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Esporles serà el primer 
municipi de les Illes Balears en 
contractar el subministrament 
d’energia elèctrica 100% d’origen 
renovable per a l’enllumenat 
públic i les instal·lacions i edificis 
municipals. Amb aquest objectiu 
es publicà un plec de condicions 
que regirà el concurs públic obert 
per a la seva contractació.

El subministrament d’energia 
elèctrica a instal·lacions i edificis 
municipals, necessàriament haurà 
de ser 100% d’origen renovable, dis-
posar de les garanties de generació 
exclusivament mitjançant fonts 

renovables, excloent l’obtinguda 
mitjançant combustibles fòssils ò 
la incineració de residus,  en la línia 
de complir amb els objectius del 
Pacte de Batles de reduir les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle i 
de protecció del Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Esporles.

És sabut que a Mallorca no 
es produeix energia de fonts 
renovables suficient per abastir 
els clients, que com l’Ajuntament 
d’Esporles aposten per aquesta 
opció; per la qual cosa, el sistema 
que utilitzen les empreses que 
ofereixen energia verda i, poden 

optar al concurs, comprem 
l’energia que consumeixen els 
seus clients al mercat majorista 
elèctric i proveeixen de certificats 
de garantia d’origen que avalen 
una producció d’energia, corres-
ponent al total del consum con-
tractat, de fonts 100% renovables. 
El subministrament d’electricitat 
es fa utilitzant la xarxa elèctrica 
existent. D’aquesta manera, com 
més clients exigeixin aquest tipus 
d’energia, s’obliga als productors 
d’electricitat a posar al mercat 
cada cop més energia provinent 
de fons renovables o verdes. 

L’AJUNTAMENT D’ESPORLES CONTRACTARÀ  
ENERGIA VERDA ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
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Ja fa 20 anys que l’Aplec 
excursionista dels Països Catalans 
celebrà el seu 20è aniversari a 
Esporles i ara torna triar aquest 
municipi per celebrar l’edició 40 
de l’esdeveniment més important 
de l’excursionisme en català.

El XL Aplec espera rebre 
unes 500 persones procedents 
de Catalunya, el País Valencià, 
Andorra, de la Catalunya Nord 
(França) i de l’Alguer (Sardenya, 
Itàlia) a més de tots els indrets de 
les Illes Balears. Els participants 
s’allotjaran al poble i gaudiran 
d’un bon grapat de rutes per la 
Serra de Tramuntana, de visites 
a possessions emblemàtiques, i 
d’un ample ventall d’actes cultu-
rals i lúdics.

La fita construeix una 
excel·lent ocasió de difondre el 
patrimoni natural de la Serra de 

Tramuntana, i de fomentar el 
respecte, la conservació i l’estima 
de l’entorn. Es tracta d’un esdeve-
niment on conflueixen cultura, 
natura i societat.

A finals de setembre es va pre-
sentar a l’Ajuntament d’Esporles 
el programa de l’Aplec, que se 
celebrarà del dia 28 d’octubre a l’1 
de novembre, amb la presència 
del president de la Federació 
Balear de Muntanya, Francesc 
Colom; la consellera insular de 
Medi Ambient, Sandra Espeja; la 
consellera de Cultura i Esports 
del Govern, Ruth Mateu i la bat-
lessa d’Esporles, Maria Ramon. 
També participaren a la presenta-
ció Toni Vicenç i Ramon Pizà, pre-
sident i vocal de l’Ermassets Club 
de Muntanya d’Esporles, entitat 
que enguany s’encarrega de l’or-
ganització de l’esdeveniment.

Amb seu a la Vilanova, com 
a centre neuràlgic dels esdeve-
niments, es realitzaran moltes 
activitats per donar a conèixer el 
poble, les seves muntanyes i d’al-
tres de la Serra de Tramuntana, 
gràcies a tots els col·laboradors, 
voluntaris i un grup de feina 
incansable que farà que els 
esports de muntanya, la cultura 
i la natura sien ben presents a 
Esporles i oberts com sempre a la 
resta de poblacions de parla cata-
lana seguint una tradició XL.

Més informació del XL 
Aplec Excursionista dels Països 
Catalans a www.aplecexcursio-
nista.org.

ESPORLES TORNA ACOLLIR L’APLEC EXCURSIONISTA  
DELS PAÏSOS CATALANS 20 ANYS DESPRÉS
Se celebrarà del 28 d’octubre a l’1 de novembre

Benvolguda Na Ferrana,
Muntanya esporlerina
Com estimada joguina,
Mirador de Tramuntana.
Gent de parla catalana
Ara te coneixerà
De Sales a Guardemar
I de Fraga a Maó,
Més bella que el Galatzó
Quan capell t’has de posar.

Autor Pep Manxi
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PROGRAMA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ  VISIBLES  
I DE GARANTIA JUVENIL

Aquest projecte contempla 
subvencions per a corporacions 
locals destinades a finançar pro-
jectes de millora de l’ocupabilitat 
de les persones treballadores 
desocupades de més edat, cofi-
nançat pel Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal (SEPE) i pel Fons 
Social Europeu (FSE) a través del 
Programa Operatiu de les Illes 
Balears 2014-2020, dins l’eix 1, 
objectiu 8 “promoure la sosteni-
bilitat i la qualitat en l’ocupació i 
afavorir la mobilitat laboral”.

El passat 14 d’agost finalitzà el 

seu projecte i volem compartir amb 
vosaltres les millores produïdes 
amb la seva feina i bon que fer: 
· Creació d’aules al centre de 

 Formació Tramuntana   
 Ponent per poder ampliar  
 l’oferta formativa i d’orien- 
 tació per donar un servei més  
 ampli, adequat i òptim a la  
 ciutadania.
· Millores a les voreres del  

 poble per fer-les més accessibles.
· Creació de rampes per elimi- 

 nar barreres arquitectòniques.
· Neteja integral i tractaments  

 específics d’espais municipals.
· Millores estructurals de la  

 Canera Municipal.
· Eliminació de fuites d’aigua  

 i goteres.
I un llarg etcètera que podeu 

consultar a la memòria del projecte.
Així com, també s’han fet 

feines des de el Programa de 
Garantia Juvenil, el qual està 
cofinançat pel Fons social euro-
peu (FS) el Servei Públic d’Ocu-
pació Estatal (SEPE) i el Servei 
D’Ocupació de les Illes Balears 
(SOIB), on 10 joves han realitzat 

tasques de creació d’un Hort 
a sonTrias amb un hivernacle, 
sistema de reg, etc. Tot sempre 
amb una vessant de sostenibilitat 
i cura del medi ambient.  

L’hort es prevéu que passi a 
ser un Projecte d’Horts Urbans, 
gestionats per l’Ajuntament i 
per aprofitament de la població 
d’Esporles. 

Des de fa un temps, l’alumnat 
de l’escoleta ens fa visites per a 
fomentar, des de la primera infàn-
cia, el no consumisme, per exem-
ple, cultivant tu mateix el que has 

de menjar, i vist l’èxit  de la visita, 
volem posar en marxa, conjunta-
ment amb l’escoleta municipal, un 
espai d’hort exclusiu per aquestes 
tasques de formació i consciencia-
ció de la importància de la cura del 
nostre entorn.

Actualment, i des de el mes de 
juny, els nostres joves estan rea-
litzat tasques de neteja i manteni-
ment del Torrent de Sant Pere al 
terme municipal, per evitar que 
l’acumulació de vegetació i fems 
puguin ocasionar problemes 
durant l’època de plujes.

L’Ajuntament d’Esporles va contractat 6 persones durant 6 mesos dins del projecte de “Revalorització d’espais formatius”



Després d’un parell de mesos 
fent feina al Casal Municipal de 
Joves d’Esporles toca presentar-se 
públicament, no creieu? Doncs 
som-hi.

Soc n’Albert Giner i des de 
principis de juliol m’encarrego 
de la dinamització del Casal. 
M’hi podeu trobar de dimecres a 
dissabte de 16 a 20 h i els dijous 
també al dematí, de 10 a 14 h. 

Des del mes de gener visc a 
Esporles, arribat de Catalunya he 
anat a parar a Son Cabaspre.

De formació soc politòleg, tan-
mateix ja fa més de 8 anys que em 
dedico de manera professional al 
mon de la joventut, primer com 
a dinamitzador, després com a 

tècnic, com a formador, assessor i 
ara de nou com a dinamitzador.

A més, duc mitja vida partici-
pant d’entitats, grups i associacions 
diverses de manera que em trobo 
ben a gust en un poble tant viu, 
actiu i participatiu com Esporles, 
on, de moment, formo part dels 
Dimonis Bocs i Focs i dels «Festeros 
i Festeres» de Sa Vilanova.

Dit això, només em queda 
dir-vos que per tot allò que neces-
siteu podeu comptar amb mi, 
vull aprendre de vosaltres i apor-
tar-vos el que pugui de la meva 
experiència.

Ens veiem al Casal, als carrers i 
a les places d’Esporles!

Una aferrada.

La fibra òptica ja és una 
realitat a Esporles. Durant els 
darrers mesos se realitzaren 
els treballs d’instal·lació del 
cablejat i dels equips necessa-

ris perquè tots els ciutadans 
del poble que vulguin con-
tractar aquest tipus servei de 
telecomunicació, el tenguin 
tècnicament a l’abast.

Durant els darrers mesos s’han 
renovat les instal·lacions de la 
xarxa d’aigua a diferents indrets del 
poble. Els exemples més significa-

tius són al carrer Canonge Garau, 
on a més de substituir canonades 
i vàlvules, la voravia del marge 
esquerra s’ha fet un poc més ample.

També s’han realitzats treballs 
en aquest sentit al carrer Francesc 
de Borja Moll, al carrer Nou de 
Sant Pere i al de Ramon Llull.

Aquest curs 2016-2017 ha arren-
cat al Casal de Joves amb molta 
empenta i un munt de propostes 
i d’activitats.

El Casal ha viscut canvis a la 
seva oferta de serveis, millorant 
i ampliant el catàleg de jocs de 
taula, substituint la consola així 
com reparant el futbolí i el billar.

El Grup de Muntanya del Casal 
de Joves, fruit del treball en xarxa 
amb l’APIMA i els Ermassets, 
neix amb la voluntat d’oferir una 
alternativa d’oci als joves de 1r 
a 4rt d’ESO. Amb un calendari 
de sortides mensuals i objectius 
clars; fomentar l’excursionisme, 
l’estima a l’entorn i créixer com a 

persones.
Les activitats extraescolars de 

l’IES Josep Font i Trias al Casal 
són una manera d’omplir de vida 
les quatre parets que ens envol-
ten. Taller de teatre, coral, robò-
tica, ioga o graffitis són algunes 
de les activitats que podeu fer al 
Casal de Joves d’Esporles.

S’Altaveu és el projecte de 
promoció artística per a joves del 
municipi. De la mà de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa i del 
Taller de teatre us oferirem una 
o dues actuacions cada mes per a 
que pugueu gaudir del talent dels 
nostres joves.

El Forum Jove d’octubre, com 

a espai de participació i decisió, 
ens permetrà repensar els usos 
i espais del Casal de forma col-
lectiva així com les activitats peri-
òdiques i puntuals que s’organit-
zen per al jovent i des del jovent. 
És un espai de trobada on tots els 
joves poden dir-hi la seva.

Finalment, els Quintos d’Es-
porles estan d’aniversari, amb 10 
anys d’experiències que els ava-
len els QUINTOS’99 s’enfronten 
al repte de deixar el llistó ben 
amunt i fer-nos sentir orgullosos 
de les seves propostes i activitats. 
Segur que durant aquest curs ens 
ofereixen un munt de sorpreses 
interessants.

BEN REBUT!

HA ARRIBAT  
LA FIBRA ÒPTICA

RENOVACIÓ DE XARXA 
D’AIGUA I VORAVIES

EL CASAL ARRENCA EL NOU CURS
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El trespol de la zona dels 
gronxadors del parc infantil de la 
Placeta del Jardinet s’ha canviat 
per un de nou. S’han substituït 
les rajoles sintètiques per un 

trespol continu de cautxú espe-
cialment dissenyat per aquests 
tipus d’instal·lacions. 

Aprofitant les obres de remo-
delació, la brigada de manteni-

ment fa una repassada a tota la 
zona i repara els desperfectes 
dels altres elements del parc, com 
són els pedrissos de ciment, rajo-
les, enllumenat, etc.

Gràcies a l’esforç i la col-
laboració de tots Esporles és 
referència com a municipi on fun-
ciona la taxa de residus per genera-
ció, en un article publicat al diari 
EL PAÍS el dia 22 d’agost de 2016 
amb el títol Cuando reciclar no se 
recompensa. El sistema español de 
tasas desincentiva la reducción de 
residuos en los hogares.

A l’article de de J.J. Gálvez, 
publicat el dia 22 d’agost, s’explica 
que: “En un país donde los hoga-
res producen 21.000 millones de 
kilos de basura en un año, según 
Eurostat, un municipio mallor-
quín ha centrado la atención de 
un grupo de investigadores. El 
Ayuntamiento de Esporles implan-
tó una tasa de residuos para las 
viviendas que aumenta conforme 
se generan más desechos no reci-

clados. La medida, unida a la reco-
gida puerta a puerta de las bolsas, 
ha provocado que en este pueblo 
se pase de separar en las casas el 
23,6% de los desperdicios al 76,1%, 
según las cifras del Consistorio. 
“Es un ejemplo de cómo introducir 
explícitamente en la sociedad el 
principio de que ‘quien contamina, 
paga”, subraya Sergio Sastre, coau-
tor de un estudio que ha analizado 
el impuesto de basuras en 125 
municipios de España.”

Segueix explicant el cas d’Espor-
les com a exemple de bona gestió 
de residus: “En el citado Esporles, un 
municipio de casi 5.000 habitantes 
de la Sierra Tramuntana, el consis-
torio introdujo en 2009 el sistema 
denominado “pago por generación”. 
Y las cuentas salen más fácilmente. 
Los vecinos de esta localidad abo-

nan, por vivienda, un fijo de 90 euros. 
Y, aparte, un euro por cada bolsa de 
basura no reciclada que produzcan. 
“Ese euro costea la propia bolsa, el 
transporte y la incineración de ese 
residuo”, aclara el Ayuntamiento. 
“Con este mecanismo, el usuario 
abona la tasa en función de su gene-
ración real y del servicio que obtiene 
por su gestión. Así se premia a los 
ciudadanos que realizan un esfuerzo 
en la reducción de desechos y la sepa-
ración en origen.”

Podeu llegir l’article complet 
a l’edició digital de EL PAÍS del 
22 d’agost o picant http://bit.
ly/2bIGSCT.

Gràcies a tots i cada un/a per 
la vostra participació en fer un 
municipi més sostenible que ha 
esdevingut referència a l’Estat 
com a gestió de residus.

RENOVACIÓ DEL TRESPOL DEL  
PARC INFANTIL DE LA PLACETA

ESPORLES MUNICIPI DE  
REFERÈNCIA A UN ARTICLE DE  
EL PAÍS SOBRE RECICLATGE
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MILLORES A 
L’APARCAMENT  
DE CA L’ONCLO

COTXES 
ELÈCTRICS 
I PUNTS DE 
RECÀRREGA

A l’aparcament del carrer de 
Ca l’Onclo s’hi han instal·lat 
recentment nous fanals i també 
s’hi ha construït una paret que 
limita el marge del jardinet del 
costat amb el carrer de Ca l’Onclo 

i amb el propi aparcament. 
Amb aquestes millores, la 

zona queda més transitable, 
evitant riscs d’esllavissaments 
i la claror dels fanals facilitarà 
l’accessibilitat. 

L’Ajuntament s’ha acollit a 
les línies de finançament del 
Consell Insular de Mallorca i del 
Govern de les Illes Balears per 
adquirir un cotxe 100% elèctric i 
per instal·lar punts de recàrrega 
per aquest tipus de vehicles al 
poble, respectivament.

Per una banda, el Consell 
proporciona una ajuda de 30.000€ 
per a la compra d’un vehicle 
elèctric que serà destinat a la 
Policia Local. Per l’altre, s’han 
sol·licitat al Govern 7.000€ per a 
la instal·lació, d’un punt de recàr-
rega a l’aparcament de Ca l’Amet 
i un altra al de Canonge Garau. 
L’Ajuntament finançarà amb 
4.000€ més aquests punt de recàr-
rega, que està previst permetin 
recarregar vehicles elèctrics gra-
tuïtament durant els dos primers 
anys, per fomentar el seu ús. 

S’instal·laran tres noves 
torres d’enllumenat amb 
llum de leds al camp de 
futbol. A les altres tres torres 
es substituiran només les 
lluminàries per un conjunt de 
focus de baix consum.

L’empresa adjudicatària 
de la instal·lació és el Grupo 
Rexdos i el cost del projecte 
és de 56.870€. A més, com a 
millores proposades, aquesta 
empresa aportarà un joc de 
porteries plegables de Futbol 
7 i un sistema de plaques 
solars per l’aigua calenta dels 
vestuaris.

D’aquesta manera, a més 
de renovar les torres més 
velles del camp, totes les 
instal·lacions guanyaran 
en eficiència energètica i 
reduiran considerablement el 
consum d’electricitat.  

Enllumenat 
nou pel camp 
de futbol



I un altre estiu que ens deixa... 
però bé, com sempre hem mirat 
de treure-li bé el suc! Al Centre 
de Dia el varem encetar fent una 
visita a Marineland. A totes i a 
tots ens va encantar fer aquesta 
sortida i veure pingüins, ratjades 
de ben a prop, caminar entre aus 
exòtiques, riure amb l’actuació 
dels lloros i les cacatues i, sobre-
tot, veure l’espectacle dels dofins. 
Va ser un dia ben complet! 

També han passat les festes de 

Sant Pere, nosaltres varem sortir 
a passejar i veure l’ambient festiu 
d’aquesta setmana, berenant al 
passeig a l’ombreta del paperí amb 
el seu renou refrescant... aix... ja 
s’enyora això!! I hi varem aportar 
el nostre granet de sorra amb el 
concert de final de curs de l’acti-
vitat de música que fan al centre 
en Tomeu i na Teresa de l’Escola 
de Música d’Esporles. Gràcies des 
d’aquí per totes aquestes activitats 
que veniu a fer cada setmana!

I aprofitant el nostre pati fres-
quet i d’umbracle que hi tenim 
hem anat passant molt bé aquets 
mesos de calor.

Ara ha arribat la tardor, ha 
començat a fer més fresca i menys 
hores de llum, però ve una època 
que ens agrada molt perquè sem-
pre feim coses que ens agraden 
per les verges, tots sants,... i és 
que sempre trobam qualque cosa 
per estar entretinguts i seguir 
actius, passant-ho bé.

Durant aquest curs escolar es 
durà a terme a l’IES Josep Font 
i Trias, com cada any,  una sèrie 
de tallers de promoció de la salut 
adreçats a tot l’alumnat i famílies 
del nostre centre.

Es tracta d’una tasca a nivell 
comunitari dins l’IES i per això 
intervenen diferents agents com 
el Centre de Salut, Policia-Tutor, 
Casal de Joves, Serveis Socials, 
Àrea de prevenció d’IMAS i Escola 
Genèrica per a la Igualtat.

Aquests tallers són:
· Consulta Jove (els dimarts i  

 els dijous al primer pati). 
 La Consulta Jove vol afavorir  

 una porta oberta i d’accés  
 fàcil i àgil per a tot aquell/a  
 adolescent que vulgui   
 expressar, preguntar, compar- 
 tir o plantejar dubtes, o sim- 
 plement, tengui alguna   
 inquietud o preocupació. 

· 1r ESO: Donar a conèixer  
 el Casal de Joves, alimentació  
 saludable, prevenció taba- 
 quisme, xarxes socials segu- 
 res, desenvolupament d’ha- 
 bilitats emocionals, promoure  
 la igualtat de gènere.
· 2n ESO; educació afectivo- 

 sexual, orientació sexual,  
 xarxes socials segures, des- 
 envolupament d’habilitats  
 emocionals, promoure la  
 igualtat de gènere
· 3r ESO: xarxes socials segures,  

 desenvolupament d’habi- 
 litats emocionals, promoure  
 la igualtat de gènere, prevenció  
 de drogodependències, orien- 
 tació acadèmica i professional.
· 4tESO: xarxes socials segures,  

 desenvolupament d’habi- 
 litats emocionals, promoure  
 la igualtat de gènere, partici- 
 pació dels joves en el poble,  

 orientació acadèmica i  
 professional.

Des de que l’IES fa feina, ja 
fa més de 10 anys, de manera 
transversal amb altres agents de 
diferents disciplines, menciona-
des anteriorment, repercuteix 
de manera positiva als alumnes i 
professorat. 

El fomentar aquests espais 
pels joves els apropa uns/unes als 
altres, amb l’objectiu de poder 
donar-lis eines per adquirir presa 
de consciència de les pròpies emo-
cions,  millorar la competència 
emocional, dotar-los d’autoconfi-
ança, aconseguir major efectivitat 
en la comunicació, capacitar-los de 

respostes eficients per afrontar els 
canvis, automotivar-los per afron-
tar reptes, saber identificar i utilit-
zar l’empatia, aprendre a gestionar 
les habilitats socials i, en definitiva 
adquirir un equilibri personal. 

Nicole Segura López 
(Orientadora de l’IES J. Font i Trias)

UN ALTRE ESTIU QUE ACABA...

TALLERS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT A L’IES
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COMENÇA EL CURS A 
L’ESCOLA DE MÚSICA I 
DANSA AMB NOVETATS

Ja hem tornat a començar! 
L’Escola de Música i Dansa arriba 
als 26 anys amb més ganes que 
mai de fer coses guapes.

Per a aquest curs, seguim 
amb l’ensenyament de trompeta, 
piano, dansa, guitarra, percussió, 
bombardí, clarinet, trompa, 
saxòfon, música a 4, 5 i 6 anys, 
trombó, flauta travessera, tècnica 
vocal, música tradicional, tuba, 
música moderna, batucada, ball 
de bot, tot per a infants i adults.

Una de les novetats serà 
que farem classes de Dansa 
Contemporània que es combina-
ran amb les de Dansa Clàssica. A 
més, les classes de Dansa passen 
a fer-se a l’edifici de l’Escola de 
Música i no a la Casa des Poble 
com succeïa el curs passat. 

Enguany també hi haurà clas-
ses de Ball de Bot per a infants 
a partir de 7 anys, si hi ha un 
grup suficientment nombrós. 

Aquestes classes es faran en 
divendres horabaixa. Si en voleu 
més informació adreçau-vos a la 
secretaria de l’Escola de Música 
i Dansa. 

El curs passat vàrem celebrar el 
25 aniversari de l’Escola de Música 
i Dansa amb molts actes però ens 
quedà un pendent, per causes al-
lienes a nosaltres: la representació 
del musical “Que valgui la pena” 
al Teatre Principal de Palma. 
Aquest curs sí que esperam dur-
ho a terme, si altres causes no ens 
ho impedeixen. 

També estam preparant la 
gravació del CD del musical. 
Pensam que és una bona feina 
que “val la pena” tenir guardada. 

Però ara encara estam als 
inicis del curs i durant els 
propers mesos hi haurà moltes 
més activitats. De tots aquests 
esdeveniments us tendrem ben 
informats!



Des del naixement el nadó va 
construint un vincle afectiu amb 
la figura de referència (sol ser el 
pare/mare). Són moments únics, 
plens de mirades d’amor, de ria-
lles, d’acaronament...

Els hàbits, les rutines, el dia 
a dia és especial, el moment del 
bany, els àpats, el canvi de bol-
quer... 

Els referents adults donam 
resposta a les seves demandes 
–amb una mirada, un plor, una 
rialla– sabem el que necessiten i 
els hi donem. Parlem d’un inici 
de comunicació. L’infant se sent 

segur. Comença a descobrir-se, 
experimentar les possibilitats del 
seu cos, es mou, explora, es des-
plaça i és l’adult qui l’acompanya, 
li dona seguretat.

Els primers anys, els nostres fills 
conviuen amb la família, amics i 
adults en entorns coneguts. 

Quan comencen escoleta, 
tot és novedós: els espais, els 
adults, altres infants. Suposa 
un  gran esforç pels infants. Són 
moments on sorgeixen pors, 
tant pels infants com per les 
famílies i també per les educa-
dores. Aquestes, assumeixen un 

paper fonamental i de molta 
responsabilitat, són el mirall dels 
progenitors. 

Quan ens separem dels nostres  
fills,  hi ha un traspàs de confi-
ança nostra cap a l’educadora. 
Aquest traspàs de confiança és 
vital, és necessari que hi hagi un 
temps on es comparteixi l’espai a 
tres (referent- infant- educadora). 

En els primers contactes amb 
l’educadora, observem com es 
relaciona, com s’aproxima als 
nostres fills, com va agafant con-
fiança a través del joc compartit. 
També observem com acompa-

nya a altres infants que ja no 
estan amb els seus pares, acom-
panyant des de la tranquil·litat i 
l’alegria fins a la tristesa i l’enuig.

Aquest acompanyament 
també el sentim els pares, ens 
acomiadam dels nostres fills fins 
a la porta, construïm rituals d’aco-
miadament , a través dels vidres 
de les finestres, amb cançons, 
frases fetes, paraules. L’educadora 
dona valor a aquests moments, 
acompanyant al nostre fill, ofe-
rint seguretat i confiança.

L’adaptació transcorre com un 
temps de coneixement mutu i de 

construcció de confiança neces-
sari entre nosaltres i l’escoleta. 
Aquest període serà flexible i 
durarà el temps que el nostre fill 
necessiti. És un procés complexe 
i que de vegades no ens resulta 
fàcil, que hem de viure des de l’es-
colta, la presència, la confiança i 
la seguretat.

Sílvia Carol
Orientadora educativa
EAP Tramuntana

Referència documental, article Verònica 
Antón, rev “Crianza Natural”, juliol 2013

L’Escuderia Mallorca 
Competició com a organitza-
dors, els participants i simpa-
titzants del Rallye Vall de Sant 
Pere 2016, disputat els dies 1 i 2 
de setembre, a més de practicar 
i gaudir del món de motor, 
desplegaren el seu caire més 
solidari i recaptaren fons pel 
projecte d’ajuda local Esporles 
x Esporles.

Per dur a terme això, es va 
habilitar un número de compte 
amb una Fila 0 i es varen instal-
lar guardioles al tram del Coll de 
Sóller, perquè tothom pogués 
fer una aportació. Els resultat 

d’aquesta iniciativa són 1.625 € 
que es lluïren al Serveis Socials de 
l’Ajuntament que gestionen els 
fons d’Esporles x Esporles.

Tan t l’organització com 
l’Ajuntament estan molt satisfets 
amb els resultats, sobretot amb la 
resposta que hi va haver a la Fila 
0 on s’han registrat la major part 
de donatius. 

7º Rallye Vall de Sant Pere
La competició enguany 

comptà amb la participació de 
64 equips inscrits, entre els quals 
n’hi havia un d’anglès i dos ale-
manys. La prova es destacà per 

la seva duresa, ja que quasi la 
meitat dels equips varen haver 
d’abandonar a causa de diversos 
problemes.

Els primers de la classificació 
foren: 1. J. Martorell-B. Fluxá 
(Mitsubishi Evo IX), 01.08.51. 2. 
S. Pérez-P. Spooner (Ford Focus 
WRC), 01.09.14. 3. O. Fernández-J. 
J. Gálvez (Renault Clio Sport), 
01.11.31.

Pel que fa a la classificació 
per regularitat: 1. J. Carbonell-E. 
Carbonell (WV Golf GTI), 87.5 
ptos. 2. J. Salom-P. Puxol (Ford 
Fiesta), 115.1. 3. A. Barceló-J. Verger 
(BMW 2002), 119.2.

L’ESCOLETA, NOUS ESPAIS, NOUS COMPANYS, NOUS 
REFERENTS, GRANS VIVÈNCIES PER A TOTS…

RALLYE VALL DE SANT PERE SOLIDARI

I ESTAU ATENTS!
…perquè per GENER  comencen 
els nostres Col·loquis Familiars 
0-5, adreçats a famílies  
amb infants entre 0 i 5 anys 
escolaritzats o no al centre.

I COM A NOVETAT, també us 
anunciam que en els propers 
Sportulis anirem contant-vos 
algunes anècdotes divertides 
que ens han anat regalant 
infants que han passat per la 
nostra escoleta. Preparau-vos 
per riure una estona!
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El reportatge El meu poble, fil-
mat per un grup de nins i nines 
d’Esporles, ha estat seleccionat 
per a la categoria  de curtme-
tratges realitzats per infants, 
al XXI Festival Internacional 
de Cine para Niños (...y no tan 
niños) organitzat a Mèxic per La 
Matatena.

La Matatena és una associació 
que s’ha creat amb l’objectiu 
d’apropar a les nenes i nens a 
una cinematografia de qualitat 
d’altres parts del món i poder 
mostrar a aquesta població la 
importància de veure cinema, a 
través del Festival Internacional 
de Cine para Niños (…y no tan 
Niños).

La selecció per aquest festival 
constitueix un gran reconeixe-
ment a la feina feta pels infants 
d’Esporles, ja que es tracta d’un 
certamen de gran prestigi, al qual 
es presenten centenars de pel-
lícules procedents de tot el món. 

Cal recordar, que El meu 

poble és el resultat de la feina 
realitzada durant els darrers 
mesos l’any 2015 per un grup 
d’infants i joves d’Esporles a 
través d’un taller d’arts visuals, 
dirigit per dos tutors professi-
onals de l’empresa Magnètica, 
per iniciativa de l’Ajuntament 
d’Esporles i cofinançat amb fons 
europeus del programa LEADER, 
amb la participació de l’Apima 
de l’IES Josep Font i Trias, altres 
associacions i els centres educa-
tius del municipi.

El documental aporta una 
visió fresca i nova d’Esporles des 
del punt de vista dels novells 
realitzadors que mostren la seva 
percepció del poble, de la Serra de 
Tramuntana i dels seus habitants.

Podeu veure el documental a 
l’apartat de vídeos del web muni-
cipal www.esporles.cat. També 
podeu tenir més informació 
sobre el Festival a http://www.
lamatatena.org/21ofestival/
cortos-por-ninos.html

Record que a tu no t’agradava gens ni mica escriu-
re i que sempre em feies befa. Deies que perdia el 
cordam darrera el significat de les paraules, les frases 
que no estaven ben construïdes o els textos que, 
millor o pitjor, elaborava amb la cura d’un orfebre.

Fa molta d’estona que no escric, però ara ho 
faré perquè em ve de gust, perquè ja es ben hora de 
contar-te el que jo vull: 

Vull recobrar l’amic. 
Fou el que més em dolgué perdre: l’amistat. 

Vull que ens poguem trobar qualsevol dia, a 
qualsevol hora, a qualsevol lloc sense haver de 
sentir-nos malament perquè estam traint a algú. 
Vull poder xerrar i xerrar. No vull haver de mentir a 
ningú per quedar amb tu i passar un parell d’hores 
davant una tassa de cafè. Vull que siguem sincers, 
que parlem de tot, que riguem, que ens contem 
com ens ha anat…

Des de la confiança i la sinceritat. 
No vull espifiar-la confonent les coses. Els senti-

ments han d’estar clars. La confiança i la complici-
tat que teníem em duen a voler recuperar l’amistat 
i gaudir-la amb tranquil·litat. Ara necessito aquesta 
confiança, aquesta complicitat… les beneitures que 
tant ens feien riure, la sinceritat, les converses, els 
punts de vista… Tot allò que teníem i que perdé-
rem durant tant de temps, tants i tants d’anys… 
Vull ser molt prudent, que tot estigui molt clar per 
no tornar-ho a perdre.

No vull mesclar les coses. 
Podem quedar qualsevol dia, a qualsevol hora 

a qualsevol lloc per parlar tranquil·lament bevent  
una copa de vi bo. 

Sense pressions...
Vull gaudir de retrobar una de les persones 

importants de la meva vida sense haver de sen-
tir-me malament.

Sense tensions, sense enganys,  sense presses, 
sense pors…

Demano massa?
Érem molt joves i tot ens feia gràcia... te’n recor-

des? Ens en rèiem del sant i de la festa...
I érem tan feliços!
Quan estàvem plegats el temps no comptava, 

no era important. Passava... volava, diria jo. 
Érem un parell de criatures...  
I ens fèiem tanta de gràcia!
Me’n recordo d’aquella vegada que, havent 

menjat un pastís, vas rentar-te la cara amb l’aigua 
d’un bassiot i, quan vas adonar te’n de la meva sor-
presa em feres una ganyota... i riguérem.

Sempre rèiem!
Fèiem enveja, érem l’un per l’altra: el mateix 

sentit de l’humor, la mateixa energia, la complici-
tat que feia que jo comencés  a parlar i tu m’aca-

bessis la frase per dir exactament el mateix que 
hauria dit jo, gairebé de la mateixa manera i amb 
les mateixes paraules... 

Tot era més fàcil, més fluid.
Se’m posaven tots els pels de punta cada vegada 

que et tenia a prop, quan em miraves el cor s’acce-
lerava i em sentia plena, completa... feliç.

Treies el millor de mi.
Amb tu jo era més bona.
Quanta de gent coneixes que tengui aquesta 

sort? N’has trobada molta en els anys que fa que 
no sé res de tu?...

Però no ens vam atrevir, no volguérem deixar 
ho tot i partir. Ho posarem a una balança i pesaren 
més els anys que feia que n’estimàvem uns altres. 

Maleïda por!
Covards!
Miro enrere i no em pareix ver!
Ha passat molt de temps, gairebé mitja vida... i 

l’he viscuda bé. Intensament. N’estic contenta.
En algun lloc he llegit que no es tracta de tenir, 

sinó de ser. Que la felicitat no és tenir allò que un 
vol, sinó voler allò que un té. I jo ho vull, el que tenc, 
i m’agrada el que som: una dona madura plena de 
contradiccions, de virtuts i de defectes, que s’estima 
prou, que s’accepta molt bé a si mateixa, encara que 
sàpiga que hi ha molta de feina per fer...

No m’ha anat malament, però hi ha alguna cosa 
que coixeja!

I a tu? Com t’ha anat a tu? Has sigut feliç? Has 
trobat el camí?

Em moro de ganes de saber-ho, de parlar-ne, 
d’abraçar-te tants d’anys desprès...

Tot això és el que t’hauria hagut d’escriure, o 
de dir, o de fer saber d’alguna manera. Hauríem 
d’haver reprès la relació només per la satisfacció 
que ens donava parlar plegats, baldament només 
hagués estat per això.

Tant se val!
–I tu... el coneixies, al Manel? –em demana amb 

sorna la botiguera–. Diuen que la seva moto es va 
estavellar per l’autopista i ell morí a l’acte. 

La veu cridanera em transporta de sobte a la 
realitat i em fa palès tot el que ja no podré dir, ni 
escriure, ni fer saber mai; tot el que em courà per 
sempre més al cor, tot el que jo he perdut en l’acci-
dent d’un altre.

Som egoista?
Tot s’acaramulla de cop al cap, al cor. Els ulls 

m’espurnegen; les cames, tremoloses, fugen del 
meu control...

Faig el cor fort i amb un fil de veu contesto:
–Si, ho he sentit a dir.

Esporles, 4 de febrer de 2015

EL VÍDEO EL MEU 
POBLE SELECCIONAT 
PEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL  
DE CINE PARA NIÑOS  
A MÈXIC
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Relat de Francina Sastre, guanyador del Concurs de relat curt Contesporles 2015

Enyor
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ACTIVITATS 
FISICO-ESPORTIVES 
BÀSQUET
Horari: En funció de l’edat
Lloc: Poliesportiu IES Josep Font i Trias
Preu: En funció de la categoria
T. 606 622 156

ESPORTS DE MUNTANYA
Escalada, trail raunning, barranquisme, 
BTT, orientació
T. 690 220 779 – www.ermassets.org

FUTBOL
Horari: En funció de l’edat
Lloc: Camp de futbol de Son Quint
Preu: En funció de la categoria
T. 633 176 127

GIMNÀS ESPORFIT
Horari: Activitats cada dia a diferents hores
Lloc: Sales d’activitats de la piscina  
municipal
Preu: Per abonaments
T. 666 569 484

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Horari: Dimarts i dijous a partir de les 15’15h
Lloc: Poliesportiu CEIP Gabriel Comas i Ribas
Preu: En funció de la categoria
T. 687 674 000 

TELES ACROBÀTIQUES
Horari: Dimarts i dijous, en funció de l’edat
Lloc: Poliesportiu IES Josep Font i Trias
Preu: En funció de l’edat
T. 690 220 779 – www.ermassets.org

TAI-CHI
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 19h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: Gratuït
Més informació a la mateixa activitat

VOLEI
Horari: En funció de l’edat
Lloc: Poliesportiu CEIP Gabriel Comas i Ribas
Preu: En funció de la categoria
T. 600 507 707

ACTIVITATS DE  
MÚSICA I DANSA
BALL DE BOT
Horari: Infantil Ds de 11 a 12h. Adults Div 
de 18’30h a 21h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 70€ de quota de soci de Rondalla 
Maristel.la
T. 630 263 080 

BALL EN LÍNIA
Horari: Dll de 19 a 22h i dt de 19’45 a 21’45h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 10€ per 1 dia/setm, 20€ per 2 dies/setm.
T. 650 438 581

CANT CORAL
Horari: Dimecres a partir de les 20’30h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 5€/mes
T. 660 589 653

DANSA ORIENTAL
Horari: Dissabte de 11 a 12’30h
Lloc: Sales d’activitats de la piscina municipal
Preu: 25€/mes
T. 630 528 792

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA
Coral infantil i juvenil, música 4, 5 i 6 anys, 
dansa, instrument i tècnica vocal, música 
tradicional, llenguatge musical, llenguatge 
musical adults, ball de bot, música moder-
na, batucada... 
T. 971 610 931

JAZZ DANCE
Horari: Dilluns i dimecres de 15’30 a 17h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 20€/mes
T. 647 511 064

ALTRES ACTIVITATS 
AMICS DELS BONSAIS
Horari: El 3r dijous de cada mes
Lloc: Primer pis de l’antic Centre de dia
Preu: Gratuït
T. 690 058 231

ESPLAI LA CADERNERA
Horari: Dissabtes de 16 a 18h
Lloc: Casal Ca Sa Tia Xiroia (C/Joan Cabot, 14)
Preu: 60€/any
T. 673 019 582

PATRONATGE I CONFECCIÓ
Horari: Dimarts i divendres de 17 a 19h
Lloc: Primer pis antic Centre de dia
Preu: 25€/mes
T. 600 244 248

PERSONES MAJORS
Gimnàstica, danses del món, ball de saló...
Horari: En funció de l’activitat
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
T. 971 619 504

PINTURA
Horari: Dimecres de 19 a 21h
Lloc: Primer pis antic Centre de dia
Preu: 40€/mes
T. 616 761 242

TEATRE
Horari: Dimecres o divendres en funció de l’edat
Lloc: Sala annexa Casa des Poble
Preu: Infantil i juvenil: 25€/mes.  
Adults: 20€/mes
T. 678 443 093

 ACTIVITATS DE COS I MENT
GIMNÀSTICA CEREBRAL
Horari: Divendres de 9’30 a 10’30h
Lloc: Centre de Salut
Preu: 13€/mes
T. 645 756 970

GIMNÀSTICA PER L’ESQUENA
Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 18h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 30€/mes
T. 639 542 993

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
Més info. al T. 971 611 000 (activitats gratuïtes)

L’HORA DEL CONTE
Horari: Cada dijous d’octubre a maig a les 17h

CLUB DE LECTURA
20 de setembre, 25 d’octubre, 13 de desembre, 
24 de gener, 7 de març, 25 d’abril i 20 de juny
Horari: Dimarts a les 20h

CLUB DE LECTURA INFANTIL
30 de setembre, 11 de novembre, 13 de gener,  
3 de març, 21 d’abril i 9 de juny
Horari: 6 trobades durant el curs, sempre en 
divendres a les 16h

ACTIVITATS 2016-2017

EXPOSICIONS A SA FÀBRICA
La Sala d’exposicions municipal 

ha acollit darrerament dues interes-
sants mostres de diferent tipus.

El mes de juny, i coincidint 
amb les Festes de Sant Pere, l’Esco-
la Municipal de Música i Dansa va 
voler fer un repàs dels seus 25 anys 
d’història amb una exposició que 
recollí un bon grapat de records 
entranyables. Instruments, par-
titures, estris musicals, fulletons 
i fotografies on es poden veure 
alumnes i professors de totes les 
èpoques, ens ajudaren a evocar la 
trajectòria d’una excel·lent factoria 
de músics.

Darrerament hem pogut 
gaudir de les pintures de Tasha 
Poletaeva. Suggerents paisatges 
amb interessants perspectives i 
fruites quasi sensuals, conforma-
ren una atmosfera molt agradable 
a Sa Fàbrica.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Entrevista Paquita Vila Oliver (Text i fotos: Es fill de na Joaneta)

“Si els animals poguessin parlar ens donarien moltes lliçons de vida”

T é 50 anys. Va nèixer al Pont d’Inca 
(Marratxí). Des de fa onze anys viu 
al Port des Canonge amb en Rafa, la 
seva parella i també amb tres cans i 
sis moixos. Ha treballat de monitora 
al centre per a nins i nines autistes 
Gaspar Hauser, però fa dos anys va 
obrir «Rapada» al carrer de la Casa des 

Poble d’Esporles, una perruqueria canina i més coses. 
I és que, com podeu imaginar, a na Paquita li agraden 
molt, però molt, els animals.

Com podries expressar amb paraules 
el teu amor pels animals?
Ells no poden parlar, però jo tenc una gran empatia cap 
a ells. Estic segura que si els animals poguessin parlar, 
ens donarien moltes lliçons de vida. Tenc un respecte 
màxim cap a ells.

Quines lliçons?
Els animals són èssers molt dignes. Per exemple, els 
renyes i mai te guarden rencor. Tenen una ànima molt 
pura. No coneixen la maldat.

“Els animals me 
possibiliten poder 
expressar molt 
d’amor”
 Què t’aporten els animals?
(Pensa)
Jo supós que el fet de no tenir fills... fa que tengui un 
buit intern. Aquest buit, aquesta soledat interna, els 
animals me l’omplen. Ells me fan estar en harmonia 
amb la natura. I sobretot me possibiliten poder expres-
sar molt d’amor que, a vegades, no és possible fer-ho 
amb els éssers humans.

Com és això?
Jo crec en l’energia. I crec que tenc una bona energia 
cap als animals i això ells ho noten tot d’una. Mai he 
tengut cap accident. Me resulta molt agradable estar 
amb ells.

I fent «la toilette» a un ca gros, no t’ha mossegat mai?
Ni gros ni petit. Un dia una cusseta petita va mossegar 
es secador i sense voler me va mossegar a mi. Però no 
va ser res.

Quina diferència hi ha entre un ca i un moix?
Amb un ca, tu ets l’amo. I amb un moix, ells és el teu 
amo (riu). Els moixos són molt més independents, no 
necessiten tant de tu. Els moixets te reconeixen i esti-
men els seus amos però són més lliures.

“Quan els arregl 
se queden quiets. 
Confien en mi”

Com notes que un animal t’estima?
Me solen llepar. I això, per ells, és un acte d’amor. 
S’entreguen, fins i tot aquells que no conec, que els duen 
perquè els arregli. Se queden quiets. Confien en mi.

Estàs contenta del teu negoci?
Molt. Tenc molta feina, sobretot en s’estiu i per Nadal.

Per què?
Perquè la gent relaciona l’estiu amb rapar les seves masco-
tes. N’hi ha que només pelen els seus cans un pic en l’any, 
per l’estiu. I per Nadal, perquè els volen tenir ben nets i 
curiosos.

“Es Port des Canonge 
és espectacular”
Què tal se viu pel Port des Canonge?
Uffff! Espectacular. És un lloc realment espectacular. Sóm 
uns privilegiats de poder viure en el Port des Canonge. És 
natura pura i dura. Res més.

I en l’hivern?
Manco gent. Més tranquilitat, si cap. Jo cada matí, estiu i 
hivern, vaig a passejar amb els cans per la muntanya.

Na Paquita abans d’arreglar en «Pintxo», un dels seus clients preferits
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Flors als carrers_Antoni Bauçà | Octubre 2016 
L’octubre de l’any passat a la revista “Living 
Mallorca” va sortir un reportatge sobre Esporles amb 
aquesta fotografia, escrit en anglès, del que trec un 
parell de paràgrafs:
  
“Mallorca té una gran reputació de donar un aca-
bat elegant a qualsevol cosa feta amb pedra”; 
“Vérem un esplèndid exemple al poble veïnat del de 
Valldemossa: Esporles, una alternativa menys cone-
guda i menys turística, que encara es troba més a 
prop de la capital mallorquina.”

“Aquest impressionant poble amb molt de caràcter 
té el vertader esperit de Mallorca: carrers empedrats, 
façanes decorades amb flors, places animades...” 
“Esporles és una vertadera joia que la gran majoria de 

turistes encara desconeix (i que de moment s’hauria 
de mantenir en secret) i això deu ser la raó per la que 
ha sabut conservar tan bé la seva identitat i caràcter”

Podeu llegir aquest article complet en anglès a: 
https://livingmallorca.net/2015/10/22/carrer-dels-
balladors-esporles/

Un article com aquest ens fa sentir orgullosos de 
viure a aquest poble. Tots els que heu pogut viatjar o 
veure reportatges de pobles de Suïssa i altres països 
nòrdics segur que heu quedat encantats amb les 
flors penjant de les façanes de les cases.

Per això ens agradaria fer una espècie de crida que 
titularia “Flors al carrers” perquè cada dia hi hagi 

més carrers plens d’aromes i colors que ens facin 
sentir a tots, tant esporlerins com externs, plens de 
vida quan els trepitgem fent una volta.

Si l’ajuntament, de tant en tant, pot empedrar un 
carrer i repartir  qualque premi (encara que sigui hono-
rífic), amb la voluntat de tots, potser que qualque dia, 
així com han declarat Patrimoni de la humanitat la 
nostra estimada Serra de Tramuntana, poguem també 
declarar nosaltres els carrers d’Esporles “Patrimoni de 
l’amor a la bellesa dels esporlerins”.

A més de les paraules... vos faran falta uns cossiols, 
unes plantetes, una xapa, terra de mata  i una rega-
dora... així és que ànim i entre tots posem de cada 
dia més i més Flors al carrers.

©Living Mallorca
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E l temps passa per a tots i també passa 
pels Xeremiers, cada any els podreu 
sentir per Sant Antoni, les Verges i el 
fi de curs a l’Escoleta; Per les festes 
de Sant Pere tocant al Pregó, l’oferta 
a l’església i passa-carrers; Per la Fira 
Dolça també acompanyant el ball de 

bot; Amb els excursionistes a la pujada a Lluc a peu i la 
Cursa de Muntanya de la fita del Ram i enguany al Aplec 
Excursionista dels Països Catalans; A la Vilanova al 
foguerons i matances; Amb les someres al torrent; amb 
el Ball de Bot; al lliurament de medalles i fills il·lustres 
del poble etc.

Tots ja sabeu que ho feim desinteressadament i que 
sempre estam disposats a col·laborar amb totes les 
entitats i associacions culturals d’aquest poble, també 
voldríem agrair a l’Ajuntament i a l’Escola de Musica i 
Dansa d’Esporles la seva col·laboració amb el local per 
assajar les ensenyances musicals.

Idò que poguem continuar deu anys més esperant que, 
ja que tenim sempre les portes obertes per a tots, s’in-
corporin nous xeremiers a la nostra agrupació.

Telèfon de contacte 690 058 231.
En nom de tots, Toni Bauçà

Deu anys de Xeremiers d’Esporles

El Cor de Jesús somia

al flabiol i  tamborí

i el so de la xeremia

que li dona alegria,

i li ajuda a passar el dia,

i el seu flaire assaborí 

Estimadíssimes caderneres;

El curs ha començat abans i són molts els projectes que 
tenim planejats (i més els qui tenim al cap) per posar en 
marxa. Volíem créixer i ho volíem aconseguir amb tots 
vosaltres, esporlerins i esporlerines que us estimeu el 
vostre poble i al vostre esplai.

Poques vegades ens aturem a pensar en la sort que 
tenim de poder tenir un centre d’esplai al nostre poble 
o en tot el que implica. No sempre es dóna la importàn-
cia que tocaria a l’educació del lleure, la no formal.

Nosaltres tenim la sort de comptar amb un equip de 
persones formades dins el món del monitoratge i amb 
tots els qui confieu en nosaltres. En definitiva, amb els 
qui ens mostrau el vostre suport de la forma que sigui. 
I per damunt de tot, la sort de tenir infants disposts a 
dedicar-mos els seus millors somriures i a transmetre 
l’energia que cal per a dur a terme canvis significatius. 
Per a millorar i créixer.

Després d’un estiu de campaments hem tornat a 
començar el curs escolar i amb ell, l’esplai. Abans de res 
ens agradaria esmentar i agrair la participació que vam 
tenir aquest estiu als campaments que organitzam. 

Amb les nostres caderneretes vam anar a Alaró. Van ser 
set dies increïbles on vam veure com els més petits crei-

xien (tot i enyorar casa seva) observant els grans i com 
els més grans feien de models i valoraven molt més el 
fet de poder formar part de l’esplai.

Amb els joves vam partir uns dies a Hipocampo, cales 
de Mallorca. Ambient de mar, bicicletes i rialles, moltes 
rialles. Fer feina amb els joves i amb els infants que 
passaran ara a ser-ho, ens va deixar una espineta. Ganes 
de treballar amb ells durant tot el curs.

És per això, i és una exclusiva que, enguany volem que 
totes les nostres caderneres que als 12 anys havien 
d’abandonar els nostres nius... no ho hagin de fer.
Creim que els joves tenen ganes de fer coses i estem 
disposts a aportar les eines per a què puguin fer-ho.

Així que joves, ja ho sabeu! No tingueu por d’apro-
par-vos i compartir amb nosaltres les vostres idees. Us 
esperem!

Per altra banda, les places per als infants (de 5 a 12 
anys) enguany han sigut limitades. Si encara no us heu 
apuntat, posau-vos en contacte amb nosaltres (ja sigui 
via Facebook, correu... o un dissabte de 16 h a 18 h a 
l’esplai) per saber si queden places.

Demaneu informació i animau-vos.
Visca l’esplai!

Centre d’Esplai la Cadernera. Casal de Joves  
de Tramuntana



Una nova temporada ha començat per l’Esporles B.C., amb 
una gran notícia, podrem comptar amb equips a totes 
les categoríes. Aquests equips estaràn dirigits per un cos 
tècnic, en el qual hi ha hagut canvis importants. Per una 
banda, hem hagut de acomiadar al nostre estimat Alex 
Coll, Director Tècnic, que després d’un llarg i fructífer camí 
amb noltros ha començat una nova etapa a Escòcia, i per 
altra, donam la benvinguda a Toni Martorell com a nou 
Director Esportiu que, juntament amb en March Estelrich 
com a Coordinador, formaran un tandem de luxe.

A l’excel·lent plantilla d’entrenadors que ja comptaven 
l’any passat, Vir Ferreiro, Eva Milán, March Estelrich i 
Esther Morillo se sumen enguany David Munar, Sergi 
López, Toni Martorell i Marina Martorell.

L’inici de la temporada ha començat amb el Campus 
de Setembre, tot un éxit on nins i nines de 4 a 14 anys,  
han pogut gaudir de 7 dies de bàsquet i diversió.
La darrera setmana d’agost començaren la pretem-
porada els diferents equips del nostre club. Han estat 
unes setmanes de molta feina i esforç per poder iniciar 
amb força e il·lussió aquesta nova temporada. El punt 

culminant d’aquesta preparació el va oferir l’Stage a la 
Colònia de Sant Pere, cap de setmana de germanor que 
va començar divendres dia 16, on els nostres jugadors 
varen sortir amb bus d’es del Pavelló IES Josep Font 
i Tries i que va concloure diumenge 18 amb un gran 
dinar. Han estat tres dies de treball físic, de convivència  
i diversió. Aquesta experiència sempre es especial per 
a tots, dels més grans perquè serà el seu darrer Stage 
com a jugadors (tal vegada tornaran com a entrena-
dors), d’altres perquè segueixen sumant vivències, i els 
més petits perquè es el seu primer Stage.

Després d’aquets dies de tanta intensitat, es va iniciar la 
temporada 2016/2017 amb un dinar familiar que va reu-
nir a més de 150 persones i que va comptar com a cam-
brers d’excepció amb els juniors masculins i les cadets 
femenins. 

Un altre esdeveniment important que s,ha duit a terme al 
nostre pabelló amb l’arribada del mes d’Octubre són els 
PARTITS DOLÇOS, durant els dies previs a la XII Fira Dolça, 
Esporles es va vestir de dolçor i des del club i amb l’ajuda 
de l’Ajuntament d’Eporles es van organitzar els Partits 

Dolços, on jugadors de diferents categoríes i diversos 
clubs, varen participar d’un cap de setmana ple de bàs-
quet i on vàren rebre de regal una ensaïmada. Ja ens han 
fet saber que l’any que ve volen tornar.

Si encara no ens coneixes anima’t a venir al pabelló i 
veure con feim feina. Segur que t’agradarà!
1,2,3 ESPORLES !!

El Club Rítmica Esporles fou creat l’any 2009 amb la 
idea de fomentar un dels esports més creatius i artís-
tics que existeixen: la gimnàstica rítmica. 

La música i els moviments del cos amb els elements 
utilitzats (pilota, cinta, maces, cèrcol i corda) s’unei-
xen amb una sincronia estudiada i treballada al 
mil·límetre. Tot junt ofereix una creació molt vistosa 
i atractiva. El públic, tant si és especialitzat com no, 
gaudeix amb l’espectacle que és aquest esport. A l’ 
equip comptam amb gimnastes d’escoleta que s’ini-
cien a través de jocs a la disciplina i gimnastes de 
diferents edats, de 6 a 17 anys, que formen l’equip de 

competició i es presenten a proves tant de nivell esco-
lar com federat. 

La rítmica aporta a qui la practica: flexibilitat, fomen-
ta l’ equilibri i la coordinació, ensenya el sentit de la 
responsabilitat des de ben petits, així com la seguretat 
en un mateix, fomenta valors com l’amistat i ensenya 
a treballar en equip. Animau-vos a provar qualsevol 
dimarts o dijous en el pavelló de l’escola Gabriel Comas 
i Ribas, nins i nines a partir de 3 anys, tots els nivells.

Informació i inscripcions a ritmicaesporles@gmail.com 
o al T. 687 674 000.

Temporada 2016-2017. Esporles B.C.

Club Rítmica Esporles
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VOLTA A MALLORCA  
EN BICICLETA
El 17 i 18 de setembre va tenir lloc la I edició de la Volta a 
Mallorca en bicicleta dels Ermassets. Uns 20 amants del 
ciclisme de carretera varen recórrer el perímetre de l’illa 
en dues etapes. El primer dia varen pedalejar tota la Serra 
de Tramuntana, amb els seus paisatges increïbles que 
alleugerien la duresa de fer cims a tants ports de mun-
tanya, fins arribar a Can Picafort per descansar durant la 
nit. La segona etapa fou més plana, però igual de dura 
per les rectes interminables i els puja i baixa constants. 
Ni més ni menys que un total de 350 km!

Destacar que no hi va haver cap incident i el bon ambi-
ent i les rialles ens acompanyaren en tot moment. 

Tot un èxit d’organització i de participació. Esperam 
poder-ho repetir l’any que ve i gaudir d’uns dies dife-
rents amb la millor companyia, els Ermassets.

ESCOLA DE MUNTANYA
Un any més els Ermassets club de muntanya d’Espor-
les comencen amb les activitats d’esport base en cada 
una de les seves seccions. 
Continuarem amb;
· Escalada
· Teles acrobàtiques
· Córrer per la muntanya

 I amb dues novetats com; 
· BTT 
· Multiesports 

Us animam a tots a poder introduir-vos en el món de 
la muntanya i compartint els valors del nostre club, 

els quals estan fortament lligats amb el respecte a la 
naturalesa, el respecte als demés i sobretot:
· Tolerància
· Companyerisme
· Responsabilitat
· Sinceritat
· Respecte
· Ordre
· Solidaritat
· Cooperació
· Humilitat

Per a més información podeu contactar amb escola@
ermassets.org i seguir-nos al web: www.ermassets.
org o al nostre nou perfil de Facebook.

Ermassets

Escola de Muntanya dʼEsporles

VIU LʼESPORT I SENT LA MUNTANYA AMB ELS ERMASSETS

Novetats de BTT i multiesports, a més de moltes altres coses més. Anima't i vine a 

gaudir de l'esport de muntanya amb nosaltres!!! 

Horaris per a la Nova Temporada 2016-2017:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

15'30 Multiesports Teles Multiesports Teles Teles

16'00 BTT

16'30 Running Teles Running Teles

Escalada Escalada Escalada Escalada Escalada 

17'00 BTT

17'30 Teles Teles Escalada 

Escalada Escalada Escalada Escalada Escalada 

18'30 Escalada Escalada Escalada Escalada 

19'30 Escalada Escalada 

20'30 Escalada

(Adults

iniciació)

Escalada

(Adults

iniciació)

Preus  2016-2017: 

0-13 anys 14-17 anys ≥18 anys

Mensual 1

dia

2

dies

3

dies

1

dia

2

dies

3

dies

1

dia

2

dies

3

dies

No soci 22 32 42 25 37 49 28 42 56

Soci 19 28 37 22 32 42 25 37 49

Soci Federat 15 22 29 19 28 37 22 32 42

Trimestral

No soci 56 82 110 64 94 124 71 107 143

Soci 48 71 94 56 82 108 64 94 124

Soci Federat 38 56 74 48 71 94 56 82 108

Per a més informació disposeu també del correu de contacte: escola@ermassets.org
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DAVANT DEL MIRALL

Un camí d’aigua que no sembla dur a cap lloc, enmiralla 
els plecs de la Via Làctea com si es tractés d’un univers 
paral·lel...

Poc a poc, una reflexió, un mirall, lligada al paisatge, va 
lliscant com un borinot de cendra, tossut i empipat...

És astorador cóm ens aferram a les nostres creences 
com si fossin l’únic espai on viure. Ens convertim en 
autèntics militants, idòlatres dels nostres sistemes de 
valors, com si representessin els únics possibles. I no 
em refereixo a la fèrria disciplina de la fe que semblen 
professar alguns i que volen imposar a cop de mort, 
demostrant una falta de compassió esgarrifosa i una 
profunda i preocupant manca de imaginació. Tampoc 
em refereixo a la majoria dels nostres polítics, que 
segueixen encadenats en fer pedagogia de la insipidesa 
y de la mediocritat, quan haurien de ser els responsa-
bles de donar exemple de sensatesa i de visió global i 
inteligent de la història.

No, no és això...

Em refereixo a cadascuna de nosaltres, entestades en sos-
tenir la torxa de la nostra realitat com si esdevingués l’úni-
ca capaç d’il·luminar el camí. És com si només veiéssim el 
reflex de l’aigua i d’aquí, deduíssim tota la bellesa de l’uni-
vers, incapaços de veure els mils de millions d’orbes que 
s’alcen expectants, potser inquiets, en la seva llunyania.

Ens debem a les generacions futures. I per dur a terme 
aquesta mena de deute, hem d’educar amb una libertat 
total, lluny, molt lluny de les estantissades veritats que 
s’escampen a un i altre costat com borinots de cendra. 
No és gens fàcil, però val la pena intentar-ho.

Així doncs, sortirem del reflex del llac, que distorsiona 
el magnífic cel sobre les seves aigües manses, amb la 
valentia de nous argonautes que exploren realitats com 
si fossin joies amb les quals tornar a enlluarner-se.

Tot i les clarors de llautó que envaeixen la nit, caldrà aixe-
car la mirada i observar l’univers més enllà de la nostra 
percepció, tan presonera d’afeccions i prejudicis.

Segur que descubrim sorpreses meravelloses i inimagi-
nables...

Els somnis de Cassiopea_Xavi Villanueva

©Image Credit & Copyright: Babak Tafreshi (TWAN)

A mar, perdonar, aceptar son palabras que en 
los últimos años escuchamos continuamente. 
Ahora bien, a veces no es fácil perdonar y acep-
tar lo que pasó. Desde una perspectiva espi-
ritual, hemos de asentir a lo que es y a lo que 

fue, a lo que vivimos y sucedió. Algunas personas incons-
cientemente saben que es bueno perdonar y dicen: “mis 
padres lo hicieron lo mejor que pudieron”, y con esto creen 
haberlo resuelto. Sabemos de la importancia del perdón, de 
ahí la necesidad de ejercitar la voluntad de perdonar. 

Cuando trabajo con personas con heridas de infancia 
significativas valido ese dolor porque no se pueden curar 
las heridas que negamos, minimizamos u ocultamos. 
Perdonar es un proceso, pero no un proceso mental sino 
emocional y espiritual. En primer lugar, hay que permitir 
que el “niño interior” exprese su dolor y tome conciencia 
de él, que exprese, también con el cuerpo, la pena, la 
tristeza e impotencia; la rabia, la vergüenza, el desam-
paro y la soledad. Porque únicamente podremos liberar 
las emociones, transformarlas y sanarlas si hacemos un 
profundo trabajo de drenaje emocional. 

El enfado es un importante dinamizador de las emoci-
ones que se ocultan detrás de ella. Es una defensa que 
nos protege del dolor y también puede actuar como 
dinamita de las murallas tras las que se esconden otros 
sentimientos. La rabia tiene la función de ayudar a drenar 
las emociones, y a depurar y disolver el estancamiento 
de los estados emocionales. El drenaje emocional es 
fundamental para liberase del dolor del pasado, para no 
repetir patrones y dar nuevas respuestas no condiciona-
das. Recordemos que cuando las emociones no se liberan 
quedan bloqueadas y pueden manifestarse como ansie-
dad crónica, depresión, un estado de enfado permanente, 
sentimiento profundo  de no merecer y otros síntomas. 

El hecho de manifestar verbalmente las emociones, de 
ponerse imaginariamente frente al padre o frente a la madre 
y expresar lo vivido en la infancia es transformador. Para 
algunos es un ejercicio complicado porque no se atreven 
a dar voz a lo que cargan en su corazón. Sin embargo, es 

necesario darse permiso para expresar y manifestar la propia 
verdad, legitimar el dolor, el abandono y las consecuencias 
de esas experiencias tempranas, es decir, los condicionami-
entos asociados a esas heridas: miedo a la vida, no sentirse 
merecedor, elegir parejas que no te aman, permitir el mal 
trato, trastornos de alimentación, adicciones etc. 

Son muchas las capas de emociones que hemos de per-
mitir que vayan liberándose, pensemos que son expe-
riencias repetidas durante años. Este ejercicio además 
tiene el efecto de liberarse de los introyectos, es decir, 
de aquellos aspectos maternos y paternos que hemos 
interiorizado, que hemos hecho nuestros y que también 
condicionan nuestras vidas, como la autoexigencia, la 
permisividad, la intolerancia, las actitudes abandónicas 
o el autocastigo. Una variante es hacer el ejercicio en 
expresión escrita y dar rienda suelta a través de la escri-
tura manuscrita, si bien es importante luego darle voz, 
pasarlo por la garganta para liberarlo.

Perdonar es sanar. Es un acto de amor para con uno 
mismo y los demás. Es un proceso hecho de etapas jalo-
nadas que hay que alentar sin forzar. Una vez que se ha 
expresado verbalmente viene la comprensión de la his-
toria de los padres y ancestros, de sus carencias y sufri-
mientos, para así poder reconciliarse ellos. Entonces tal 
vez nos demos cuenta de que su dolor fue seguramente 
aún mayor que el nuestro. Al fin, se trata de comprender 
para perdonar porque todos somos inocentes. Mientras, 
podemos decir: “estoy en el proceso de perdonar”. 

Perdonar es aceptar que pasó lo que pasó, que no hubo 
alternativa en ese momento, que ese era el nivel de concien-
cia, y no otro. Una vez liberado “el grueso” del resentimiento 
hay que ir destilando poco a poco a medida que tomamos 
conciencia de otros pensamientos de rechazo. Ver, tomar 
conciencia, soltar y dejar ir, a lo que se puede añadir algún 
pensamiento positivo de aceptación y gratitud. Porque 
cuando deseamos el bien a otros nos llenamos de bien. 

Se dice que el rencor es como tomar veneno y esperar que 
el otro se muera. Verdaderamente, alimentar rencores 

y resentimientos es destruirse. Mientras que el resen-
timiento envenena, el amor reconcilia, libera y sana. La 
expresión es el antídoto del resentir. Recordemos que al 
rechazar a nuestros padres estamos rechazando partes 
propias, nos estamos negando, y que todo rechazo es 
una falta de amor. Perdonar es un acto de amor, es acep-
tar las experiencias que nos han configurado y liberarse 
de las cadenas de dolor, sufrimiento y rencor. Con este 
trabajo nos vamos transformando, sanamos el árbol 
familiar del que formamos parte, nuestras memorias 
y las de nuestros padres, y evitamos trasmitírselo a 
nuestros hijos. Al perdonar integramos la energía vital 
de nuestros padres y ancestros, crecemos en luz, amor y 
conciencia y nos llenamos de sentido, paz y compasión.

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

Perdonar es sanar 

© Aina Climent Belart
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L’alegria de la banda de música i els xeremiers

per fer el passacarrer donant goig al poble el dia del seu patró

va durar poc.

A la Plaça de l’Ajuntament

el paperí banyat per la pluja

feia caure gotes blaves i vermelles

a damunt les pedres del trespol 

que com una paleta de pintor

ajuntava els colors fent per terra el color morat dels difunts.

El portal de l’església

en lloc d’estar obert de pinta en ample 

just deixava sortir la fosca per un portelló

com si el sant s’hagués amagat

dient que ell no sabia res del mal temps

La filadora amb un aire trist i malenconia 

es mirava dins el petit estany

mentre el peixos de colors esmortits per la falta de llum

li besaven la cara

i les gotetes d’aigua

brutes de la pols dels platers

li deixaven regalims pels cabells i la cara

ja envellida com les seves mans de tant de filar.

El banc ara buit com un fantasma 

enyorava les rialles dels nins

el batre del cor que sentia i la calor humana

que homes i dones li donaven

al asseure’s damunt ell.

El plater desconsolat

tractava d’abrigar baix les seves fulles

un niu de butzetes que la seva mare

tapava com podia amb cos i ales

mentre sentia la renou monòtona 

i adormidora de les gotes d’aigua.

 Davant tanta tristor vaig pensar

Perquè no canviam de patró a Esporles?

Toni Bauçà, primavera 2016

Festes de Sant Pere
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Amb l’arribada de la tardor donam per iniciat un nou curs 
a la Biblioteca Municipal i... ha tornat el moviment. Cada 
horabaixa grups d’atl·lots que venen a fer treballs, recer-
ques als ordinadors, pares i mares que volen llegir amb 
els seus fills, prèstecs de lectures obligatòries, adults que 
cerquen les darreres novetats, mirades a la premsa…

I, com no, la sala infantil plena a vessar els dijous, les 
cadires que no mos basten pels participants al Tast de lli-
bres, infants que van i venen del seu club de lectura, els 
ajudants de biblioteca d’enguany preparats per comen-
çar, molts de contadors que mos visitaran aquest darrer 
trimestre, visites culturals, obres teatrals en petit format, 
visites escolars ja concertades… 

Moltes activitats i serveis que mos omplen d’orgull i que 
mos obliguen a no aturar per aconseguir una biblioteca 
plena de moviment, vida, cultura, coneixement… i si, 
també un poc de trui. 

La nostra no és d’aquelles biblioteques silencioses…

Vos hi esperam!

Olga Terrassa Riutort
Bibliotecària 

 Arranca la tardor… arriba un nou curs!

Sala de treball a l’altell de la biblioteca

Club de lectura amb els autors Tomeu Seguí i Gabi Beltran

Visita cultural a Son Marroig

Primera trobada del nou curs de Tast de llibres
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Novel·la
La niña perdida. Elena Ferante
El desorden que dejas. Carlos Montero
Brúixola. Mathias Enard
Calendar Girl 1. Audrey Carlan
El llibre dels Baltimore. Joel Dicker
Em dic Lucy Barton. Elizabeth Strout
La ciutat de les ànimes. Miquel Àngel Vidal
La màgia de l’ordre. Marie Kondo
La vídua. Fiona Barton
L’aniversari. Imma Monsó
Las chicas. Emma Cline
Las deudas del cuerpo. Elena Ferrante
Los herederos de la tierra. Ildefonso Falcones
Olvide decirte quiero. Monica Carrillo
L’elefant desapareix. Haruki Murakami
Les darreres paraules. Carme Riera
Mi isla. Elisabet Benavent
Nos vemos allá arriba. Pierre Lemaitre
Summer love. Irene Ferb
Yo antes de ti. Jojo Moyes
Receptes per enamorar i matar. Sally Andrew
Sin límites. Jussi Adler-Olsen
Tengo los óvulos contados. Raquel Sánchez Silva
L’amiga genial. Elena Ferrante
Vae Victus. Albert Sánchez Piñol

Infantil
Per un plat de macarrons. Mercè Canela
Àlbum per a dies de pluja. Dani Torrent

Álvar saltarín. Aurora Ruá & Guridi
Amb en Tango som tres. Justin Richardson
Com adormir un lleó i altres cròniques verídiques.  
Mar Benegas
Para qué sirve un libro. Cholé Legeay
Domingo en el mercado. José Sanabria
La increible historia de… el mago del balón.  
David Walliams
El gran llibre de les cuques. Yuval Zommer
El sol fa tard. Susana Peix Cruz
El viaje de Lea. Natascha Rosenberg
El petit drac Coco i les seves aventures. Ingo Siegner
En Jim Botó i en Lluc el maquinista. Michael Ende
En Lluc a l’escola. Eva Sans Ribera
En Monti coneix la Serra de Tramontana. Catalina Suau 
Amengual i Maite Vasallo Vilar
Història de la bicicleta d’un home llangardeix.  
Fina Casalderrey
Imagina. Charlotte Bellière
El M nstruo de la Sra. Mo. Paul Bebáis
Inseparables. Mar Pavón
La aventura del hombrecillo indomable. Hans Traxler
La maestra és un capitán. Anna Laura Cantone
La semillita. Eric Carle
Les vacances del ratolí carter. Marianne Dubuc
El cerezo. Estrella Ortiz
Los hilos invisibles. Montse Torrents
Los leones no comen pienso. André Bouchard
Ojos. Iwona Chmielewska
¡Qué pena! Rémi Courgeon
Rescat animal. Patrick George

Som Amics. Anabel Fernández Rey
Tots el pares. Bisinski Sanders
Tu i jo. El conte més bonic del món. Elisenda Roca
Un intruso en mi cuaderno. David Fernandez Sifres
Viatge al món de n’Aina: la reina dels embulls.  
Aina Zuazaga

Juvenil
 Harry Potter i el llegat maleït. J.K. Rowling 

Generalitats
Corrupció, contraban i estraperlo a Mallorca (1939-1975). 
Pere Ferrer Guasp
El libro de las pequeñas revoluciones. Elsa Punset
Islas de relajación. Andrea Erkert
L’art d’emocionar-te. Cristina Núñez Pereira
Postres saludables. Las recetas más fit. Auxy Ordóñez
Rebosteria tradicional de Mallorca. Tomeu Arbona

Audiovisuals
Ahora o nunca
Mortdecai
Zootrópolis
Ses 3 fonts
La familia Belier

Les novetats a la biblioteca!
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Resum climatológic últims mesos 

JUNY
• Temperatura mitjana: 17.3 °C
• Temperatura mínima absoluta: 7.8 °C el dia 02  
 a les 07:15 h
• Temperatura màxima absoluta: 26.8 °C el dia 28  
 a les 14:20 h
• Dia més fred del mes: 12 juny en la mitjana  
 dels dies: 12.7 °C
• Dia més calorós del mes: 13 juny en la mitjana  
 dels dies: 18.7 °C
• Ràfega vent més alta: 34.0 km/h el 28 a 12:40 h
• Mitjana vent: 3.4 km/h
• Sector dominant: ONO
• Numero de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h) : 4
• Numero de dies de mestral: 1
• Pluviometria màxima en un dia: 14.0 mm dia 07
• Precipitacions totals dels mes: 15.5 mm

JULIOL
• Temperatura mitjana: 22.0 °C
• Temperatura mínima absoluta: 12.9 °C el dia 02  
 a les 03:05 h

• Temperatura màxima absoluta: 30.4 °C el dia 03  
 a les 14:40 h
• Dia més fred del mes: 14 juliol en la mitjana  
 dels dies: 10.8 °C
• Dia més calorós del mes: 31 juliol en la mitjana   
 dels dies: 19.5 °C
• Ràfega vent més alta: 40.7 km/h el 09 a 05:35 h
• Mitjana vent: 6.8 km/h
• Sector dominant: ONO
• Numero de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 10
• Numero de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 0 mm dia 10
• Precipitacions totals del mes: 0 mm

AGOST
• Temperatura mitjana: 24 °C
• Temperatura mínima absoluta: 17.5 °C  
 el dia 12 a les 06:30 h
• Temperatura màxima absoluta: 32.5 °C  
 el dia 19 a les 16:30 h
• Dia més fred del mes: 11 agost en la mitjana  
 dels dies: 22.3 °C
• Dia més calorós del mes: 05 agost en la mitjana   
 des dies: 26.0 °C
• Ràfega vent més alta: 35.4 km/h el 07 a 13:10 h

• Mitjana vent: 3.2 km/h
• Sector dominant: ONO
• Numero de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 0
• Numero de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 1.2 mm dia 16
• Precipitacions totals des mes: 1.4 mm

SETEMBRE
•  Temperatura mitjana: 22.1 °C
•  Temperatura mínima absoluta: 14.7 °C el dia 19  
 a les 01:00 h
•  Temperatura màxima absoluta: 35.4 °C el dia 04  
 a les 16:30 h
•  Dia més fred del mes: 20 setembre en la mitjana   
 dels dies: 17.9 °C
•  Dia més calorós del mes: 05 setembre en la  
 mitjana dels dies: 27.4 °C
•  Ràfega vent més alta: 38.6 km/h el 28 a 12:00 h
•  Mitjana vent: 1.8 km/h
• Sector dominant: ONO
• Numero de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 1
• Numero de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 6.8 mm dia 29
• Precipitacions totals des mes: 39.6 mm

Meteo Esporles_Daniel Montero

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 través del mò-
bil podeu entrar a la web de l’estació 
directament. Allà trobareu totes les 
dades disponibles i en temps real, 
(temperatura, vent, pluja,etc) amb 

dades històriques, gràfics i molt més, esperem que 
us agradi.

I per acabar un refrany per aquests mesos: 
 

“Si plou per santa Bibiana  
(2 de desembre), plou quaranta 
dies i una setmana”

La nostra  
població
De juliol a setembre

Nascuts:
Juliol (5)
Agost (0)
Setembre (3)
Octubre (1)
Defuncions: 2
Casaments: 11

Marcos Llabrés AraújoJoan Sabater Ginard Xesca Tomàs Cabot Pep Pizà Arbós
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Saps on és?

Saps qui son? 

≈ 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

Ja pot rebre el cabdal

amb la feina acabada

a punt per la torrentada

si és un hivern normal.

L’encalentiment global

cosa de dues estacions,

de l’estiu cap als torrons

i a treure les flassades.

Sopagam tantes vegades

sense posar solucions!

Xisca Nadal Valenzuela

La Font des Rafal



LA FOTO
Antònia Pizà

A ndròmines. Això és el que 
es pot trobar al Mercat dels 
Encants que s’ubica a la 
plaça del Jardinet, alguns 
dissabtes dematins. Aquest 

mercat, sense data fixada al calendari, 
compta amb fidels venedors i nombrós 

públic. Tot allò que a casa no és d’utilitat 
i que fa anys que està estotjat dins una 
capsa o roman oblidat dins un armari, es 
pot vendre. Són particulars que han deci-
dit desfer-se d’allò que fins aleshores ha 
format part de les seves vides.

Hi ha una gran feina anterior abans 
de posar el mostrari dels articles. Fer 
una tria d’allò que és apte per vendre i 
d’allò que és millor llançar al conteni-

dor corresponent. Decidí quins llibres 
vendre per fer lloc a les prestatgeries de 
la llibreria i guanyar espai per a noves 
adquisicions. La roba del nostre nadó 
que només en uns mesos li ha quedat 
petita. Sabates gairebé noves que ja no 
podem calçar (sembla com si el peu amb 
els anys es deformés). Tots els objec-
tes tenen una historia que el venedor 
explica al comprador, amb la finalitat de 
donar a conèixer l’origen d’allò que està 

a punt d’adquirir. Al final de la jornada, 
una quantitat simbòlica d’euros és el 
botí del venedor i l’objecte es converteix 
amb el tresor del comprador.

Roba, llibres, juguetes, objectes de 
decoració, calçat, bosses, tassons, plats, 
càmeres de fotos, estovalles, discos, 
motxilles... tot és compra i tot és venen. 
Només és qüestió que passi el compra-
dor idoni en el moment oportú.


