens havíem proposat. La 
bona feina feta en equip ha donat els seus fruits!

Amb l’expectativa d’un nou projecte per a la temporada 
15/16, en què volíem potenciar la base, hem aconse-
guit triplicar el número de jugadors/es que practiquen 
aquest esport a Esporles. En aquest moment som més de 
cent, havent-hi equips a totes les categories femenines 
(prebenjamins, benjamins, 2 alevins, infantils, 2 cadets, 
juvenils i 2a Balear), ampliant les nostres fronteres i fent 
les extraescolars de volei al col·legi FEV Sant Vicenç de 
Paül. Per aquest motiu hem augmentat el número d’en-
trenadors per complir amb aquesta fita.

També hem de destacar, com a èxit, la bona temporada 
feta per l’equip de 2a Balear, classificat per a la fase 
d’ascens a Primera. I no ens hem d’oblidar el primer lloc 
aconseguit per les juvenils i les cadets “A” a les seves lli-

gues, pujant a primera els dos equips. No menys impor-
tant les alevins, que han jugat a la lliga infantil i han  
quedat terceres del seu grup, cosa que té molt de mèrit ja 
que és el primer any que participen en competició. 

Hem de dir que, enguany, el nostre president Antoni 
Parietti compleix 10 anys de la seva tasca, deixant el 
seu càrrec i donant pas a una nova directiva, encara què 
hi continuarà formant part.

Enhorabona “presi” per la teva paciència i dedicació!

Un altra dels nostres objectius era relacionar-nos més 
enllà de l’esport amb les famílies i la resta de persones 
implicades amb el nostre club i disfrutar de moments 
d’esplai i diversió. 

Moments com: la presentació de principi de temporada, 
el sopar de Nadal i la torrada de fí de temporada, on hem 
pogut conèixer-nos un poc més. 

Només queda  donar les gràcies a esportistes, entre-
nadors, pares, mares, afició, patrocinadors i a totes les 
persones que ens han estat donant suport durant tota 
la temporada. Sense ells no hauria estat possible el que 
hem aconseguit.

Amunt esporles volei club! Si no ens coneixes encara, 
vine a veure la feina que feim i anima’t a formar part  
del nostre club. T’esperam!

La Rondalla segueix amb el seu camí de donar a conèixer 
el ball de bot i de fer partícips a totes aquelles persones 
que vulguin ballar el nostre ball tradicional!

Amb aquest objectiu i durant els darrers mesos s’han rea-
litzat diferents mostres al poble amb els vestits tradici-
onals, tant de camp o de mudat, coincidint amb esdeve-
niments i celebracions locals. Una d’aquestes festes fou 
el frit solidari que va organitzar l’ONG Esporles al món, 
en aquesta actuació varen participar dues noves incorpo-
racions a la nostra entitat que poc a poc va augmentant. 
Estam molt contentes d’incorporar nous membres i 
esperam que en un futur siguem encara més gent que els 
agrada ballar i que gaudim ballant. 

Una altra activitat sonada que hem organitzat, junta-
ment amb l’Associació de criadors de Pura raça Asenca 
de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Esporles i Unique 
Corners, va ser l’arribada de les nostres someres, que 
ens indica que arriba l’estiu i que la Rondalla compleix 
un any més. Enguany en feim 4 des que vam reprendre 
aquesta nova etapa. Un dia molt especial, on la disbauxa, 
la música i la fideuà són les grans protagonistes. 

Esporles Volei Club

Rondalla 
Maristel·la
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Cada parell de mesos gràcies a la labor desinteressada dels 
components i col·laboradors de la junta de l’Associació 
Cultural d’Esporles Mà de Música, els esporlerins podem 
gaudir d’un concert,  generalment de música clàssica, per 
la mòdica col·laboració voluntària de dos euros.

Amén de la cooperació de l’Ajuntament, les finques de 
Son Galceran, Sa Granja, Son Mas i Bellavista ens cedeixen 
el seu entorn admirable de les seves clastres i jardins per 
poder gaudir del privilegi d’escoltar la música a llocs carre-
gats d’història i bellesa.

Aquest diumenge de primavera el “Quartet  Mesmúsica” i 
els recitadors Frederic Ruiz i Xisco Busquets ens han delec-
tat amb diferents composicions musicals i relats breus, als 
Jardins de Son Galceran. 

I no podia ser d’altra manera, amb aquest entorn i la músi-
ca, els sentiments ens han aflorat i permeteu-me un petit 
relat breu d’aquest concert.

Mà de música el nom de l’associació, m’ha fet mirar 
la mà, que si la posau com per demanar almoina, fa com 
una vall envoltada de muntanyes.

I aquesta vall nostra d’Esporles, com una mà gran-
diosa, enyorava la música, però abans de començar el 
concert les notes, estaven en aquell moment aferrades, 
sense poder-se moure, a les partitures penjades als faris-
tols, que les inspiracions de Bach, Mozart i Grieg i altres 

il·lustres compositors, regalaren a la humanitat.
Quan els primers compassos sortiren dels instruments 

i les virtuoses mans dels joves músics, feren sonar les 
cordes, es va produir un gran silenci baix l’ombra del 
grandiós i vell lledoner; fins i tot els ocells deixaren de 
cantar i els rossinyols, que ara ja crien, digueren a les 
seves butzetes que l’escoltessin pot ser per afinar millor 
el seu cant.

La música de les paraules dels recitadors es va sumar 
a la melodia del conjunt amb una harmoniosa unió.

El vent envejós va fer acte de presència, pentinant les 
fulles dels grandiosos fassers i la seva remor es va unir a 
la de la música que oscil·lava, no segons el compàs de la 
partitura, sinó segons la seva força fent una unió majes-
tuosa i profunda.

A l’ombra del lledoner, les seves fulles, mogudes pel 
mateix vent, ballaven damunt les pedres del jardí sense 
poder-se aturar, i també les fulles de les partitures es 
volgueren sumar al ball i es mogueren al seu aire donant 
un poc de feina als músics per tenir-les al seu lloc als 
faristols.

Fins i tot les flors dels tarongers de la finca sentiren 
les vibracions de violins, viola i violoncel i podeu estar 
ben segurs que l’any que ve les taronges de aquesta vall 
encara seran més aromàtiques.

Acabat el concert tornàrem sentir els ocells que can-
taven amb més força i alegria, el picarol de les ovelles 
sonava més afinat i fins i tot el bram de l’ase que també 
es va fer sentir fou més harmoniós.

Parodiant els recitadors diríem que el millor relat breu 
es el que no comença... així és que ens toca acabar el 
nostre.

Dins tot aquest caramull de coses ens adonàrem 
que el nostre veïnat de butaca i amic nostre Albert, feia 
un esbós, amb ploma i paper immortalitzant aquest 
moment, i sense pensar-ho molt li robàrem aquesta 
imatge.

Per acabar voldríem engrescar a molts més esporlerins, 
que encara que no siguin adeptes a la música clàssica, es 
sumin a una tracalada de gent que ja ve. Una horeta dins 
aquests entorns privilegiats segur que vos farà tornar a 
casa amb més tranquil·litat, amor i alegria. Vos hi esperam 
a tots als propers concerts.

Mà de Música Associació  
Cultural d’Esporles
Antoni Bauçà | Primavera 2016, dedicat a en Baltasar Bosch



AJUDANTS DE 
BIBLIOTECA
Tots els que mos visitau en freqüència sabeu que 
durant tot el curs hem tengut dos ajudants de 
biblioteca cada dilluns i dijous. Són alumnes de 5è 
de primària què volen participar al nostre projecte. 
Arriben a la biblio amb una gran il·lusió per apren-
dre, responsabilitat, rialles, nirvis… Han estat mol-
tes setmanes compartint tasca i coneixements amb 
ells, un curs en el què esperam haver-los contagiat 
una micona de la nostra passió per la lectura i el 
món bibliotecari.

TAST DE LLIBRES
El club d’adults, TAST DE LLIBRES, ja roda sol des 
de fa dotze anys (es diu ràpid!!). Cada any tenim 
baixes i noves incorporacions, però sempre ens 
acompanyen una trentena de participants.
Aquest curs hem gaudit de la companyia de 
tres autors: Blanca Busquets, Gabi Beltran i 
Bartomeu Seguí. 

MIRANT CAP  
AL NOU CURS
El mes de juny és l’acabament de moltes de les 
nostres activitats. Només és un punt i seguit…
perquè ja estam preparant el curs 2016-2017 per 
tenir-ho tot a punt el mes de setembre.

CLUB DE LECTURA 
INFANTIL
Enguany ja podem parlar del club de lectura en 
plural perquè des de principi d’any iniciarem el 
club infantil. Les previsions que férem eren d’un 
màxim de 15 participants i en aquest moment 
tenim el doble d’inscrits!!! Hem compartit la lec-
tura de quatre títols i a les trobades volem que 
els infants expressin la seva opinió, coneguin 
altres autors i il·lustradors, altres títols… i també 
intentam fer sempre alguna activitat lúdica (lloc, 
gimcana, manualitat…) lligada a la lectura. Estam 
molt contents amb el resultat i esperam que els 
infants que venen també hi estiguin i vulguin 
repetir el proper curs.
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L’HORA DEL CONTE
El darrer dijous de maig realitzarem el darrer con-
tacontes del curs, com ja és una tradició a la bibli-
oteca ens acompanyà en Víctor Uwagba i ens va 
fer cantar, ballar, tocar els tambors... i ens explicà 
faules africanes.

Durant cada dijous ens hem trobat a la sala 
infantil de la biblioteca per escoltar contes i his-
tòries, narrades per n’Olga, voluntaris, titellaires, 
actors... Moltes gràcies a totes les famíles que ens 
heu acompanyat!!! us esperam el primer dijous 
d’octubre amb La fada despistada!!!
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Novel·la
Policia. Jo Nesbo
Martina en tierra firme. Elisabet Benavent
La legión perdida. Santiago Posteguillo
Historia de un canalla. Julia Navarro
Reyes de Alejandria. José Carlos Llop
El rumor de la caracola. Sarah Lark
L’avinguda dels misteris. John Irving
El noi de la casa de la muntanya. John Boyne
Ella y él. Marc Levy
L’amiga genial. Elena Ferrante
Cinco esquinas. Mario Vargas Llosa
Pan de limón con semillas de amapola. Cristina Campos
Las aguas de la eterna juventud. Donna Leon
El dia que vaig aprendre a volar. Stefani Kremser
La víspera de casi todo. Víctor del Árbol
La vida iba en serio. Jorge Javier Vázquez
El camino estrecho al norte profundo. Richard Flanagan

Generalitats
La cocina rápida de Lorraine Pascale
Despertad al diplodocus. José Antonio Marina
Maravillosamente imperfecto, escandalosamente feliz. 
Walter Riso
Ser feliz en Alaska. Rafael Santandreu

Juvenil
Girl on line de gira. Zoe Sugg
Omnia. Laura Gallego
Pipi Calzaslargas. 
Todas las historias. Astrid Lindgren

Infantil
Atlas del mundo. Aleksandra Mizielinska
Brazos largos. Jackeline de Barros
Com ensinistrar un drac. Cressida Cowell
Els calçotets de l’ós blanc. Tupera Tupera
Els fantasmes no truquen a la porta. 
Eulàlia Canals
En Mapatxe vol ser el primer. 
Susanna Isern
Es busca! Lili, la llebre lladre de llibres. 
Emily Mackenzie
Qui diu la veritat? La versió de la princesa. 
Montserrat Balada
Tom Gates. Planes geniales. L. Pichon
Mil cosas. Anna Kövecses
Diari d’una penjada 9. La reina del drama. 
Rachel Renée Russell
El petit jardiner. 
Emily Hughes

On és la lluna? Jordi Amenós
La màquina de les abraçades. 
Scott Campbell
Veig veig qui veus? 
Guido Van Genechten
El buit. Anna Llenas
El meu gosset vol fer ballet. 
Anna Kemp
El club de las zapatillas rojas 7. Secretos on line. 
Ana Punset

Audiovisuals
Ocho apellidos catalanes
Sinsajo Parte 2
Sicario
El secreto de Adaline
Los minions
Del revés
Jurassic world
Espias
La dama de oro
Hotel Transilvania
Atrapa la bandera
No molestar

Novetats Sant Jordi per Sportulis



Resum climatológic últims mesos 

FEBRER
Temperatura mitjana: 11.8 °C
Temp mín absoluta: 3.8 °C el dia 21 a les 07:25
Temp màx absoluta: 21.3 °C el dia 22 a les 13:20
Dia més fred del mes: 17 febrer en la mitjana dels 
dies: 7.7 °C
Dia més calorós des mes: 13 febrer en la mitjana 
dels dies: 18.7 °C
Ràfega de vent més alta: 75.6 km/h el 27 a 03:40
Mitjana vent: 3.4 km/h
Sector dominant : ONO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 8
Número de dies de mestral: 2
Pluviometria màxima en un dia: 38.8 mm dia 15
Precipitacions totals del mes: 103.6 mm

MARÇ
Temperatura mitjana: 11.9 °C
Temp mín absoluta: 4.6 °C el dia 09 a les 00:05
Temp màx absoluta: 23.4 °C el dia 30 a les 16:40
Dia més fred del mes: 08 març en la mitjana dels 
dies: 7.8 °C
Dia més calorós del mes: 31 març en la mitjana dels 
dies: 16.5 °C
Ràfega vent més alta: 48.3 km/h el 03 a 02:30
Mitjana vent: 3.8 km/h
Sector dominant: ONO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 9
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 23.8 mm dia 10
Precipitacions totals des mes: 38.6 mm

ABRIL
Temperatura mitjana: 14.3 °C
Temp mín absoluta: 6.2 °C el dia 09 a les 01:15
Temp màx absoluta: 24.3 °C el dia 16 a les 14:25
Dia més fred del mes: 08 abril en la mitjana dels 
dies: 9.3 °C
Dia més calorós del mes: 17 abril en la mitjana dels 
dies: 17.4 °C
Ràfega vent més alta: 51.5 km/h el 05 a 06:50
Mitjana vent: 3.5 km/h
Sector dominant: OSO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 6
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 30.4 mm dia 01
Precipitacions totals del mes: 69.6 mm

MAIG
Temperatura mitjana: 17.1 °C
Temp mín absoluta: 7.8 °C el dia 02 a les 04:25
Temp màx absoluta: 26.8 °C el dia 28 a les 18:00
Dia més fred del mes: 01 maig en la mitjana dels 
dies: 11.8 °C
Dia més calorós del mes: 29 maig en la mitjana dels 
dies: 20.5 °C
Ràfega vent més alta: 43.4 km/h le 22 a 19:35
Mitjana vent: 3 km/h
Sector dominant: SO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 1
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 14.0 mm dia 07
Precipitacions totals del mes: 21 mm

Seguim formant part de la xarxa de estacions de 
www.balearsmeteo.com allà podreu veure en temps 
real totes les dades de l’estació del poble i d’altres.

Amb aquest codi QR, a traves del mòbil podeu 
entrar al web de l’estació directament. Allà trobareu 

totes les dades disponibles i en 
temps reial, (temperatura, vent, 
pluja,etc) amb dades històriques, 
gràfics i molt més, esperem que 
vos agradi.

I per acabar un refrany per aquests mesos:
 

Santa Margalida (20 juliol) 
l’encen i Sant Bernat (20 agost) 
l’apaga

Meteo Esporles_Daniel Montero
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La predicció estacional per a la Mediterrània, elaborada pel fòrum 
MedCOF i l’AEMET, preveu major probabilitat que aquest estiu les 
temperatures estiguin per damunt la mitjana.

El psicólogo C. G. Jung denominó sombra a aquellos 
rasgos o características psicológicas que están ocultos, 
que han sido suprimidos o rechazados, a los contenidos 
inconscientes que aún no han visto la luz. La sombra 
está formada por todos aquellos aspectos, emociones 
y conductas que uno cree inaceptables y por eso recha-
za, como la rabia, los celos, la mentira y la vergüenza. 
También pertenecen a la sombra el orgullo, la lujuria, 
la gula y las tendencias agresivas, actitudes que con 
facilidad proyectamos y reconocemos en los demás.

Podemos reconocer nuestra sombra cuando reacciona-
mos de manera exagerada y desproporcionada ante las 
actitudes, defectos y acciones de quienes nos rodean. 
Todos esos rasgos y características de los demás que 
nos molestan y nos afectan provocando una reacción 
exagerada de rechazo, desprecio o animadversión, 
como la vanidad, el egoísmo, la avaricia, la pereza o la 
grosería pertenecen a nuestra sombra.

Para iluminar la sombra es imprescindible en primer 
lugar reconocerla. Requiere aceptar la agresividad, ansi-
as de poder, envidia y arrogancia que hay en nosotros. 
Aceptar no significa vivir la sombra sino simplemente 
reconocer la imagen que he construido de mí. La som-
bra puede llegar a ser una amiga generosa si la acoge-
mos, pero una enemiga peligrosa cuando la ignoramos 
y no la tenemos en cuenta.

Cuando integramos la sombra conectamos con nuestras 
capacidades ocultas, aumentamos el conocimiento de 

nosotros mismos, nos liberamos de la culpa y la ver-
güenza, y nos aceptamos de una manera más comple-
ta. Al incorporar la sombra podemos dar cauce de una 
forma más sana a nuestras reacciones y sentimientos, 
somos capaces de reconocer nuestras proyecciones y 
relacionarnos de un modo más sano y sincero con los 
demás.

Algunas personas tienden a culpabilizar a los demás de 
cuanto les sucede, mienten y se engañan a sí mismas 
porque no les gusta reconocer sus debilidades. Como 
no quieren asumir su sombra, la proyectan al exterior 
y la ven reflejada en los demás. Les cuesta aceptar sus 
errores y tomar conciencia real de sí mismas, por lo 
que resultan personas difíciles en las relaciones. Sin 
embargo, nada hay de malo en reconocer que somos 
humanos, y que en todos nosotros existen en mayor o 
menor medida las cualidades y defectos propios del ser 
humano. 

La aceptación e integración de la sombra pone de 
manifiesto nuestro amor por nosotros mismos. Amar 
nuestras partes vulnerables, feas o desagradables: 
la falsedad, la indiferencia al dolor propio o ajeno, la 
destructividad. Por eso no es tarea fácil amarse de ver-
dad, porque supone aceptar nuestras mezquindades y 
nuestro sentimiento de inferioridad o inadecuación. El 
trabajo pasa por tomar conciencia una y otra vez de lo 
que no nos gusta, acogerlo y decir: “sí, esto también”, 
para descubrir que lo peor de nosotros mismos sirve de 
abono y fertilizante para seguir creciendo.

Una gran parte de nuestras dificultades se manifiesta 
en las relaciones, al oponerse o rechazar aspectos del 
otro que no aceptamos en nosotros. Aquello que no 
conseguimos amar nos genera conflicto y sufrimiento. 
Todo rechazo es una falta de amor. La cura es amar, 
apreciar y respetar lo que rechazamos, abrazarlo y darle 
un lugar en nuestro corazón.

Sabemos que no podemos cambiar a los demás pero sí a 
nosotros mismos. Cuando nos reconciliamos con nues-
tros enemigos internos, cuando aceptamos esas partes 
rechazadas la relación con los enemigos externos se 
transforma. Un recurso eficaz para iluminar la sombra es 
aplicarse el dicho: “el efecto, no el defecto”, es decir, lo 
que a mí me produce el defecto del otro. Cuando reaccio-
namos de una manera exagerada en contra de algo o nos 
mantenemos en una actitud crítica e inflexible, podemos 
pensar que nos encontramos en territorio de la sombra.

Todos tenemos puntos ciegos, tendencias que nos 
negamos a admitir como propias, rasgos que rechaza-
mos y que proyectamos en los demás muchas veces 
con vehemencia. Ser auténtico es aceptarse como se es, 
no como se imagina o pretende ser. Acoger la sombra 
puede ayudarnos no sólo a aparentar ser buenos, sino 
a ser de verdad más compasivos con las debilidades 
humanas, las propias y ajenas, a ablandar la coraza y 
abrir nuestro corazón a los demás.

Ascensión Belart, psicóloga terapeuta. Autora de Un 
viaje hacia el corazón. Herder editorial.

El lado oscuro del corazón 



Saps on és?

Saps qui és? 
...Un home d’altura/ fill i filla/ Vilanovera???

≈ TEST ESPORLERÍ ≈

A quin any posaren la primera pedra per a la 
construcció de l’actual església? 
A. 1950
B. 1904
C. 1923

A l’any 1923, el dia de Sant Pere, a més de la 
inauguració de l’església, que més s’inaugurà?
A. La Casa de la Vila
B. El rellotge de l’Ajuntament
C. El cementeri

A quin any es publicà per primera vegada un programa 
de festes de Sant Pere en català?
A. 1984
B. 1980
C. 1979

Dins la dècada de 1970, on es celebraven la majoria 
d’actes de les festes de Sant Pere?
A. Al Central Park. Bar amb pista poliesportiva 
B. A son Quint, devora el camp de futbol
C. Al Passeig del Rei

Dins la mateixa dècada, amb quin poble competia 
Esporles per tenir les millors “verbenes” de Mallorca?
A. Amb Manacor
B. Amb Felanitx
C. Amb Andratx
 
Quin era un dels actes esportius més importants  
de les festes de Sant Pere?
A. El torneig de futbol
B. Les carreres de bicicletes
C. Torneig de handbol a 50 gols

Sol·lucions número anterior

Solució: 1 B - 2 A - 3 A - 4 A - 5 B - 6 C 

Si sabeu les respostes les podeu enviar a 
biblioteca@esporles.cat

És eixuta aquest estiu

resultat d’un sec hivern,

veim que no hi ha res etern

haurem de fer el cap ben viu.

Altre temps semblava un riu,

un bon lloc de retrobada

per fer una berenada.

Esperem que el Sant Patró

faci aquesta tardor

ploure a nostra contrada.

Fàbrica de Can Ribes

Pedro Garau García
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LA FOTO
Antònia Pizà

E ncara és un nadó. Amb poc 
més de mig any, el refugi de 
Son Tries gaudeix d’una gran 
experiència. El seu principal 
objectiu és donar confort i 

aixopluc els excursionistes. Situat a la 
falda de la Fita del Ram, aquest espai 

és ben acollidor. Desprès d’acumular 
kilòmetres als peus i amb una motxilla a 
l’espatlla carregada al màxim, (malgrat 
posar només els estris més indispensa-
bles), el que et ve de gust és tombar-te 
una estona al llit. 

Els dies s’han allargat i encara és clar. 
Desprès d’unes hores de descans, el 
cos està més relaxat. És el moment per 
preparar la ruta de l’endemà i no deixar 

res a la improvisació. Aprofites per fer 
tertúlia amb els altres excursionistes. 
Us recomanau mútuament bells camins 
per recórrer. És el moment per contar 
aquella anècdota, que amb la perspec-
tiva que dóna el temps, no sembla tant 
aterridora i te fa fer unes rialles. És hora 
de preparar el sopar.

 Quan la fam comanda, se li ha de fer 
cas. Un parell d’ous per fer una truita 

amb les verdures collides del propi 
l’hort que hi ha al refugi. Desprès de 
l’àpat, res millor que una dutxa. La pols 
del camí sembla una segona pell. Ja és 
de nit, però encara fa calor. Et prepares 
un refresc amb molt de gel i surts a 
contemplar els estels. No hi ha niguls. 
Consultes al telèfon la previsió meteo-
rològica del dia següent: calor. És hora 
d’anar a dormir i somiar amb noves 
aventures.


