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El cementeri d’Esporles ja 
acull, després de 80 anys, les 
restes Tomàs Seguí i de Joan 
Cañellas, dos esporlerins víctimes 
de la repressió de la dictadura, 
afusellats i enterrats a una 
fossa amagada al cementeri de 
Porreres. 

L’acte d’homenatge se celebrà 
el diumenge, 14 de gener de 2018, 
al cementeri municipal amb 
la participació dels familiars 
directes descendents dels dos 
represaliats, els membres del 
Ple municipal, el president del 

Consell de Mallorca, membres 
de l’Associació Memòria de 
Mallorca, a més d’un bon grapat 
de ciutadans del municipi que se 
sumaren a l’homenatge.

Cal destacar que Tomàs Seguí 
era batle d’Esporles en el moment 
de la seva desaparició, per la qual 
cosa durant l’acte d’homenatge, 
s’instal·laren la vara i la faixa de 
batle damunt la caixa amb les 
seves restes. Dues banderes de la 
república cobrien les caixes de 
Tomàs Seguí i de Joan Cañellas 
on els assistents dipositaren 

clavells vermells en senyal de 
reconeixement. Especialment 
emotiva fou la participació de 
Miquel Seguí, fill de Tomàs, que 
es desplaçà des de França on 
resideix habitualment per assistir 
a l’acte. 

Tancà el torn de parlaments 
l’actual batlessa d’Esporles, Maria 
Ramon, després d’escoltar les 
intervencions dels representants 
dels familiars i de les entitats con-
vocants. Acte seguit sonà l’himne 
de Riego, que fou la marxa oficial 
de la II República.

TOMÀS SEGUÍ I JOAN CAÑELLAS 
RETORNAREN A ESPORLES
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L’Ajuntament ha rebut la 
donació d’un retrat del que fou 
el darrer batle d’Esporles de la II 
República i víctima de la dicta-
dura, Tomàs Seguí, per part del 
seu propietari, Tomeu Llinàs.

El retrat és obra de l’artista 
Damià Jaume i fou pintat l’any 
1894.

Tomeu Llinàs i Damià Jaume 
van lliurar el retrat a la batlessa, 
Maria Ramon. Llinàs explicà 
que el retrat l’ha acompanyat en 

totes les fases i despatxos que 
ha ocupat durant la seva trajec-
tòria professional i “ara que les 
restes de l’antic batle han pogut 
tornar al poble, després de l’ex-
humació de la fosa de Porreres, 
és just que torni també la seva 
imatge a la seu de l’Ajuntament 
d’Esporles”. El retrat, juntament 
amb una antiga faixa del càrrec, 
han estat instal·lats al despatx 
de batlia, al costat de les vares 
distintives dels batles de la vila.

DONACIÓ A 
L’AJUNTAMENT D’UN 
RETRAT DE TOMÀS SEGUÍ

Amb l’objectiu d’elaborar el Pla de Manteniment 2018, s’han 
celebrat 12 reunions amb els veïnats de les diferents zones del 
municipi. 

Durant les darreres setmanes de l’any, la batlessa, Maria 
Ramon, i els regidors de l’equip de govern recolliren els 
suggeriments i comentaris dels veïnats d’Esporles sobre les 
millores que es poden fer a diferents indrets del poble.

El centenar de demandes ciutadanes que s’han recollit es 
poden resumir en més aparcaments, combatre alguns episodis 
d’incivisme que embruten el poble i petites intervencions de 
reparació i manteniment de carrers. També es fa un repàs a les 
accions recollides al Pla de manteniment de l’any que acaba, per 
fer-ne l’avaluació. 

Des que es va començar amb aquesta dinàmica de l’Agenda 
Local 21, de fer les reunions sectorials per barris, ja s’han celebrat 
des de principis de legislatura 45 reunions on han participat 
més de 400 persones. Cal destacar que les trobades han passat 
de la tensió de les primeres a un ambient molt més distès 
darrerament, on la confecció del Pla de Manteniment per l’any 
següent funciona molt bé.

Ronda de reunions 2017 de la 
batlessa amb els veïnats
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APROVAT EL  
PRESSUPOST DE 2018

El pressupost municipal per 
l’exercici 2018 fou aprovat en Ple 
extraordinari dia 31 de gener amb 
els vots a favor de Més i el PSIB 
i l’abstenció del PP. El muntant 
dels comptes d’enguany és de 
4.036.973,72 euros i és un pressupost 
amb vocació de ser una eina per 
a impulsar polítiques de marcat 
caràcter social, educatiu i de foment 
de l’ocupació, mantenint de mane-
ra transversal eixos com el de medi 
ambient, millora energètica, cultu-
ra, igualtat i joventut, entre d’altres. 

Es tracta de garantir el rol actiu 
de la corporació municipal en la 
millora de la societat esporlerina, 
donant resposta a les demandes 
realitzades per la ciutadania en 
els fòrums de participació oberts 
amb caràcter previ a l’elaboració 
del present pressupost.

Aquests darrers anys s’han 
dissenyat pressuposts realistes i 
ajustats al màxim tant a les pri-
oritats com a les possibilitats de 
gestió; per al 2018 es preveu seguir 
en aquesta línia.

Entrant en les àrees específi-
ques del pressupost, cal assenyalar 
que els Serveis Socials mantenen 
el seu pes específic per al 2018. 
Es mantenen les subvencions 
als llibres de text i es crea una 
nova partida d’ajudes: la desti-
nada a ajudes per al transport. 
S’incrementa significativament la 
partida dedicada al Pla de drogo-
dependències, per tal d’assegurar 
la seva aplicació, i dotar el Pla de 
les eines adequades.

Continua el programa de col-
laboració social, engegat anys 

enrere amb fons propis, incre-
mentant oportunitats d’inserció i 
ocupació per a les persones bene-
ficiàries i, a la vegada, permet visi-
bles millores en el dia a dia dels 
serveis que ofereix l’Ajuntament. 

Es manté també l’impuls a 
l’administració electrònica, àrea 
en la qual Esporles és pionera.

L’aposta per l’educació s’in-
crementa notablement, a través 
de la pujada del pressupost que 
es destina Patronat d’Escoles 
Municipals, (Escoleta i Escola de 
música i dansa). 

Educació, política social i pro-
moció econòmica es conjuguen 
en projectes com el de Garantia 
Juvenil, ja engegat i que es man-
tindrà al llarg del 2018, apostant 
per noves iniciatives com el 
Programa de Joves Qualificats.

La previsió pressupostària per 
al manteniment dels espais i infra-
estructures municipals és indefu-
gible i permet un ús veritablement 
públic. El pressupost per al 2018 
preveu, entre d’altres, millores en 
les instal·lacions esportives i una 
partida destinada al suport tècnic 
per part d’un enginyer, fet que 
permetrà agilitzar tràmits munici-
pals (plans de seguretat, llicències 
d’activitats, etc.).

Amb aquests comptes, l’Ajun-
tament d’Esporles renova el seu 
compromís fonamental amb el 
benestar de la ciutadania del 
municipi, procurant donar priori-
tat al reforçament de les xarxes de 
cobertura social, la creació d’ocu-
pació, l’educació i la dinamització 
econòmica. 

Per un període de 4 anys més, 
El centre d’Estudis de l’Esplai 
es farà càrrec de la gestió i coor-
dinació del Casal Municipal de 
Joves i el servei d’oci juvenil 
nocturn.

Entre les seves funcions estan 
facilitar processos i activitats 
més enllà que les de la pròpia 
entitat, fer d’entitat d’acollida 
de projectes europeus i facilitar 
activitats del programa Erasmus 
Plus.

També assumeix la tasca 
d’oferir als joves, tallers i acti-
vitats gratuïtes de l’entitat de 
diferents programes propis del 
Centre d’Estudis de l’Esplai, 

el préstec de materials propis 
de l’entitat per facilitar noves 
activitats de temps lliure al Casal 
Municipal de Joves.

A més, es realitzarà  un curs 
de monitors dins el període esta-
blert d’aquest contracte sempre 
i quan hagi demanda suficient 
d’un mínim de 12 persones.

Dins l’apartat de voluntariat, 
coordinaran la feina dels nostres 
voluntaris internacionals per 
posar en marxa un projecte d’in-
tercanvi lingüístic, més coneguts 
com a “tàndems”.

El contracte és fruit d’un con-
curs i el preu del servei serà de 
20.133,80 euros anuals.

EL CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI DURÀ LA 
GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL CASAL DE JOVES 
I SERVEI D’OCI NOCTURN 

TAXES I ALTRES INGRESSOS 
1.065.499,08 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.121.725,02 €

INGRESSOS PATRIMONIALS 
1.101,00 €

IMPOSTS INDIRECTES  
100.000,00 €

IMPOSTS DIRECTES
1.748.646,62 €

OPERACIONS DE CAPITAL 2,00 €

INGRESSOS 
4.036.973,72 €

MEDI AMBIENT 4.000,00 €

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 563.160,76 €

ESPORT 69.439,50 €

TURISME, PATRIMONI  
I PROMOCIÓ 144.082,02 €

CULTURA I JOVENTUT 
267.016,60 €

EDUCACIÓ 722.986,94 €

SERVEIS SOCIALS, SALUT  
I FOMENT OCUPACIÓ 487.175,66 €

RESIDUS, NETEJA I ENLLUMENAT 
417.794,59 €

AIGÜES 97.501,00 €

MANTENIMENT GRAL.,
VIES I OBRES 622.954,87 €

PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS
2.500,00 €

POLICIA I PROTEC. CIVIL  
240582,29 €

DEUTE PÚBLIC 25.6000,00 €GESTIÓ TRIBUTÀRIA 141.779,49 €

DESPESES 
4.036.973,72 €



El terme smart town es podria 
traduir com a poble intel·ligent 
i s’utilitza per parlar de ciutats o 
pobles que mitjançant la tecno-
logia cerquen aportar beneficis 
al medi ambient, amb diferents 
accions. Esporles vol començar 
un camí per convertir-se en smart 
town amb una iniciativa per a 
mesurar el subministrament i el 
consum d’aigua i d’electricitat 
mitjançant sensors i altres tecno-
logies.

Smart town Esporles té l’ob-
jectiu de millorar la monitorit-
zació de l’aigua i electricitat del 

poble, així com el control de la 
qualitat de l’aire, control de den-
sitat de vehicules i informació 
sobre l’estat d’aparcament.

La primera fase del projecte 
consistirà en instal·lar sensors 
als comptadors de la xarxa 
municipal de subministrament 
d’aigua que permetran el control 
en temps real de l’aigua que hi 
passa en tot moment. Podent 
fer una comparativa de les hores 
de major i menor consum, sense 
haver-s’hi de desplaçar.

L’empresa IOTLABS, instal-
lada al Parc Bit serà l’encarregada 

de dur a terme aquesta tasca que 
es finançarà amb fons propis 
de l’Ajuntament, provinents del 
superàvit del pressupost 2017, 
que només es pot destinar a 
inversions en equipaments que 
millorin la sostenibilitat. S’hi 
destinaran 9.400 euros. 

En posteriors fases, el projecte 
contempla mesurar la contami-
nació atmosfèrica, el consum 
elèctric, la densitat dels vehicles 
i fins i tot podria donar informa-
ció al ciutadà sobre les places de 
pàrquing disponibles i la seva 
ubicació.

Un cop acabat l’any de contrac-
te de l’Ajuntament amb l’empresa 
Sampol pel subministrament  
d’energia elèctrica d’origen reno-
vable per a l’enllumenat públic i 
les distintes instal·lacions i edificis 
municipals, s’obre un nou concurs 
per licitar l’empresa 
subministradora.

Aquesta aposta 
mediambiental 
ha suposat durant 
aquest darrer any, 
a més de l’estalvi 
d’emissions de CO2, 
l’estalvi econòmic de 
prop del 20% en la 
factura de corrent de 
l’Ajuntament.

Les condicions són que el sub-
ministrament d’energia elèctrica 
a instal·lacions i edificis munici-
pals, necessàriament haurà de ser 
100% d’origen renovable, disposar 
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 emissions de gasos d’efecte 
hivernacle i de protecció del Medi 
Ambient.

L’adjudicatari d’aquest con-
tracte, haurà de complir les dispo-
sicions establertes en la legislació 

vigent pel que fa a la comercialitza-
ció d’energia elèctrica i aportar en 
cada factura el detall de garantia 
de l’origen percentual d’energia 
elèctrica renovable obtinguda per 
les diferents tecnologies existents 
segons la Directiva Comunitària 
2009/28/CE del Parlament 
Europeu i del Consell de 23 d’abril 
relatiu al foment de l’ús d’energia 
procedent de fonts renovables 
(eòlica, solar, aerotèrmica, geo-

tèrmica, hidrotèrmica i oceànica, 
hidràulica, biomassa, gasos d’abo-
cadors, gasos de depuradores, 
biogàs) i exclosa expressament la 
procedent d’incineració de residus.

El sistema que utilitzen 
aquestes empreses és comprar 

al mercat majo-
rista elèctric de 
fonts totalment 
renovables, la 
mateixa quan-
titat d’energia 
que consumeix 
l’enllumenat i els 
edificis munici-
pals d’Esporles, i 
després proveeix 

de certificats de garantia d’origen 
que avalen una producció d’ener-
gia de fonts 100% renovables, 
corresponent al total del consum 
contractat. D’aquesta manera, 
malgrat a Mallorca no es produ-
eix energia de fonts renovables 
suficient per abastir la demanda, 
s’obliga als productors d’electri-
citat a posar al mercat cada cop 
més energia provinent de fons 
renovables o verdes. 

PRIMERA PASSA CAP  
A SER UNA SMART TOWN

NOVA CONTRACTACIÓ  
D’ENERGIA 100% RENOVABLE

CONTRACTE PER A 
SUBSTITUIR FANALS  
PER LLUMS LED
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Mitjançant un concurs, s’ha adjudicat la substitució de part dels 
fanals i alumenaries dels espais públics per llums led a l’empresa 
Nitlux per un muntant de 69.304,08 euros. Aquesta fons provenen del 
superàvit del pressupost 2017 que, per llei, només es pot destinar a 
eixugar deute o a inversions en equipaments sostenibles. 

Amb aquest contracte es canviaran els quasi 40 fanals més antics, 
els del carrer Quarter i es substituiran tots els fanals de peu que es 
puguin, per altres instal·lats a les façanes.

Aquesta iniciativa té per objecte millorar la lluminositat, augmen-
tar l’eficiència i reduir el consum. És a dir, anar cap a un enllumenat 
públic més sostenible.

Les preses d’aigua per a emergències instal·lades als espais públics, 
conegudes com a hidrants, es veuran incrementades a Esporles en 7 
nous punts. A més, també es renovaran i adequaran 22 de les ja exis-
tents al poble.

Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abas-
timent, destinat a subministrar aigua en cas d’incendi o emergència 
que ho requereixi.

Aquesta acció es durà a terme mitjançant el finançament d’un 
Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per un muntant 
de 47.185,22 euros. L’empresa adjudicatària dels treballs és Aquadim 
distribucions i muntatges SL.

Els hidrants nous s’incorporaran als carrers de la Pau, de Miquel Mar-
quès, del Quarter, de la Rectoria, de la Beata, Estrella i al Passeig del Rei.

INSTAL·LACIÓ I 
ADEQUACIÓ D’HIDRANTS
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S’HA APROVAT L’ORDENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE LA TAXA PER 
L’ÚS D’ESPAIS MUNICIPALS I PER 
ACTIVITATS AMB ÀNIM LUCRATIU

Per tal de donar cabuda d’una forma regulada i 
justa a un bon grapat d’activitats formatives i d’es-
plai que es duen a terme a espais municipals, per 
part de persones alienes a l’organització municipal, 
s’ha aprovat una Ordenança fiscal reguladora per 
l’ús d’aquests espais per activitats de pagament pels 
alumnes o usuaris.

Estan obligats a pagar la taxa d’aquesta ordenan-
ça les persones que es beneficiïn de la utilització 
d’espais propietat de l’Ajuntament per activitats 
amb caràcter lucratiu o que es cobri per gaudir 
d’aquestes. Aquests espais són: el Centre Cotoner, el 
Centre de Formació, la Sala d’actes de Sa Fàbrica, les 
aules de l’Escola, la sala annexa de la Casa des Poble 
i les sales polivalents de la piscina municipal.

La taxa que s’aplica es calcula multiplicant el 
número d’hores d’ús per una quantitat estipulada 
per cada espai segons les seves característiques, que 

van des dels 2,09 euros de la sala annexa de la Casa 
des Poble, fins els 7,44 euros de les sales polivalents 
de la piscina.

L’ordenança també contempla una taxa per a totes 
aquelles entitats o usuaris que vulguin fer ús de la 
Casa des Poble per fer-hi activitats autoritzades. En el 
cas de la Casa des Poble, si el sol·licitant és un grup o 
entitat local i es cobra entrada, s’abonarà un 10% de la 
recaptació, amb un límit superior igual al preu previst 
com a preu fix per a altres grups.

Per l’ús d’aquells espais no regulats a aquesta 
ordenança, la quantia a pagar es calcula multipli-
cant 1 euro pel nombre d’assistents i per les hores 
setmanals de l’activitat.

Estan exemptes de taxa si són actes o activitats 
promogudes per l’Ajuntament, si el sol·licitant és 
un grup o entitat d’Esporles (a excepció de les sales 
polivalents de la piscina).

Finalitzat el període de contracte amb la Fundació Deixalles pel 
servei de la recollida selectiva de residus porta a porta, es torna treure 
concurs per a licitar de bell nou aquest servei.

Com a principal novetat, cal destacar que aquesta vegada es treuen 
a licitació per separat el servei de recollida porta a porta i la gestió del 
Parc Verd. El que es pretén amb aquesta mesura és el major i millor 
control d’aquest espai, així com poder donar una millor assistència als 
ciutadans que en facin ús. També s’espera aconseguir una separació 
més acurada dels residus que van a parar al Parc Verd i, com a con-
seqüència un millor aprofitament d’aquests recursos que en moltes 
ocasions es poden convertir en recursos.

Cal recordar que durant el darrer any, Esporles ha aconseguit un 
74% de recollida selectiva. 

NOVA CONTRACTACIÓ 
DEL SERVEI DE LA 
RECOLLIDA DE RESIDUS

Per tal  de millorar i dur un 
control de la qualitat del servei de 
recollida selectiva al municipi, des 
de l’Ajuntament s’ha començat un 
nou control d’inspecció de residus 
que sortirà alguns vespres aleatò-
riament per revisar els residus que 
s’han tret. 

Per ara, ha actuat alguns dies 
de recollida de matèria orgànica i 
s’han detectat algunes incidències 
a l’hora de treure el fems d’aquesta 
fracció. L’error més comú els dies 
de recollida d’orgànica és treure 
l’orgànica sense poalet. Aquesta 
pràctica provoca brutor als carrers, 
ja que els cans o moixos sovint 
acudeixen a l’olor dels residus i 
esbutzen les bossetes escampant 
el seu contingut. Recordam que és 
imprescindible i obligatori treure 
l’orgànica sempre amb bosseta 
biodegradable i dins el poalet 
marró. Ambdues coses es propor-

cionen de forma gratuïta a les 
oficines municipals.

Alguns altres exemples que 
s’han trobat són: treure l’orgànica 
amb una bossa de plàstic conven-
cional o ficar restes d’envasos, 
paper d’alumini i cendra dins 
l’orgànica.

CONTROL DE LA SEPARACIÓ DE DOMÉSTICA DE RESIDUS



Aprofitant l’avinentesa de les 
Festes de Nadal, l’Ajuntament 
d’Esporles, com cada any per 
aquestes dates, llançà una cam-
panya de suport al comerç local. 
L’objectiu és fer més visible la 
varietat de productes i la qualitat 
de l’oferta que els ciutadans 
poden trobar als establiments del 
municipi.

Amb el lema El teu comerç 
és a Esporles, i jugant amb la 
imatge del logotip de promoció 
del municipi, enguany s’han 
editat uns rètols adhesius perquè 
els comerciants posin als seus 
aparadors, destacant al públic 
la proximitat i la confiança dels 
establiments locals.

La batlessa, Maria Ramon, i la 
regidora de Promoció Econòmica, 
Xisca Torres, iniciaren el repar-
timent dels adhesius, donant a 

conèixer una campanya que vol 
ressaltar als consumidors el valor 
del nostre petit comerç, així com 
els seus avantatges: diversitat, pro-
ximitat, sostenibilitat, familiaritat, 
fiabilitat, serveis especialitzats 
i preus competitius. Tot en un 
moment de l’any molt important 
des del punt de vista comercial. 

Taller de decoració nadalen-
ca comercial 

Paral·lelament, i per ambientar 
el Nadal als establiments locals, 
un nombrós grup de comerciants 
participaren al taller de decoració 
nadalenca organitzat per l’Ajun-
tament, Que el teu comerç brilli 
aquest Nadal. El resultat és un 
element decoratiu comú, que 
unifica l’esperit nadalenc als apa-
radors i les façanes dels comerços 
del poble i dinamitza l’activitat. 

L’alumnat de segon de 
Primària del col·legi públic 
Gabriel Comas i Ribas d’Espor-
les acompanyats per la agent 
d’ocupació i desenvolupament 
local del municipi han visitat 
diferents empreses d’Esporles 
com són l’Hostal d’Esporles, 
el Forn Ca’n Oliveret a més 
dels comerços del carrer 
Coliseu, eix central del teixit 
empresarial del poble. A les 
diferents visites han après les 
característiques més significa-
tives del comerç del municipi, 
han valorat la diversitat dels 
comerços de l’entorn, així 
com la varietat de productes i 
serveis que ofereixen. A més a 
més, amb el programa Comerç 
i escola es vol aconseguir que 
els nins i nines siguin capaços 
d’elaborar criteris per consu-
mir de manera activa, crítica i 
responsable.

La visita als comerços s’ha 
completat amb activitats a 
l’aula amb el material didàctic 
preparat per l’IDI que permet 
als més petits fer feina amb les 
diferents tipologies de comer-
ços, relacionant-los sempre amb 
els de la seva localitat, així com 
conscienciar-los sobre la impor-
tància de conèixer el ventall 
de possibilitats que ofereix el 
comerç de proximitat.

EL TEU COMERÇ ÉS A ESPORLES, UNA CAMPANYA  
MUNICIPAL DE SUPORT AL COMERÇ DE PROXIMITAT 

L’ALUMNAT DEL COL·LEGI GABRIEL COMAS I RIBAS  
DESCOBREIX EL TEIXIT EMPRESARIAL D’ESPORLES
Un total de 60 alumnes de segon de Primària han participat en la iniciativa ”Comerç i escola” impulsada pel Govern amb la col·laboració de l’Ajuntament
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L’Ajuntament d’Esporles grà-
cies a diferents subvencions de 
la Conselleria de Treball Comerç 
i Indústria ha posat en marxa 
diversos programes d’ocupació 
i formació amb la finalitat de 
millorar l’ocupabilitat i la forma-
ció de les persones tant desocupa-
des com ocupades del municipi.

Es tracta de programes, finan-
çats pel Servei d’Ocupació de les 
Illes Balears (SOIB) i els Fons 
Social Europeu.

Ocupació i formació  
desocupats

Visibles
És una iniciativa destinada a 

persones aturades de llarga dura-
da, prioritàriament desocupats 
majors de 45 anys, que no cobren 
cap prestació i amb càrregues 
familiars. El programa Visibles 
permet que durant 6 mesos, mit-
jançant un contracte de treball i 
orientació específic, els aturats 

puguin tornar a tenir una experi-
ència laboral després de molt de 
temps sense oportunitats.

Des del passat octubre, dues 
persones majors de 35 anys han 
estat contractades durant 6 mesos 
i a jornada completa per realitzar 
obres d’interès general i social amb 
tasques de manteniment i millora 
d’infraestructures municipals.

Joves Qualificats
El passat mes de desembre 

l’Ajuntament va incorporar per 
un període de 7 mesos, 3 joves 
desocupats d’entre 18 i 29 anys 
amb titulació universitària o de 
formació professional de grau 
superior i inscrits en el Sistema 
de Garantia Juvenil.

Els 3 joves han estat contra-
ctats per cobrir necessitats en 
diverses àrees de l’Ajuntament: 
medi ambient, l’arxiu municipal 
i en el reforç escolar del CEIP 
Gabriel Comas i Ribas.

Aquest programa pretén que 
els joves contractats millorin la 
seva ocupabilitat, amb l’exer-
cici pràctic dels coneixements 
adquirits en la seva formació i en 
les àrees del seu coneixement, 
i d’aquesta manera millorar les 
possibilitats d’inserció posterior 
en el mercat laboral.

Soib 30
Enguany a Esporles s’ha apos-

tat per dos programes forestals; 
Xarxa Forestal Esporles i Son 
Quint II que beneficiaran a 20 
persones desocupades majors de 
30 anys durant 9 mesos.

La seva feina permetrà la nete-
ja del torrent de Sant Pere, de Na 
Sastre, el Pinar de Canet, la xarxa 
de camins municipals, la urbanit-
zació de Ses Rotgetes, i aquelles 
zones, acreditades a tal efecte, 
que ho requereixin i entrin dins 
els paràmetres dels programes 
subvencionats.

La iniciativa ofereix la possi-
bilitat de poder qualificar-se a 
través d’un programa de formació 
i ocupació on es podrà accedir a 
una feina i a la vegada realitzar 
una formació vinculada, que con-
duirà als usuaris a l’obtenció d’un 
certificat de professionalitat.

Formacions per a  
persones ocupades

Anglès A2: especialitat for-
mativa adreçada prioritàriament 
a treballadors ocupats que volen 
ampliar els seus coneixements en 
idiomes i que volen acreditar el 
seu nivell mitjançant un examen 
oficial a través del British Council.

El curs Anglès A2 va iniciar-se 
el mes de desembre i tindrà una 
durada de 6 mesos.

Docència de la formació pro-
fessional per a l’ocupació: acció 
enfocada a qualsevol persona que 
vulgui exercir de docent en el seu 

ofici al mercat de la formació ocu-
pacional. Encara hi sou a temps si 
voleu cursar els mòduls pendents 
d’inici.

Formacions per a comerci-
ants i empresaris d’Esporles: 
Gràcies a la figura de l’Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament 
Local (AODL), s’han pogut dur 
a terme i es continuaran fent 
diferents formacions destinades 
a la millora del teixit empresarial 
d’Esporles.

Per a més informació, resoldre 
dubtes o aclariments sobre temes 
d’Ocupació i Formació podeu 
contactar amb:

Centre Formació Esporles
c/ Canonge Garau 6, Esporles 
Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 14 hores, al telèfon  
971 611 556 o al correu electrònic 
centreformacioesporles@espor-
les.cat.

Amb el finançament d’una 
subvenció del Consorci Serra 
de Tramuntana, del Consell de 
Mallorca, s’ha arreglat un tram 
del marge al camí de Sobremunt 
que es trobava en mal estat.

Els treballs s’han realitzat a 
una superfície total de 94 metres 
quadrats, uns 7 metres més del 
que s’havia previst en un principi. 
El marge es troba situat devora 
Son Ferrà.

El muntant del cost dels tre-
balls ha estat de 8.303,02 euros.

El camí de Sobremunt és un 
camí inclòs dins l’inventari de 
béns municipals, constitueix el 
primer tram del camí de Es Verger.

NOUS PROJECTES D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ  
AL CENTRE FORMACIÓ ESPORLES

RESTAURACIÓ D’UN MARGE AL CAMÍ DE SOBREMUNT
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Els treballs de millora de la font de son Trias han estat realitzats per 
l’empresa VOPSA que construí el nou dipòsit, i aquestes obres forma-
ven part de les millores que va oferir quan va treure la licitació de la 
construcció de l’aljub. 

S’han llevat les tronetes velles i els afegits que deslluïen l’entorn i han 
estat substituïdes per un nou sistema de distribució de l’aigua dins la mina.

També s’ha deixat a la vista la canalització cap als llevadors i el safareig 
respectant la pica original i les canals de pedra que s’han deixat a la vista.

En una primera fase l’any 2016, les obres de reparació de la volta 
de la mina de la Font de son Trias i els llevadors ja s’havien fet amb 
una subvenció del Consell de Mallorca. Juntament amb les obres d’ara 
queda el conjunt de la font totalment restaurat i polit.

Des de principi d’any, l’Ajuntament compta amb 
els serveis d’un enginyer industrial per fer la tasca 
relativa a informes d’activitats.

Pere Mancha acudirà a les oficines municipals 
dos cops al mes i la seva feina consisteix en fer els 
informes d’activitats i instal·lacions, tant de la segu-
retat per a els esdeveniments i festes organitzades 

per l’Ajuntament a espais públics, com de gestió, 
control i seguiment dels expedients i sol·licituds de 
les activitats empresarials i locals comercials privats 
del municipi, que es presentin a l’Ajuntament.

L’enginyer serà a l’Ajuntament en dijous alterns. 
Per parlar amb ell cal sol·licitar hora al departament 
d’Urbanisme.
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RESTAURACIÓ DE  
LA FONT DE SON TRIAS 
I ELS ELEMENTS DELS 
VOLTANTS

L’AJUNTAMENT DISPOSA DELS 
SERVEIS D’UN ENGINYER

Les fuites de la xarxa de submi-
nistrament d’aigua potable s’han 
reduït actualment fins el 27%, la 
millor xifra, amb diferència, dels 
darrers 10 anys. Això, sumat a l’es-
forç ciutadà, conscienciat per les 
campanyes d’aquests darrers anys 
de sequera, ha donat com a resul-
tat que durant el darrer any 2017 la 
captació necessària d’aigua de les 

fonts per abastir el poble ha estat 
només de 350.000 metres cúbics. 
Una xifra molt inferior a la dels 
anys anteriors: 445.043 m3 el 2014 o 
els 543.482 m3  del 2015, per posar-
ne alguns exemples recents.

Els resultats de les darreres 
mesures fan palès que la combi-
nació de la col·laboració ciutada-
na i la feina de l’Ajuntament han 

aconseguit una gestió més efi-
cient de l’aigua. Per una banda, 
la feina feta durant els darrers 
anys de detecció i eliminació de 
fuites a la xarxa de distribució, i 
per l’altre la major sensibilitza-
ció social envers el consum res-
ponsable d’un recurs tan bàsic i 
escàs com l’aigua a l’illa.

Gràcies!

Gràcies a l’esforç de tota la ciutadania i dels 

establiments locals, a Esporles recollim el 74%  

dels residus separats en fraccions reciclables,  

i hem ingressat més de 90.000€ del paper,  

el vidre i els envasos recollits que podem  

invertir en millores al municipi.

Trobareu bosses vermelles de rebuig a aquests 

establiments col·laboradors: Gràcies a tots!

ENTRE TOTS ACONSEGUIM UNA 
GESTIÓ DE L’AIGUA MÉS EFICIENT

SEPARAR ELS RESIDUS  

ÉS UN ESFORÇ AMB 

RECOMPENSA
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S’ha netejat un tram del torrent que travessa la zona de Son Torrat. 
La vegetació havia ocupat gran part del l’espai a aquest indret, i per tal 
d’evitar desastres en cas de torrentada, l’Ajuntament ha optat per fer la 
neteja directament. Com sempre quan es treuen l’herba i els arbusts, 
surten restes de fems que hi ha anat a parar per l’acció humana.

Recordau que el torrent és vida i no l’hem d’embrutar!

Els vestidors del camp de futbol i els del pavelló 
poliesportiu de l’escola es reformaran amb fons 
de la subvenció de la direcció Insular d’Esports del 
Consell de Mallorca pel foment de l’esport mit-
jançant ajudes al manteniment i millora d’instal-
lacions esportives públiques.

Les obres que es duran a terme al camp de fut-
bol suposaran la renovació interior total de l’espai 
dels vestidors actuals i està previst que comencin 
el mes de maig o juny, un cop resolt el concurs de 

licitació. 
La reforma dels vestidors del CEIP Gabriel 

Comas i Ribas seran de menor entitat, també estan 
pendents d’adjudicar i es preveu començar-les des-
prés de Pasqua.

Amb part d’aquests fons, que representen un 
muntant de 150.336,42€, també ja s’han comprat 
elements de material esportiu com son els pals de 
la xarxa de la pista de volei i el marcador del camp 
de futbol.

NETEJA DEL TORRENT  
A SON TORRAT

OBRES DE MILLORA  
ALS VESTIDORS ESPORTIUS

Des de la Conselleria de Medi 
Ambient es fa una crida d’alerta 
per a l’eradicació d’espècies inva-
sores. Concretament ara alerten 
sobre dues espècies de plantes 
de jardí introduïdes darrerament 
que representen un perill per les 
espècies autòctones. Per això, 
és important detectar aquestes 
espècies i eradicar la seva pre-
sència, si es troba present als 
nostres jardins. 

Es tracta dels Pennisetum 
villosum i Pennisetum setaceum, 
dues gramínies d’origen africà, 
introduïdes probablement com 
ornamentals a finals de segle 
XX. Les podem trobar a les vores 
de camins o als nostres jardins. 
Aquestes espècies estan presents 
al Catàleg Espanyol d’Espè-
cies Exòtiques Invasores (RD 
630/2013) i són problemàtiques 
degut a la seva fàcil colonització 
del medi natural, a la seva alta 
competitivitat i a la seva gran 
producció de llavors, entre 
d’altres. Tot això, provoca un 
desplaçament de les espècies 
autòctones i uns impactes greus 
sobre el medi natural. 

Des del 2012, el Servei de 
Protecció d’Espècies realitza 
actuacions puntuals de control 

d’aquestes espècies a les Illes 
Balears, encara que per una 
eradicació completa i fiable, 
és imprescindible realitzar un 
seguiment i control durant un 
parell d’anys. 

Fixau-vos amb les imatges 
que acompanyes aquest escrit 
i si les teniu als vostres jardins, 
convé eliminar-les o vigilar que 
no hi surtin amb restes de poda 
o de qualsevol altra manera, per 
evitar que arrelin a una altra 
banda.

Per rebre més informació o 
aportar dades que puguin ajudar 
al control/eradicació de l’espècie 
podeu enviar un correu a:  
espescies@dgcapea.caib.es o 
cridar al 971 784 956.

ATENCIÓ AMB LES ESPÈCIES 
VEGETALS INVASORES INTRODUÏDES 
A LA NOSTRA ILLA

Dins el programa de protecció contra incendis, l’Ajuntament posa en 
marxa un servei de recollida de restes de poda forestal de Son Cabaspre, 
d’Es Verger i del Camí del Pinar de Canet. Per aquest motiu, pregam a 
tots els interessats en aquest servei, es posin en contacte amb l’àrea de 
Medi Ambient de l’Ajuntament per fer-ne la sol·licitud.

Recordam que sols es recolliran branques i restes de poda d’arbres, 
no petites restes de poda de jardí. Les branques hauran d’estar prepa-
rades a un lloc accessible per a la brigada, fermades amb feixos i se’n 
recolliran un màxim de 4 per casa. 

Per a més informació, contacteu amb l’Ajuntament.

RECOLLIDES PODA 
FORESTAL
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El temps del Nadal és temps 
d’abundor, no només ens referim 
als regals. Floreix el costat més 
tendre de la gent i desperta la 
màgia que, durant la resta de 
l’any, roman adormida.

Per uns dies, els adults retornam 
a la nostra infantesa, revivim aquells 
moments d’espera, d’emoció, de què 
passarà quan arribin els reis.

Coneixem aquesta sensació 
i volem que els nostres petits i 
petites ho puguin experimentar i 
gaudir perquè tots nosaltres hem 
estat infants i reconeixem aquest 

sentiment en la nostra memòria 
i el sabem un record maco, ple 
d’innocència.

Però tot això suposa posar 
en marxa un mecanisme que, 
no sabem com, màgicament fa 
que tota la comunitat col·labori i 
vulgui ser partícip d’aquest esde-
veniment.

Comencen les telefonades 
i xerrades amb ses majestats, 
perquè no us penseu que sigui 
tasca fàcil, són moltes les coses 
que s’han d’organitzar perquè la 
màgia sorgeixi en poc temps.

Les mestres de l’escoleta 
demanen ajut als joves del poble, 
que cada any ens ofereixen el seu 
suport. L’AMIPA també ajuda a 
ses majestats embolicant regals, 
ells ja tenen prou feines i tot el 
que poguem fer nosaltres no 
hem d’esperar que ells ho facin... 
Són molts els regals i molt poc 
el temps que tenen per conten-
tar els desitjos de tothom. Les 
famílies donen un cop de mà a 
les mestres ajudant a preparar 
un bon berenar per la festa, una 
reconfortant xocolata desfeta i un 

trosset de coca, avançant-nos que 
el dia ja s’acosta.

Cada any els més grans de 
l’escoleta van a l’ajuntament per a 
poder veure la clau màgica que la 
nostra batllessa, na Maria Ramón 
ens mostra, també ens explica la 
història dels cavalls dels reis i de 
les xupes màgiques.

Passejant pel poble veim 
l’escenari d’un conte que ens 
convida a somniar. Quedam boca-
badats, les llums ens hipnotitzen 
i ens fan imaginar històries, his-
tòries de nins i nines que han fet 

bondat a estones, altres no tanta, 
però uns i altres esperen ansiosos 
l’arribada dels reis i és ben segur 
que rebran aquell desitjat regal.

Tots hem estat infants i aquest 
és el millor moment per tor-
nar-ho a ser una estoneta.

Estau atents perquè ens 
vigilen i esperen de nosaltres 
que siam persones respectuoses, 
assenyades i conseqüents amb els 
nostres actes. Si veis una llum al 
cel que no és una estrella, ni un 
avió, ni res que conegueu... Potser 
són els reis!

SIMPLEMENT NADAL
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Una primera edició pilot del 
curs de dispensació responsable 
de barres organitzat per l’Ajunta-
ment d’Esporles i l’IMAS va tenir 
lloc dia 23 de desembre de 2017 
al Refugi de son Trias. Es tracta 
d’una formació adreçada a totes 
aquelles entitats que volen optar 
a la gestió de barres en activitats 
organitzades per l’Ajuntament 
com per exemple Cap d’any, 
Carnaval o les Festes patronals 
de Sant Pere. A hores d’ara, ja 

és obligatori que els membres 
de les associacions que opten a 
dur la gestió d’una d’aquestes 
barres hagin realitzat aquest curs 
certificat per l’IMAS. Aquesta ini-
ciativa sorgeix del Pla Municipal 
de Drogues i està gestionada des 
de les àrees de Serveis Socials, 
Joventut i Festes.

El temari és complert: què 
necessitem per muntar una barra, 
com la organitzem, què i com ser-
vim, com detectem i reaccionem 

davant d’un possible cas d’intoxi-
cació, quant hem de deixar de ser-
vir a una persona amb símptomes 
de possible intoxicació, gestió 
de conflictes en espais de festa, 
protocols d’actuació i resposta 
ràpida...

A part de tot això, ens centrem 
en l’empatia i l’assertivitat asso-
ciades a la figura del cambrer o la 
cambrera, juguem col·lectivament 
a través del role playing per 
posar-nos en situació i aprendre 

a reaccionar de la millor manera 
possible.

Per a aquest any 2018 tenim 
prevista la realització de dues 
edicions d’aquest curs al 
municipi d’Esporles, primavera 
i tardor, i seguim treballant 
colze a colze amb l’IMAS per a 
poder-ho fer extensiu a la resta 
de municipis de Mallorca i 
avançar, d’aquesta manera, en 
la reducció de riscos associats 
als espais de festa. 

L’Ajuntament ha editat un 
cartell informatiu per instal·lar 
durant la celebració de les festes a 
totes les barres licitades. 

Finalment, cal destacar que 
estem fent feina per poder 
abordar les agressions sexistes 
en aquests espais i que esperem, 
molt aviat, poder-ho afegir als 
plecs de clàusules per a la gestió 
de barres així com a la formació.

Per unes festes saludables i 
lliures d’agressions!

El Casal Municipal de Joves, 
així com el camaleó que l’iden-
tifica, muda per adaptar-se a les 
noves necessitats. Per això mateix 
hem començat aquest 2018 carre-
gats de canvis, hem traslladat els 
equipaments de les sales, hem 
endreçat, hem llençat trastos vells 
i, en definitiva, ens hem posat les 
piles per no perdre el tren. Així 
doncs, hem disposat dues sales 
connectades destinades a l’oci i el 
temps lliure, aquestes concentren 
el futbolí, el ping-pong, el billar 
i la tele amb els seus recursos 
interactius. Per altra banda, 
ara podem oferir una gran sala 
polivalent al tercer pis, aquesta 
s’emplearà com a teatre, sala de 
cinema, d’estudi i per a fer xerra-
des i tallers entre d’altres. A més, 
dotarem aquests espais amb tres 
ordinadors per a fer consultes, 
tràmits i treballs. Amb aquestes 
millores pretenem optimitzar l’ús 
dels espais i fer més còmode i 

accessible el conjunt de recursos 
que oferim des del Casal.

Així mateix, els mags d’orient 
ens han dut dos regals, per una 
banda, els dimonis, que tenen la 
seva nova seu a la cotxeria que 
connecta el patí del Casal amb 
el carrer, i l’Esplai la Cadernera, 
que, després d’haver-se quedat 
sense sostre, és rebut amb els 
braços oberts al Casal de Joves. 
Des de l’Àrea de Joventut pensam 
que tenir tant a prop aquestes 
dues entitats del poble ens pot 
enriquir a tots plegats, guanyant 
en vida i activitat, i definint-nos 
com un dels centres neuràlgics 
d’Esporles. 

Finalment, no ens hem 
d’oblidar de les activitats que 
tenim entre les mans i que sem-
bla que van agafant vida pròpia i 
convertint-se en tradició. Aquest 
mes de gener hem rebut la visita 
dels i les joves de primer d’ESO 
de l’IES Josep Font i Trias que, 

a més de conèixer el Casal, ens 
han fet un munt de propostes 
d’activitats per a realitzar que 
de ben segur trobaran lloc a la 

nostra agenda. Per altra banda, 
les nits alternatives del Casal 
poc a poc van trobant un lloc 
en l’oferta d’oci nocturn que 

contemplen els nostres joves i 
seguim treballant per a situar-les 
com a referents d’un oci de qua-
litat i saludable.

NOVETATS 2018 AL CASAL MUNICIPAL DE JOVES

PER UNA GESTIÓ CONTROLADA DE LES BARRES DE LES FESTES
Les entitats que vulguin optar a dur les barres hauran de fer obligatòriament un curs de dispensació responsable
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Dos nous professionals s’incorporen a tasques de 
l’àrea de Serveis Socials en substitució d’altres que 
ens deixen.

Després de prop de 10 anys d’assistència psicològi-
ca a l’Ajuntament d’Esporles na Nora Sevilla ens deixa 
per ençatar una nova etapa professional. 

Per assumir la tasca que deixa na Nora, s’ha 
incorporat al servei en Tolo Seguí Beltran que 
serà a l’Ajuntament tots els dijous matí per seguir 
donant assistència a qualsevol persona que ho sol-
liciti a través del departament de Serveis Socials.

Aquest Servei de Suport Psicosocial està cobert per 
professionals de ADISEB i és possible gràcies a un con-

veni de l’Ajuntament amb l’IMAS (Consell de Mallorca) 
i està gestionat pels Serveis Socials municipals.

Na Cecilia López també s’incorpora al servei 
d’Orientació Laboral els dimecres, substituint 
na Merce Vázquez, després de 6 anys de tasca 
a Esporles. El Servei d’Orientació Laboral està 
gestionat directament per la Fundació Deixalles i 
s’ocupa de donar suport d’ocupació a les persones 
derivades pels serveis Socials de l’Ajuntament.

Donam les gràcies a na Nora i na Merce per la 
seva feina, l’esforç i l’interès que han posat durant 
tots aquests anys i donam la benvinguda a l‘Ajun-
tament als dos nous professionals.

Malgrat ja duguin 16 i 22 anys respectivament treballant al Servei d’Ajuda 
a Domicili (SAD), na Carme Torres i na Carmen Muñiz ara estrenen unifor-
me de feina. D’aquesta manera se’ls hi dona visibilitat, es facilita la identifi-
cació de les professionals del servei, alhora que hi guanyen en practicitat i 
comoditat.

El SAD està gestionat directament per l’àrea de Serveis Socials Municipals 
i, actualment, a Esporles dóna assistència a 70 persones del municipi. 

Entre les seves tasques estan el suport a domicili en la higiene personal 
de les persones que ho requereixen, el servei de dur-los el menjar a casa, 
l’acompanyament i el suport als familiars.

RELLEUS ALS SERVEIS DE SUPORT 
PSICOSOCIAL I D’ORIENTACIÓ 
LABORAL

LES TREBALLADORES 
DEL SAD ESTRENEN 
UNIFORME

I quasi sense avisar ja som de 
ple dins el 2018. Començam aquest 
any amb moltes ganes, com sem-
pre, i novetats i canvis en la nostra 
«família» del Centre de Dia.

Però el 2017 no hem frissat 
gens d’acabar-lo, ja que l’hem 
aprofitat fins al darrer moment. 
Les darreres setmanes van ser ben 
intenses amb tota la preparació 
de les celebracions nadalenques, 
engalanar el nostre centre,... i 

fins i tot varem trobar temps per 
fer un parèntesis dins tot aquest 
esperit nadalenc per anar a visitar 
el Palma Aquàrium i totes les bes-
tioles que allà es poden trobar. 
Ens va sorprendre molt tota la 
flora i la fauna marina que allà 
podem trobar i que, per alguns, ja 
feina molts d’anys que no podien 
veure en viu bussejant com quan 
érem més joves! 

Però no ens vam oblidar de les 

tradicions i en arribar el Nadal 
varem celebrar la nostra ja tradi-
cional festeta nadalenca, amb el 
Cor d’Esporles dirigit per en Kake 
i el nostre mestre de l’Escola de 
Música, en Tomeu Aulí, i tots els 
familiars i amics que ens acom-
panyaren un dia tan especial: 
cançons, germanor, coques de 
quarto, xocolata calenta i coques 
de torró que nosaltres mateixos 
havíem el·laborat. Gràcies a totes 

les persones que vareu venir a 
celebrar l’arribada del Nadal amb 
nosaltres al Centre de Dia.

I en començar l’any no aturam! 
Seguim ben actius, amb activitats 
de Sant Antoni: cançons, gloses, 
receptes tradicionals i una bona 
torrada per dinar a la que no van 
faltar dos bons dimonis (un d’ells 
va acabar ben cremat i rebentat 
i amb ell se’n van anar totes les 
coses que no desitjam per aquest 

2018). Ara hem passat la rua i nos-
altres no hem estat menys: tot i el 
fred ens fet unes bones desfresses 
i hem aprofitat per convidar a fer 
una berenada, com l’any passat, a 
les nostres companyes del Centre 
de Dia de Valldemossa.

Ja sabeu on ens podeu trobar 
si voleu venir al centre i si voleu 
informació de com funciona o 
com accedir a una plaça: estarem 
encantats d’informar-vos!

ENCETAM UN NOU ANY  
AL CENTRE DE DIA D’ESPORLES!





A
l carrer dels Balladors, a més de 
l’empedrat i les flors a les façanes, 
hi ha un altra tresor. Gràcies a l’es-
timació a les nostres tradicions i 
amb el sacrifici que això comporta, 
els germans Francisca, Toni, Araceli 
i Isabel Perelló Moranta, i els seus 
antecessors; mantenen al núm. 20,  

 una casa mallorquina que en entrar-
hi, de sobte ens trobam a dins una altra dimensió, a on el 
temps s’ha aturat i les coses es mantenen com eren abans.

A tots ells els donam les gràcies per la seva informació i per 
haver deixat guaitar la càmera de fotos a dins casa seva.

Aquests germans ja són la quarta generació de la família 
que a l’any 1846, els seus repadrins Jaume Nadal Mas i 
Catalina Bordoy Coll, construïren aquesta casa, i que ells 
mantenen viva i a on ara hi venen a passar els estius; 
fent a l’any 1950, als darreres de la casa per mantenir 
l’interior intacte, una cuina i un bany que va ser el primer 
d’aquest carrer.   

Si guaitau per la porta podreu veure l’empedrat i si escol-
tau bé, encara podreu sentir les petjades de l’ase damunt 
el trespol de pedra que passant per dins la casa anava a 
l’estable que encara existeix vora el torrent.

Els vespres de l hivern quant fa molt de fred al passar 
vora el finestró, si hi posau l’orella, sentireu les rondalles 
que contava el padrí als nets asseguts als bancs envol-
tats al foc, i que no gosaven mirar a dalt perquè dins la 
negror de la foganya hi sortien bruixes. 

Aquest lloc era també la cuina, a on al hivern, es feia el 
menjar i bona part de la vida, mentre dins les cendres calen-
tes els aglans dolços es torraven fent les delícies de tots.

Els dies de fer bugada, a dins el cossi amb la cendra de 
la cuina i aigua rentaven la roba damunt la post i pel 
finestró de dalt es podia sentir l’olor de net dels llen-
çols que res te a veure amb el “suavizante perfumado” 
del nostre temps.

Un pic per setmana l’olor del pa recent fet inundava 
el carrer mentre la padrina amb una mica de pasta del 
mateix pa feia una coca amb un poc de sucre i una mica 
de sobrassada que feia pujar els colors a nins i grans, 
que d’amagat, obrint i tancant la pastera sense fer 
renou s’omplien els morros de sucre, i que ara malgrat 
que tenim bons forns a aquest poble, cap forner la 
podria fer tan bona com la trobaven ells abans. 

Per a Pasqua, es pot sentir encara el cant de les dones, 
mentre emblanquinaven amb la granereta a les mans 
les parets any rera any, amb la calç amarada dins l’alfà-
bia, i arribaven al sòtil emprant una canya llarga amb la 
granereta fermada a dalt.

Els que tenien un porc que havien engreixat tot l’es-
tiu amb figues, les sobras del menjar  i lo que podien 
replegar, quant venia el fred feien les matances que 
era una festa de tot el carrer, a on tots els veïnats 
s’ajudaven, per poder fer les sobrassades, camaiots, 
els botifarrons i saïm vermell mentre salaven els ossos 
dins una alfàbia, assegurant d’aquesta manera el poder  
menjar carn en aquella casa durant tot l’any.

El carrer era ple de gent, els dies que a una casa hi havia 
un sant, el vespre abans, feien un foc a davant el portal, 
els nins jugaven a bolls fent un clotet al terra, i feien  
ballar les baldufes al mig del carrer, mentre les nines 
botaven amb la corda o jugaven a “piso” amb un bocí 
de test. A l’estiu la gent treia les cadires a la carrera per 
seure a la fresca i mantenir una conversació entre els 
veïnats i la gent que passava. Ara la televisió i els cotxes 
ho han desmantellat tot.

Els mobles, els dissabtes es capgiraven, perquè els 
altres dies les dones feien feina fora casa, això es deia 
“fer dissabte”: espolsant els mobles i agranant i fre-
gant el trespol, mentre amb la carbonissa s’encenia al 
braser per poder estar calents als voltants de la camilla 
l’horabaixa.

També aprofitaven aquest dia per anar a cercar un feix 
de llenya que duien fermat amb una corda damunt el 
cap, fer el sabó amb els baixos de l’oli de les tafones 
a una caldera al jardí; i els que tenien un bocí de terra  
sembraven el que s’havia de sembrar i recollien el que 
s’havia de recollir per fer el menjar de cada dia que era 
mes aviat de supervivència.

Ara ja no sent cantar el gall al matí per la finestra, però 
si es sent l’oloreta de les flors de vauma i les rialles dels 
nins que van a escola, el poble com tot, segueix el seu 
camí, i el núm. 20 de aquest carrer deixa sortir per les 
retxilleres dels finestrons l’aroma del passat que ens fa 
recordar de on venim i com hem viscut abans.     

Ancorada al passat _ Antoni Bauçà, Tardor 2017

SPORTULIS 46. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | FEBRER 2018 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ENTREVISTA | PÀG. 15

PARTICIPACIÓ CIUTADANA



2n premi “Circ”

3er premi “Encantadors d’Esporles”

1r premi “Sporlish Celtic Tavern”Premi individual



3er premi “Encantadors d’Esporles”
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Entrevista a Jaume Carrió (Text: Es fill de na Joaneta. Foto: Javier Sendino)

“Dedic aquest Goya a tots aquells que lluiten per un món més just”

V
a néixer a Esporles el dia 
de Sant Pere de l’any 
1983. Ha dirigit Caragol 
Treu Banya (2009), Chat 
vol dir moix (2016), i la 
recent Woody & Woody 
(2017) guanyadora del 
Premi Goya d’aquest any 
al millor curtmetratge 
d’animació. Actualment 
compagina la seva feina  

 com a professor de cine-
ma i muntatge a l’escola CEF (Escola d’Imatge i So) amb 
la seva vena més artística, aixecant projectes cinemato-
gràfics propis. Va créixer i estudiar a Esporles, va passar 
de les “escoles velles” a les “noves”, i d’allà partí cap 
a Palma enmig de la reforma educativa de la LOGSE. 
Quan acabà l’ESO, cursà Batxillerat Artístic i, després de 
provar com li anava la carrera de Magisteri, que no va 
acabar, es va llicenciar en Comunicació Audiovisual. Fa 
deu anys que el sector audiovisual l’ha empès a viure 
a Palma, on ha treballat tant pel seu compte com en 
diverses productores.

Jaume...! Estam orgullosos de tu!
I jo del meu poble...! Poc temps després d’anar a viure 
a Palma vaig obrir un compte de Twitter. Al meu per-
fil hi ha una opció per posar la teva ubicació actual. 
Com podreu comprovar si hi accediu, no vaig ser capaç 
d’oblidar d’on venia.

Idò en nom de la revista i també del poble d’Esporles: 
Enhorabona!
Moltíssimes gràcies! Quan vaig veure escrit el titular 
“Esporles als Goya”, ja vaig preveure allò que vindria 
després si guanyàvem; aquest premi no és només nos-
tre, és de tots els que volem celebrar la cultura.

La nit dels Goya hi havia un ambientarro al Centre 
Cotoner...
He rebut fotos d’aquell moment, i no sabeu com d’en-
tranyable va ser reconèixer tanta gent que per altra 
banda feia temps que no veia. Gràcies al poble i a tots 
els que ho varen organitzar!

I després... la que es va armar quan guanyares!
També he pogut veure aquest i d’altres vídeos de reac-
cions i, honestament, em sent orgullós de veure com 
hem aconseguit que la gent botés de la cadira per quel-
com cultural i no només per un gol del Barça.

Pots estar ben content de l’estimació que et té el teu poble!
Fa pocs dies un periodista va escriure que part de l’èxit 
de la pel·lícula era la meva “simpatia natural”... encara 
no sé si se’n fotia de jo o ho deia seriosament. En qual-
sevol cas, sempre he procurat fer que la gent es senti bé, 
tot i que no som molt bo fent-ho. De fet, i recordant els 
mesos que vaig passar amb molts de voltros fent L’Orde 
d’Oriat, sé que vaig demostrar massa vegades la meva 
desgana. Ara com ara, ja puc dir tranquil·lament que 
em vaig equivocar, ja que poques vegades he après tant 
com en aquell rodatge. Gràcies, Neus, Xisca i Jaume per 
convidar-me a formar part de la vostra pel·lícula. Ni jo ni 
la resta d’esporlerins podrem oblidar mai aquella estrena 
multitudinària amb un poble unit per la cultura.

És que és molt emocionant veure per la tele que un 
paisà teu ha guanyat un Goya...
El que més content em fa de tot plegat, és veure com això 
pot fer feliç a la gent. No només hem rebut el reconeixe-
ment cinematogràfic més gran del país, sinó que amb 
ell hem aconseguit que tota una comunitat el senti seu, 

Na Antònia Ma. Artigues devora els seus fills Jaume, tot tirat de corbatí i porgue-
res, i na Margarida, vestida de gala, abans de començar l’entrega dels Goya
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i celebri plegada la grandesa de la cultura. No oblidem, 
per altra banda, que aquesta pel·lícula l’ha feta més d’un 
esporlerí, ja que la nostra estimada directora d’animació, 
Adriana Hernández, va néixer a Esporles! 

“Quan vaig sentir 
el meu nom, no 
trobava el meu 
cor, vaig sentir un 
vertigen com mai 
l’havia sentit” 

Què sentires quant digueren el teu nom?
No trobava el meu cor; es degué aturar durant uns 
segons. Vaig sentir un vertigen com mai l’havia sentit. 
Encara no sé com les cames no em feren figa en baixar 
per aquelles escales...!

T’ho esperaves?
Ho volia. Ho havia lluitat durant tres anys de projecte. 
Sabia que érem allà amb la proposta més interessant 
de les quatre; deixau-me que oblidi la humilitat en un 
moment com aquest. La millor no ho sé, però, la més 
atractiva? Això segurament sí. 

“És entranyable 
que algú et demani 
si ets el dels Goya 
però que no passi 
d’aquí, perquè 
no vull perdre ni 
la identitat ni la 
privacitat” 

Per què tens aquest ‘amor’ pen Woody Allen?
Curiosament, Woody Allen no ha estat mai el meu 
cineasta preferit. Però sí que és d’aquells autors més 
prolífics dels quals mai no m’he botat cap estrena. En 
qualsevol cas, ell sempre ha connectat amb el meu jo 
més intel·lectual. Crec, honestament, que l’humor és el 
gran aliat de la intel·ligència.

Què és “Woody & Woody”?
Woody & Woody és un homenatge cinèfil a una filmo-
grafia inabastable. Per altra banda, també és el resultat 
d’un equip que va creure en el projecte. Per això, Woody 
& Woody és en Luque, n’Adriana, en Tomeu, en Ruben, 
en Miquel Àngel, en Guiem, en Joan Maria, en Joan Pera, 
na Mónica, n’Aline, na Laura i molts altres noms que ens 
han ajudat durant aquests tres anys de feina.

Tens qualque cosa d’en Woody Allen?
Potser res. Ganes de fer una pel·lícula a l’any? Sempre 
m’he sentit intimidat i fascinat a part iguals pel seu intel-
lecte, però mai m’hi podré sentir identificat. Jo procuraré 
fer les coses el millor que podré, i deixaré que ell o la 
gent enginyosa com na Laura em facin riure a mi.

T’agradaria ser com ell en ser gran?
Mai. És entranyable que algú s’apropi a tu mentre dines 
“de menú” i et demani si ets el dels Goya, però per 
favor que no passi d’aquí. Tant de bo es pogués tenir 
una carrera exitosa en el món del cinema sense perdre 

ni la identitat ni la privacitat. Que em deixin seguir 
amb les meves classes de cinema, i procuraré gastar el 
temps lliure aixecant projectes humils com aquest, o el 
meu estimat Chat vol dir moix. 

“El moix és l’animal 
més perfecte, més 
elegant i més bo de 
cuidar que hi ha” 

Per què t’agraden tant els moixets?
Perquè no hi ha cap animal més perfecte estèticament, 
més elegant, i més bo de cuidar per un egoista com jo. 
Precisament, d’aquí surt el títol de la pel·lícula que vaig 
fer arran del relat (ch)at del meu amic, i veïnat d’Esporles, 
Pere Palou. Com podia fer per aconseguir que només 
llegint el títol poguéssim saber on s’ha fet aquesta pel-
lícula (moix), de què deu anar aquesta pel·lícula (chat) i 
sobretot saber que és una pe·lícula sobre el llenguatge i 
sobre l’ús que en feim d’ell (Chat vol dir moix)?

A qui dediques aquest primer Goya?
M’agradaria dedicar el premi a tots aquells que lluiten 
per un món més just. Per aquells que lluiten per la 
veritat, però que rebutgen els axiomes. Per tots aquells 
que no es conformen amb el titular, ni amb el tuit. Per 
tots aquells que creuen en la raó, i per tots aquells que 
saben, com jo, que a poc a poc, el món és de cada dia 
millor, encara que sigui més fàcil creure el contrari. 

Declaracions d’Antònia Maria Artigues,  
mare d’en Jaume Carrió. 

“Jo l’únic que he fet és 
animar els meus fills 
a perseguir els seus 
somnis i lluitar pel 
que volen de la vida” 
“En Jaume ha lluitat molt per arribar a fer pel-
lícules, s’ha preparat molt, ha estudiat molt. El 
cinema és la seva vida i hi ha dedicat molt d’amor 
i molt de temps. Arribar a rebre aquest premi, el 
més gran reconeixement que hi ha a Espanya, és 
una gran satisfacció per a ell i per a tots nosaltres.

Hem rebut felicitacions i adhesions per part de tot-
hom: familiars, amics, coneguts, veïnats, companys... 
Estam desbordats i molt feliços de sentir-nos tan ben 
enrevoltats. 

La dedicatòria del premi m’agradà molt però el 
mèrit és ben seu, jo l’únic que he fet és animar 
els meus fills a perseguir els seus somnis i lluitar 
pel que volen de la vida. Em vaig emocionar molt, 
vaig plorar d’alegria, amb ganes, era tanta tensió 
acumulada durant tant de temps i el desig que 
rebés el premi era tan gros, que l’emoció va ser 
immensa. 

Crec que aquest premi reforçarà la situació d’en 
Jaume dins aquest món d’audiovisuals, serà més 
reconegut i tendrà més opcions de fer-hi feina.” 

AL POBLE  
D’ESPORLES 
_ Guillem Mir Cañellas i família

D
iumenge dia 14 de 
gener d’aquest any, 
el meu padrí Joan 
Cañellas Capllonch 
“Manent“  i en 
Tomás Seguí Seguí 
“Ramellí”, retor-

naren a Esporles, vuitanta-un anys 
després de haver estats assassinats al 
cementeri de Porreres.

El matí del mateix diumenge, al 
cementeri de Porreres, va tenir lloc 
un acte institucional d’entrega 
als seus familiars de les restes i 
pertències dels catorze cossos que 
havien estat identificats, entre 
quaranta-nou cadàvers exhumats, 
mesos abans, a la fossa número 1 de 
Porreres. Entre ells hi eren en Joan i 
en Tomás. 

En nom meu i de la meva família, 
volem donar las gràcies al poble 
d’Esporles, pel seu recolzament, 
per la rebuda i per haver-nos acom-
panyat  aquest dia tan especial i 
assenyalat. Crec que ells dos, Joan i 
Tomás, estarien contents de veure la 
rebuda que li donà el poble amb el 
seu retorn i homenatge rebut.

Ara sí que es pot dir que es tanca una 
pàgina de la seva història, malgrat 
les ferides que encara perduren, si 
bé convendria no caure en l’error de 
l’oblit, perquè aquells sinistres fets 
formen part de la història d’Esporles.

Convé recordar que és important 
conèixer el que va succeir, perquè 
no es torni repetir mai més. Per 
finalitzar cal incidir i recordar que a 
dia d’avui encara resten desapare-
guts quatre esporlerins que també 
foren assassinats: Joan Arbós Salas 
“Pífol”, Bartomeu Matas Alemany, 
Jaume Nadal Cañellas “Pino” i 
Jaume Nadal Tomás “Lufo”.

Gràcies per tot. Salut i Memòria.                
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D
iumenge 14 de gener de 2018, 
a les 16.00 hores, tingué lloc 
un homenatge al cementeri  
municipal, motivat pel retorn 
de les despulles de dos esporle-
rins assasinats l’any 1937,Joan 
Cañellas Capllonch “Manent” i  
Miquel Seguí Seguí “Ramelli”, 

cossos  trobats a la fossa comuna del cementeri de 
Porreres  el mes de novembre de 2016. Les restes d’en 
Joan i d’en Miquel havien restat desaperegudes desde 
la data dels seus assassinats. Els familiars no en sabien 
res del lloc on les havien depositades.

L’acte fou organitzat per l’Ajuntament d’Esporles, 
L’associacio Memòria de Mallorca i la Conselleria de 
Cultura del Govern, amb al·locucions d’un membre de 
Memòria de Mallorca, un de Memòria Històrica d’Es-
porles, el regidor de cultura, la batlessa y dos familiars 
dels retornats. Hi acudiren unes 200 persones. Damunt 
dels seus taüts hi havía la bandera republicana. L’acte 
va tenir molta emotivitat, no només per als familiars, 
sinó també per als presents. Després les restes foren 
enterradades al lloc adient. Un acte de Justicía, Veritat , 
Dignificació i Restitució de la Memòria. 

L’exhumació i la identificació dels cossos, foren possi-
bles gràcies al grup Aranzadi compost per arqueòlegs 
forenses, antropòlegs forenses i metges forenses, i a 
un grup de voluntaris que hi va participar. En el mes 
de desembre de 2017, als familiars els hi comunicaren 
la nova que,de les quaranta-nou restes exhumades, 
dues pertanyien a en Joan i en Miquel. Al matí del 
mateix diumenge 14 de gener, va tenir lloc al cemen-
teri de PORRERES un acte institucional d’entrega 
dels cossos als familiars. En vida en Joan i en Miquel 
sortiren del poble, detinguts , engrillonats i tractats 
com a delinqüents,  peró vuitanta- un anys després 
retornaren acompanyats dels seus, dins un vehicle 
oficial amb la batlessa Maria Ramon, amb honors, ben 
merescuts.

Qui eren, ells? Què havien fet per sofrir el seu trist 
desenllaç? Per qué foren assasinats, qui foren els seus 
botxins? Preguntes que segurament es faran bastants 
dels nouvinguts al poble i també nadius que fins ara 
desconeixien els esdeveniments de la forta repressió  
i barbàrie feixista soferta al poble d’Esporles durant i 
després de la Guerra Civil espanyola.

Joan Cañelles Capllonch “Manent”. Tenía 32 anys quan 
l’assassinaren. Casat amb Francisca Comas, tingueren 
dues filles: Catalina i Magdalena. Feia de picapedrer. 
Afiliat al Partit Socialista Local i president del Sindicat 
de la Construcció amb seu a la Casa del Poble. El 15 de 
desembre de 1936 fou detingut per falangistes locals i 
la Guardia Civil a un amagatall a casa seva (Son Torrat). 
Just un mes més tard, el 15 de gener de 1937, estava pres 
a Can Mir (actual Sala Augusta) quancridaren el seu nom 
i els d’altres, per suposadament posar-lo en llibertat. A 
fora de la garjola els esperava un camió amb un escamot 
de falangistes, locals i/o d’altres indrets. Emmanillat i 
segrestat va fer el darrer viatge de la seva vida. El porta-
ren al cementeri de Porreres, on fou assassinat. Aquest 
mètode de selecció i extermini es denomina “treta”: el 
pres és posat en llibertat i una vegada fora de la presó, 
novament és detingut, segrestat i conduït cap a un indret 
(parets de cementeri o cunetes) a on l‘esperava la mort.  

A l’informe forense de les restes d’en Joan, entregat a 
la seva família i confeccionat per La Societat de Ciències 
Aranzadi, s’hi explica clarament que degué morir per 
impacte de dos trets de bala que li peforaren el crani; 
hi consta també que li dispararen dos tirs a les extremi-
tats inferiors. Així queda clarificat el modus operandi 
dels seus executors: primer disparaven a les cames per 
obligar el segrestat-detingut a caure de genolls a terra i 
després l’executaven amb trets al cap. 

Tomás Segui Segui “Ramellí”. Quan el mataren tenía 45 
anys. Casat amb Magdalena Mora, tingueren un fill, Miquel 
(també era Miquel el seu germà, Miquel Seguí Seguí, qui 
també fou assassinat l’octubre de 1936). Va treballar de 
jornaler, de carboner i de forne. Va ser president de la 
Federació Gremial Esporlerense, vicepresident de l’Agru-
pació Socialista i batle d’Esporles, des d’abril de 1931 fins 
a septembre de 1934. Arrelat el cop d’estat del sublevats, 
en Tomàs refusá l’oferiment de traslladar-se a Barcelona. 
Ell decidí amagar-se a les muntanyes, pels voltants del 
poble. La caça d’en Tomàs, d’en Joan i d’altres que es troba-
ven escondits, es va convertir en l’obsessió de falangistes 
locals, milicians locals i forces de seguretat. La curolla 
caçadora dels perseguidors  va fer que en Tomás canviàs 
sovint d’amagatall. El darrer que tingué, Can Caragol, vora 
la Font de la Vila. Hi era des del 26 de gener de 1937. El 4 de 
febrer fou detingut i portat a la Prefectura de la Policia de 
Palma, on fou humiliat, vexat i torturat. Posteriorment fou 
conduït al cementeri de Porreres, on l’assassinaren. Hem 
pogut saber, per l’informe forense, que li dispararen per 
darrere. El mataren d’un tret al clotell. El 8 de juliol de 1984, 
el Consistori d’Esporles el declará fill il·lustre.

En Joan i en Tomás no havien agafat mai una arma de 
foc; eren dues bones persones que havien fet costat a 
la República, règim democrátic vigent fins el cop d’es-
tat dels sublevats del 18 de juliol de 1936. Dins el seu 
àmbit polític i sindical havien lluitat per millorar les 
condicions de la societat i dels treballadors locals, i, 
juntament amb altres, havien impulsat la creació de la 
Casa del Poble. Foren catalogats, per la dreta i la falan-
ge locals, entre els principals dirigents esquerrans. 
Començaren els escorcolls, a qualsevol hora del dia o de 
la nit, sense cap mirament, davant infants o persones 
majors. També començà la cacera dels escondits per les 
muntanyes del voltants del poble, amb escamots de la 
Falange, Milicia i Guardia Civil, fins que aquestes recer-
ces els donaren el fruit perseguit: la detenció i posterior 
assassinat d’en Joan i en Miquel.  

El retorn de dos esporlerins assassinats _ Arnau Alemany, Memòria Històrica d’Esporles

Per tothom que ha lluitat
obrint un dia el camí 
per conèixer el destí

de qui fou assassinat.
Vuitanta-un anys desterrats

que algú volgué silenciar
no ha pogut amagar

L’oblits dels estimats.
Qui ha patit l´amargura,

tot això ho té ben clar
cap ferida no es cura
si un no sap on està.
De Porreres el retorn

com merescut homenatge
al qui pagà car peatge

prest torni al seu entorn.  

Pep Alemany “Manxí”. Glosa de homenatge 
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Enguany, 2018, es compleixen cent anys de la mort 
de Pere Miquel Marquès (1843-1918), un dels músics 
mallorquins més destacats i, alhora, més desconeguts. 
A Esporles, el coneixem perquè és l’autor de La Filadora, 
una peça que ha esdevingut himne del poble. 

A principis del segle XX, el Mestre 
Marquès ja era una celebritat 
en el món de la música simfò-
nica, encara que no li mancaven 
detractors que el consideraven 
un autor de segona fila. En aque-
lla època, el mestre Marquès 
passava temporades de descans 
a la finca de ca n’Arbós, on mata-
va el temps amb, entre d’altres 
ocupacions, vetllades músic-
literàries on també hi participava 
mossèn Llorenç Riber i l’esporlerí 
Joan Calafell, que, malgrat la 
seva joventut, ja era un notable 
pianista.

Marquès és l’autor d’una exten-
sa obra en la qual destaquen les 
peces simfòniques, poc habitu-
als en la música espanyola. Més 
coneguda és la sarsuela El ani-
llo de hierro, que ha estat interpretada alguna vegada 
per l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.

Ara, el Teatre Principal de Palma ha inclòs, dins la pro-
gramació de la XXXII Temporada d’Òpera, El reloj de 
Lucerna, un títol que s’estrenà el 1884 al Teatro Apolo 
de Madrid amb un sonat èxit, que parla d’una revolu-
ció camperola a la Suïssa del segle XVII. La crítica de 
l’època la qualificà d’obra mestra i aquest èxit durà 
dues dècades durant les quals hi va haver nombroses 

reposicions d’aquesta òpera en diferents teatres. Però 
tot aquest èxit es convertí en oblit i aquest oblit dugué 
a la desaparició física de la partitura per a orquestra i 
cor d’aquesta obra.

Durant els darrers anys, 
l’Instituto Complutense de 
Ciencias Musicales (ICCMU), 
amb la col·laboració del 
Teatre Principal, ha recuperat 
aquesta obra a  partir de la 
partitura per a piano i d’algu-
nes notes manuscrites. 

El reloj de Lucerna tornarà 
a sonar a Mallorca el pro-
pers 7 i 8 d’abril al Teatre 
Principal de Palma dins de la 
Temporada d’Òpera. Es trac-
ta d’un concert semiesceni-
ficat que comptarà amb José 
María Moreno com a director 
musical i amb Carlos Martos 
com a director d’escena.

L’elenc solista està format 
completament per veus 
de Mallorca com Marga 

Cloquell, Maia Planas, Natàlia Salom, Tomeu Bibiloni, 
Pablo López i Antoni Comas. A més, per suposat, de 
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears i del Cor del 
Teatre Principal, dirigit per Pere Víctor Rado.

Aquesta és una oportunitat única per conèixer un 
poquet més a un esporlerí adoptiu, un gran composi-
tor que arribà a ser conegut com el “Beethoven espa-
nyol”. El reloj de Lucerna és una de les obres cabdals 
de Marquès. I Marquès serà un poquet més nostre.

El poble d’Esporles sofrí una forta repressió, i contabilit-
zà un total de 21 víctimes mortals i 107 empresonats, a 
més de les humiliacons, vexacions i purgues d’oli de ricí 
per als simpatizants de l’esquerra local. Als pocs dies de 
la sublevació  del 18 de juliol, comencaren les detenci-
ons. La Falange local havia confeccionat un llistat amb 
els noms dels més significatius membres de l’esquerra 
local i dels sindicats adherits a la Casa del Poble. Dintre 
de la llista, evidentment hi figuraven els noms d’en Joan 
i en Tomás. La història, mal contada pel régim franquista 
i també els primers anys de la democràcia, deia que hi 
havia hagut morts en els dos bàndols, producte de la 
Guerra Civil espanyola, però cal explicar que la majoria de 
les víctimes mortals d’aquesta localitat (exceptuant les 
produïdes en el front de guerra, no contabilitzades) ho 
foren perquè eren de tendència o ideologia esquerrana 
i republicana. Un fet mai perdonat per la dreta, ni per 
la Falange ni pels repressors feixistes. S’havia confec-
cionat una pla estratègic, dissenyat per a la depuració i 
l’eliminació de persones que tenien pensaments i ideals 
polítics diferents dels que tenien els sublevants del mal 
anomenat Movimiento Nacional.    

Memòria Històrica d’Esporles també vol retre homenat-
ge i té un record emotiu per a altres quatre esporlerins, 
que també foren assassinats i que a dia d’avui els seus 
cossos encara romanen desapareguts: Josep Arbós 
Salas “Pifol”; Bartomeu Matas Alemany; Jaume Nadal 
Cañellas “Pino” i Jaume Nadal Tomàs “Lufo”.

Rescatar al mestre Marquès de l’oblit  
_ Bartomeu Homar

Aquest abril tornarà a sonar El reloj de Lucerna al Teatre Principal
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Ja fa molts anys que forma part d’Esporles i, en conse-
qüència, de la seva gent. Són moltes les cares que han 
passat per l’Esplai i moltes més les experiències que 
s’hi han viscut; la majoria d’aquestes entre les parets 
del Casal de Ca sa tia Xiroia. Se’ns fa difícil desvincular 
l’Esplai la Cadernera de Sa Vilanova i del nostre estimat 
casal... però, per desgràcia, les caderneres han hagut 
d’abandonar el seu niu i retornar el casal a les propietà-
ries d’aquest. 

El 2017 va ser un any de moltes emocions diverses: tris-
tesa, esperança, frustració... tot i això, estem orgulloses 
per com hem dut la situació, contentes pel suport rebut 
(especialment volem agrair la tasca d’en Jordi, pare 
Cadernera i misser, que sense esperar res a canvi ens ha 
ajudat molt en les negociacions) i esperançades per la 
nova etapa que comença. 

No tot són males notícies! L’esplai s’ha hagut de fer 
més fort i fer front a un trasllat de local. Ara comptem 
amb moltes cares noves... sobre tot en l’equip de moni-
tors i monitores, moltes d’elles joves que ja formaven 
part de l’esplai i que ara volen seguir dins aquest d’una 
altra forma. 

A més, l’ajuntament ens ha proporcionat un espai al 
casal de joves on poder fer les nostres activitats i un 
lloc d’emmagatzematge. Aquí aprofitem per a donar 

les gràcies a n’Albert i na Xisca (els bons professionals i 
persones que s’encarreguen ara de dinamitzar el casal) 
per a acollir-nos i ajudar-nos. Tal i com diu na Xisca, és 
una bona idea que els infants que venguin a l’esplai, al 
créixer, puguin quedar-se després al casal de joves.

Després d’aquest anàlisi de l’actualitat... volem expli-
car-vos que el segon trimestre ha començat fort. Hem 
sortit per la rua de Carnaval, hem anat d’excursió, fet 
activitats al nou espai... comptem amb un grup d’in-

fants de 6 a 12 anys meravellós i seguim tenint lloc per 
a tu si t’interessa venir. 

El nostre horari és el mateix, ens reunim tots els dis-
sabtes de 16h a 18h durant el curs escolar (excepte 
activitats especials). Així que ja ho sabeu... tant si 
voleu ser participants com si voleu provar de fer de 
pre-monitors o pre-monitores (més de 16 anys) us 
podeu posar en contacte amb nosaltres (esplacas@
gmail.com)!  Salut Caderneres. 

E
l dissabte 27 de gener al Centre Cotoner se 
celebrà la tradicional xocolatada solidària, 
enguany un poc més tard del que és habi-
tual perquè dins el desembre i la primera 
quinzena de gener hi havia moltes activi-
tats a Esporles.

El mal temps, els refredats, la coincidència amb altres 
esdeveniments interns d’algunes entitats, i qui sap 
quins altres factors, però, feren que, a pesar de triar una 
data més adient, el Xoco Xou rebés molt poca afluència 
de públic. Hi assistiren una cinquantena de persones. 
Galya Angelova animà l’acte amb un emotiu concert de 
piano, i es varen rifar lots de productes donats genero-
sament per comerços del poble; Tot Casolà, Can Gener, 

Spar, Jordi Bouza, Perruqueria Cati Bordoy, Perruqueria 
Cati Alemany, Pels Pèls, Joieria Piña Comas, Carnisseria 
Margalida...

Les persones que estam al capdavant de l’ONG agraïm 
molt sincerament la presència i la col·laboració de 
tothom que hi va aportar el seu gra d’arena, com va 
expressar la senyora batlessa en el seu parlament a 
l’inici de l’acte. Hi hagué qui, com cada any, pagà el 
tiquet sabent que no podrien assistir a la festa. Però 
també volem fer la següent reflexió: les convocatòries 
del Xoco Xou i del Frit Solidari no s’han d’interpretar 
ni com a espectacles amb pagament d’entrada, ni com 
una ocasió per gaudir d’una oferta gastronòmica a preu 
barat, sinó com un acte de generositat, una trobada 

festiva per expressar la nostra solidaritat com a poble, 
una ocasió més per fer una tertúlia amb els amics amb 
taula parada, i, en fi, com una acció material concreta 
de col·laboració econòmica amb el projecte de disminu-
ir les desigualtats injustes a nivell global. 

Esporles al Món canalitza les seves ajudes a través del 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Les persones 
i grups que posen música, espectacle i humor en els 
xous ho fan de manera desinteressada (desinteressada 
econòmicament, però amb molt d’interès emocional) i 
voldríem que seguís essent així.

Vos esperam aviat al Frit Solidari (que, també, és d’alta 
qualitat).

Un any de canvis!
L’Esplai la Cadernera és una entitat sense ànim de lucre destinada a la infància. 

Xoco xou
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Q
uan acaben les festes de Nadal, 
comencen les festes més espera-
des dels dimonis, la lluita eterna 
amb el Sant, on el foc i les tor-
rades omplen les nits màgiques 
dels hiverns. 

A Esporles, els Bocsifocs agafam  
 el nostre paper protagonista,  
 participam activament amb  
 totes les activitats relacionades 
amb aquesta celebració. Vos heu demanat d’on vénen? 
Idò és el resultat de la cristianització d’antigues ceri-
mònies i cultes primitius dedicats a divinitats paganes 
protectores de la fecunditat, dels conreus i dels animals 
agermanades amb totes les que celebren el solstici 
d’hivern, la nit més llarga, coincidint amb les dates de 

celebració i el ritual del foc, formant part dels rituals 
primitius del culte al Sol, on els dimonis peguen bots, 
fan cabrioles per damunt el foc i ballen al seu voltant 
talment els xamans i bruixots primitius. El fogueró 
representa la victòria de la llum sobre les tenebres. 

Dia 17 de gener és molt proper al solstici d’hivern (22 
de desembre). El foc simbolitza el “renaixement” del 
sol, element masculí que fertilitza la terra. Els nostres 
avantpassats estaven convençuts que agafar les cen-
dres dels foguerons de Sant Antoni i escampar-les pels 
sementers afavoria les collites. Es considera el Foc com 
a fill del Sol que va arribar a la Terra a través del llamp. 
El nostre calendari és eminentment solar si bé incorpo-
ra també el còmput dels antics calendaris lunars, pel 
que fa a les setmanes i als mesos. Els foguerons (pre-
sents a les revetlles de sant Antoni i de sant Joan), les 

rodes de foc, les danses i balls en rotlle són símbol de 
la força del sol. 

Tornant a l’actualitat, i fent un resum del que hem fet, 
com no podia ser d’una altra manera, amb el Fogueró de 
Sa Vilanova, tant amb totes les tasques de muntar-ho 
juntament amb els Fogueroners, com amb l’actuació de 
tots els membres de la Colla (colla infantil, d’entre 4 i 
15 anys, adults i Es Boc) amb l’encesa del gran Fogueró. 
També amb les actuacions molt especials a l’Escoleta 
Municipal i a l’Escola Gabriel Comas i Ribas, encara que 
ens ha sabut molt de greu no poder anar a l’Institut 
Josep Font i Trias per no ser a l’illa, ja que, per segon any, 
hem estat convidats a la Foguera de Sagunt, per la Colla 
de la Diabòlica de Morvedre, on hem participat com a 
representants balears al correfoc que organitzen junta-
ment amb sis colles de Catalunya i el Pais Valencià.

Els Dimonis Bocsifocs per Sant Antoni 
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L’associació de famílies de l’escola viu un període de 
canvi des del curs passat. Vam apostar per explorar 
noves vies de participació dels pares i mares d’alum-
nes dins la nostra escola. L’objectiu que tenim és 
transformar el model d’associació de famílies i us 
animem a totes i tots a participar en aquest canvi!

Ens queda molt per fer, però ja hem començat a fer 
avanços. Aquest és el segon curs en el que funcionem 
amb la figura de les “famílies enllaç”. Amb aquesta 
família representant, hem trobat un canal de comu-
nicació que va, tant des de l’Associació de Famílies 
d’Alumnes (AFA) com des de l’escola, cap a cadascun 
dels alumnes del centre. Aquest és també un canal 
que vosaltres podeu emprar per fer arribar les vostres 
propostes. 

També s’han posat en marxa dues comissions: extra-
escolars i espais comuns. El grup d’extraescolars fa 
el seguiment de les activitats amb l’empresa, recull 
les propostes i opinions de les famílies sobre el seu 
funcionament i també organitza l’escola d’estiu.

D’altra part, la comissió d’espais comuns s’encarrega 
d’aconseguir subvencions i fons per fer millores als 
espais compartits del centre, principalment: l’espai 
per a les famílies, els patis i espais d’entrada, sortida 
i trànsit. També les quotes de socis es dedicaran a 
arreglar patis i espais. Per això, necessitem que tot-
hom faci la seva aportació. Recordeu que la quota de 
soci és només de 15 € per família a l’any.

Des de l’AFA ens preocupa molt el vandalisme que hi 
ha hagut als patis de l’escola i treballarem per exigir 
que es respecti la nostra escola. 

Finalment, la comissió d’espais ha posat en marxa la 
compra d’un desfibrilador per al centre. Necessitem 
pares i mares que estiguin relacionats amb la salut per 
organitzar la formació necessària per utilitzar-lo.

Com veieu, són moltes les tasques a les que podeu 
dedicar un temps, que encara que sigui curt, reper-
cuteix directament en la millora de l’escola. També 
podeu ajudar la família enllaç de la vostra classe o fer-
nos arribar propostes. 

Ens trobareu a: families.escola.esporles@gmail.com

D
urant l’any 2017, es van fer moltes activi-
tats al Centre. Des de gener fins a desem-
bre s’ha pogut gaudir d’algunes activitats 
aquí, com fora del poble, com la torrada 
de Sant Antoni, el ball de desfressos, caps 

de setmana a hotels de l’illa, excursions, ofrena a  la 
Mare de Deu a Lluc, un viatge a la Rioja etc.

Al local social cada setmana es fa gimnàstica,ball de 
saló, línia, bingo i informàtica.

Per maig, anaren de viatge a la Rioja i s’ho varen pas-
sar molt bé, visitant ciutats, paisatges, monuments , 
vinyes etc. També férem una visita a un celler , on ens 
varen explicar com s’elabora el vi de la comarca.

Pel final de curs, el grup de ball en línia va presentar 
una coreografia preparada per na Juana Q., professora 
del Centre. Després, acabarem la festa amb un sopar 
compartit, amb coses que cadascú  va dur.

Durant l’estiu, a la terrassa del Club, la música sonava  
i la gent ballava cada dissabte a la nit.

S’han fet moltes actuacions i una de les més celebra-
des ha estat la ses havaneres a càrrec d’un important 
conjunt. Durant l’actuació, el pintor Guiem Gil Pons va 
regalar dos quadres molt interessants. Un per l’ajunta-
ment i un altre pel Centre. Comptàrem amb la presència 
de la batlessa i del president del Consell.

Els nostres agraïments per tots i cada un d’ells i en 
especial ,en Guiem per aquest detall.

Al mes d’octubre començà el nou curs, i entre les acti-
vitats ja celebrades, volem destacar la bunyolada del 
dia 29. Eren més de 200 persones i comptaven amb la 
col·laboració d’unes excel·lents bunyoleres d’Esporles. 
També els nostres agraïments!

Menjaren bunyols,
varen prendre xocolat
i sense cap disparat,

també begueren vi dolç

El dia 29 de novembre  férem una excursió a Campos . 
Vàrem visitar un oratori de estil gòtic primitiu, dedicat a 
Sant Blai. Té planta rectangular i bòveda de creu llatina. 
És dels més antics de Mallorca. A causa de la pluja, no 
vàrem poder gaudir del jardins que hi ha envoltant a 
l’oratori.

Dins el restaurant, desfruitarem d’escoltar la actuació 
d’un cantant que imitava a Nino Bravo el qual va dedi-
car una cançó a sa dona de més edat d’Esporles.

Al Centre, es va celebrar la festa de cap d’any amb 
la participació de devers 70 persones que s’ho varen 
passar molt bé. Varem rebre l’any 2018 amb alegria, il-
lusió, gaudint del moment.

Associació 
de Famílies 
d’Alumnes (AFA) 
de l’Escola Gabriel 
Comas i Ribas 
d’Esporles

El centre social de Gent Gran  
d’Esporles, també fa coses



EL PRINCIPI DE TOTES LES COSES

Al principi no hi havia res. 

O potser ja estigués tot, concentrat en una indesxifra-
ble espurna de buit, en una fluctuació quàntica, un 
estrany succés lluny de tota lògica i de tota intuïció 
i arrelat en els mateixos fonaments de la matèria, 
esquinçada fins a la mida d’un sospir, de la qual sorgí 
el nostre Univers, la llavor de tot el que hauria de 
venir desprès...

Conten que en aquell instant, tant llunyà com inver-
semblant, es va produir tot allò que donaria sentit 
a l’existència, energia i matèria, indissolublement 
unides per la màgia del ema c quadrat, però també 
el propi espai i el mateix pas del temps, fets que, pel 
seu propi significat, podrien passar a formar part de la 
galeria dels miracles encara no resolts per la ciència.

En realitat, estem molt enrere en el passat. I molts 
han estat els que han criticat aquesta idea tan sorpre-
nent i poderosa de que del no res pogués aparèixer 
tot. En certa manera, va en contra d’un dels grans 
pilars de la física que ve a dir que no pot sortir tot de 
res, que el que hi ha a un costat de la balança ha d’es-
tar a l’altre costat, encara que sigui canviat o transfor-
mat, que de zero no surt infinit. 

Tot i així, els físics s’han esforçat en intentar explicar 
aquesta mena de contradicció, acudint a hipòtesis 
que semblen sortides del barret d’un mag, encara 
que tenen darrere un aparell conceptual molt potent. 
I no deixa de ser intrigant que per explicar l’origen 
de l’univers, l’estructura més gran coneguda, s’hagi 
d’acudir a la física d’allò més petit. 

Sigui con sigui, fa uns 14.000 milions d’anys es va 
produir la Gran Explosió, el Big Bang, concepte que 
cal matisar  perquè en realitat, ni era tan gran, perquè 
no hi havia espai per ser gran ni petit, ni era explosió 
perquè no hi va haver cap centre des d’on partís cap 
explosió. Aquest és el moment en el que comencem a 
comptar el temps, és el temps 0. A partir d’aquí, podem 
explicar el parsimoniós i inexorable camí de l’evolució 
de les coses... més o menys...

Durant aquests instants tan ínfims, fraccions de 

segon que ens semblarien un batec, van aparèixer les 
quatre forces que donen sentit i dominen el cosmos: 
la gravetat que fa caure pomes i girar planetes al vol-
tant de les estrelles, l’electromagnetisme que permet 
que sentim la solidesa de les coses i les dues forces 
que actuen en els nuclis atòmics i que donen signi-
ficat a la taula periòdica dels elements; totes elles 
seran les responsables de donar estructura a allò que 
coneixem.

I acabem de començar...
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Els somnis de Cassiopea _ Xavi Villanueva

  ©Image NASA/CXC/CfA/M. Markevitchet

E
l passat dia 17 de desembre es va 
celebrar el 30 aniversari del Cor 
d’Esporles. La presència d’aquesta 
institució ha estat constant des de 
1987 a diferents esdeveniments 
esporlerins: les festes de Sant Pere, 
Sa Vilanova, el concert de Nadal al 
Centre de Dia i “davall l’arbre”, la   

 Fira Dolça, el Contesporles, etc.

Fora d’Esporles ha escampat amb il·lusió la seva músi-
ca, tant a la península com a diversos països d’Europa.
Els actes consistiren en un sopar de germanor per a tots 
els amics i simpatitzants i un gran concert, on per pri-
mera vegada, es va aconseguir ajuntar totes les entitats 
musicals del poble, per fer un esdeveniment inoblida-
ble del qual va gaudir una església totalment plena.

El concert començà amb l’Ave Verum de Mozart inter-
pretat pel Cor en solitari, i a continuació amb el Cor 
parroquial cantaren dues peces. Després els balladors 
de la Rondalla Maristel·la dansaren al so del Puig de 
Selva. Més tard, compartiren amb els Xeremiers d’Es-
porles La tarara.

A continuació, tots els ex cantaires s’afegiren formant 
un gran cor d’un centenar de cantaires que interpre-
taren el fandango Menorquí, cançó popular arranjada 
per en Kake Portas i que forma part del repertori de la 

majoria de cors de Mallorca. La Batukada de l’escola 
de Música representada per cinc percussionistes par-
ticipà també compartint amb el Cor la peça africana 
Siyahamba.

Per acabar l’acte la Banda Lira i el gran cor sota la 
batuta de Tomeu Aulí, interpretà El Cor dels Esclaus de 
Nabucco de Verdi. I com a peça final el director del Cor, 
Kake Portas, dirigí una versió, amb la lletra adaptada 
per a la celebració, de la peça Amigos para siempre, on 

participaren totes les entitats abans esmentades. En 
finalitzar el concert, el cor convidà a brufar amb cava a 
la placeta a tots els assistents, mentre la batukada al 
complet i els Xeremiers amenitzaren el fi de festa.

En resum, un gran concert, emotiu i participatiu, per a 
celebrar l’aniversari d’una associació esporlerina que 
ens ha fet gaudir de la música durant trenta anys, i 
esperam i desitjam que en compleixi molts més.
Molts d’anys Cor d’Esporles.

30 anys del Cor d’Esporles



Enguany la presentació dels nostres equips es va fer 
dia 16 de desembre. Va ser un dia de festa per a tot el 
club, ja que els grans i els petits varen poder gaudir de 
valent d’una jornada d’agermanament, i on es va poder 
veure per primera vegada el nou equipatge dels nostres 
equips - dissenyat per n’Ester Morillo, entrenadora del 
club, i que és  un motiu d’orgull per a tots -.

Després dels partits que s’havien de disputar aquella 
jornada, es varen realitzar les fotografies oficials de 
tots els equips, es va dur a terme la presentació i des-
filada de tots els jugadors a ritme de música, efectes 
especials i fins i tot coreografies molt simpàtiques, i 
això sí, es va acabar amb una fotografia de tota la famí-
lia de l’Esporles B.C.  Acabàrem la diada amb una paella 
gegant i un bon tros d’ensaïmada.

També durant el mes de desembre es va tornar a dis-
putar el nostre Torneig de Nadal, Serra de Tramuntana, 
Fundación Escribano, que enguany celebrava la seva IX 
edició. Aquest any hem pogut comptar amb la participació 

de Bàsquet Sa Cabaneta, Club Bàsquet Joventut Llucmajor, 
Sant Josep Uadis, La Salle, CIDE, Club Esportiu Bàsquet 
Santa Mónica, Montuïri Bàsquet, Sa Pobla Bàsquet, Club 
Bàsquet Joventut Mariana, Sant Francesc Llops Bàsquet i 
les Seleccions de primer any Federació de Bàsquet de Les 

Illes Balears. Varen poder gaudir de tres dies de bàsquet 
solidari, i on tots els diferents clubs varen aportar aliments 
per a la Fundació Escribano. L’organització i el bon funcio-
nament del torneig ha estat motiu de bones crítiques dels 
clubs participants, pares i jugadors.

També durant aquestes dates tan entranyables, els més 
petits del club varen gaudir d’una visita molt especi-
al, la del Pare Noel, qui els va desitjar un Bon Nadal i 
bones festes a tots, a més de repartir caramels. Va ser 
molt emocionant veure les cares dels nostres nins.

També podem estar ben orgullosos per haver tengut 
jugadors del nostre club convocats a les preseleccions 
Balears de categoria mini masculí i femení.

Aquest primer trimestre d’entrenaments ja ha permès 
recollir el fruit de l’esforç, la constància i bona feina 
dels nostres jugadors i entrenadors. També hem pogut 
gaudir  de l’evolució de tots els equips en els partits i 
entrenaments.

Esporles B.C.
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Per tercera temporada consecutiva continuam creixent 
com a club. 

Dia 26 de novembre es va fer la ja tradicional 
Presentació de l’ESPORLES V.C. on vàrem poder conèixer 
els membres de tots i cadascun dels equips començant 
pels més petits i acabant pels més grans.  

Farem un petit resum del que va passar aquell dia. 
Vàrem presentar:
• Escoleta ( 5-12 anys) format per +/- 33 nins i nines
• Infantil C: format per 15 jugadores de 11 a 13 anys
• Infantil B: format per 10 jugadores de 13-14 anys
• Infantil A: format per 10 jugadores de 13-14 anys.
• Cadet: format per 10 jugadores de 13 a 15 anys
• Juvenil B: format per 14 jugadores de 15-18 anys
• Juvenil A: format per 12 jugadores de 15 a 18 anys

• Sènior femení 2a Balear: format per 12 jugadores
• Sènior masculí 2a Balear: format per 9 jugadors 
• Sènior masculí 1a Balear: format per 10 jugadors

Una vegada presentats els equips es va fer una petita 
berenada en família i es va realitzar el sorteig d’una 
pilota de volei “Molten 5000”. Enhorabona als guanya-
dors i moltes gràcies  a tots per la participació. 

Actualment, 5 dels 8 equips que formen part del nostre 
club estan encapçalant les classificació ocupant les 
primeres i segones posicions de la classificació,  sense 
haver perdut cap partit i havent acabat la primera volta 
de la temporada. Aquests equips son els tres equips 
infantils, l’equip cadet i l’equip sènior femení. Per altra 
banda estam treballant la base del nostre club amb els 
nins i nines de 5 a 12 anys amb la escoleta de volei. Ja 

han participat a 2 diades, la primera organitzada per 
nosaltres al pavelló de l’IES Josep Font i Trias i la darre-
ra al pavelló Blanquerna del Pont d’Inca, on els objec-
tius per part nostra era: conèixer més el volei, conèixer i 
tenir contacte amb altres nins de la seva edat que estan 
dins la mateixa etapa d’aprenentatge del nostre esport,  
aprendre molt de l’experiència i passar-ho bé. Creiem 
que els objectius es compleixen diada a diada i esperem 
poder participar a moltes més. 

Moltes gràcies a tots vosaltres (famílies, jugadors, 
entrenadors, membres de la junta directiva,  patroci-
nadors, col·laboradors...) per fer possible que aquesta 
família nostra creixi de cada any més i més, i poguem 
mantenir el nivell a l’alça. 

Amunt Esporles V.C.!

Esporles Vòlei Club
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L
a práctica del buen amor consiste en 
amabilidad y no dureza; flexibilidad, no 
rigidez, valoración, en vez de reproches; 
libertad, en lugar de expectativas condi-
cionantes; comprensión y aceptación en 
lugar de desvalorización y falta de apre-
cio; generosidad, no mezquindad. Ello  

 requiere en primer lugar y como condi-
ción sine qua non que ambos estén en paz y se nutran a sí 
mismos. Precisa de adaptación mutua, ceder, dar prioridad 
también a las necesidades del otro. Es querer ver feliz al 
otro, valorar los detalles, salir del círculo de la mirada 
negativa. Ver en la pareja un amigo, un compañero de 
camino y saber que mientras caminemos juntos nos apo-
yamos y comprendemos mutuamente.

Para ello, hay que soltar y dejar ir todo lo que separa 
y cultivar todo lo que aúna. Crear un contexto nutricio 
basado en la paridad y la igualdad de rango. Ser trans-
parentes, mostrar el dolor y no la rabia, pedir en lugar 
de quejarse, enfadarse y protestar. Dejar ir la exigencia, 
la desconsideración y las imposiciones. Darse cuenta 
del sin sentido de la arrogancia, la autosuficiencia, el 
orgullo, el negativismo, la intransigencia, la tozudez. 
Tomar conciencia del valor de la ternura, la compasión, 
la paciencia, la generosidad y la gratitud. Sanar las 
propias heridas para que no supuren y proyectemos el 
dolor y la frustración en el otro. Ver lo propio para no 
proyectarlo en el otro, aceptarlo y transformarlo. 

Buscar el bien común y la reciprocidad. Intercambiar 
papeles: sostener a ratos al otro y dejarse sostener.
Lo cierto es que dos individualidades no crean pareja 
y un exceso de individualismo arruina el vínculo. El 
antídoto es COMPARTIR: vidas, hijos, familia, amigos, 
intereses, momentos…  frente a “lo mío” y “lo tuyo”. 
Dar lo que le falta a la relación, porque sólo lo que se 
comparte se multiplica. Eso que sentimos que falta, 
aportarlo. Dar lo que se necesita, dar lo que se quiere 
recibir y no añadir más dolor al mundo. Crear pareja 
pide rendirse y entregarse. 

Hace falta valentía para entregarse, valentía y coraje 
para vivir la vida. Decir sí a la Vida y al otro tal cual es, a 
sus características idiosincráticas, a sus peculiaridades 
propias, a sus manías y ritmos. Aceptación radical y 
entrega incondicional a uno mismo, a la Vida y al otro. 

En un complejo baile de acercamiento y distanciamien-
to, de contacto y retirada.

Ahora bien, para entregarse primero se ha de ser dueño 
de sí. Y luego trascender el miedo a la entrega y al 
compromiso, abandonar resistencias. No vale un sí a 
medias, con reservas, porque una entrega a medias 
no es entrega. Sin embargo, para el ego la entrega es 
subordinación, sometimiento, una derrota que se expe-
rimenta como una muerte. 

Si queremos crear una relación de alma a alma en algún 
momento tendremos que dar un salto cuántico, aunque 
nos hayan engañado, hayamos sufrido, aunque haya-
mos sido heridos. En algún momento habrá que saltar y 
entregarse porque la entrega es el deseo más profundo 
del corazón, el verdadero anhelo del alma. 

Entregarse plenamente y no solo en la intimidad; entre-
garse por completo, sin garantías. La entrega es presen-
cia momento a momento; estar inmersos, presentes, 

olvidándonos de nosotros. Obviamente, si no te entre-
gas a ti mismo y al momento presente sin resistencias 
no puedes entregarte al otro.

La práctica del amor es la apertura de corazón 
momento a momento, confiar aun cuando quisieras 
esconderte o protegerte; confiar, cuando te sientes 
herido, confundido o temeroso. Un corazón valiente 
y expuesto a la vida, sin dudas ni miedo ni culpa ni 
sacrificio. Un corazón irradiante, cálido y lleno de luz 
y de amor. 

Únicamente es necesario soltar todo lo que hacemos 
para defendernos, protegernos y no entregarnos, con el 
consiguiente sufrimiento. El amor fecundo es el amor 
correspondido, generoso y libre; aquel que se comunica 
de corazón a corazón, en una dulce, salvaje, profunda e 
íntima comunión.

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

La entrega del corazón

La nostra població
D’octubre de 2017 a febrer de 2018. Naixements: 2 / Matrimonis: 37 / Defuncions: 10

Arnau Perelló Roig Catalina Tomás Gálvez Guillem Nadal Aulí



AJUDANTS DE 
BIBLIOTECA
Desde el mes d’octubre, cada dilluns 
i dijous horabaixa, tenim petits aju-
dants de biblioteca!!.
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Us presentam un recull fotogràfic de les activitats que 
hem realitzat a la biblioteca els últims mesos.

I us anunciam les properes activitats programades:

Divendres 23 de febrer. Canta’m un conte! Taller 
musical per a nadons amb Arantxa Riera. A les 16.30 
h de 0 a 18 mesos i a les 17.30 de 19 h a 36 mesos. 
Imprescindible inscripció prèvia a la biblioteca.

Dilluns 26 de febrer. Lectures que fan crèixer. 
Literatura per ser un poc més lliures. Parlem d’autors 
que respecten la perspectiva de l’infant. Conduït per 
Marta Alburquerque. A les 17 h.

Dimarts 6 de març. Club de lectura: Tast de llibres. 
Parlarem del llibre Tu no ets una mare com les altres 
d’Angelika Schrobsdorff. Amb Eulària Arlès. A les 20 h.

Dijous 8 de març. L’Hora del conte: Vola Valentina amb 
Centimets Teatre. Activitat adreçada a infants de 3 a 7 
anys acompanyats d’un adult responsable. A les 17 h.

Divendres 9 de març. Club de lectura juvenil. Parlarem 
del llibre Terror a la xarxa, d’Álvaro Colomer. Conduït 
per Sebastià Andreu. A les 16.30 h.

Divendres 9 de març. Club de lectura infantil. 
Parlarem del llibre Ningú no és un zombi! De Jordi 
Folck. Conduït per Sebastià Andreu. A les 18.30 h.

Divendres 23 de març. Canta’m un conte! Taller 
musical per a nadons amb Arantxa Riera. A les 16.30 
h de 0 a 18 mesos i a les 17.30 de 19 h a 36 mesos. 
Imprescindible inscripció prèvia a la biblioteca.

Dissabte 24 de març. Ruta cultural. Raixa: història 
i arquitectura, a càrrec de Tomàs Vibot. A les 10 h. 
Plaçes limitades. Imprescindible inscripció prèvia a la 
biblioteca.

Dilluns 26 de març. Lectures que fan crèixer. Unes 
altres princeses reivindiquen la singularitat i esca-
pem dels rols imposats. Rescatem models en positiu. 
Conduït per Marta Alburquerque. A les 17 h.

Activitats
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Novel·la
La vida después. Marta Rivera de la Cruz
En tiempo de prodigios. Marta Rivera de la Cruz
Tot és possible. Elizabeth Strout
Vestides per a un ball a la neu. Monika Zgustova
Un lugar donde esconderse. Christophe Boltanski
Una librería en Berlín. Françoise Frenkel
Parece mentira. Juan del Val
El bar de l’AVE. Valentí Puig
Amics per sempre. Lluís-Anton Baulenas
Azul de medianoche. Simone Van der Vlugt
Regreso a Berlín. Verna B. Carleton
Un lugar pagano. Edna O’Brien
Todos nuestros presentes equivocados. Elan Mastai
El truc. Emanuel Bergmann
Háblame bajito. Macarena Berlín
L’imitador de veus. Thomas Bernhard
La vuitena caixa. Dosy Sontheimer
Brilla todo lo que puedas. Sara Rattaro
El teu príncep Blau. David Safier.
El séptimo círculo del infierno. Santiago Posteguillo
Retorn. Carles Casajuana.
Septiembre puede esperar. Susana Fortes
Thug. L’odi que dónes. Angie Thomas
Dejé de pronunciar tu nombre. Luis Herrero

Generalitats
Mindfulness. 20 secretos para vivir mejor
Esport amb seny. Emma Roca
El arte de ordenar para niños. Nagisa Tatsumi
Ser padres, ser hijos. Los desafíos de la adolescencia. 
Mario Izcovich
El huerto con flores. Mariano Bueno
Como entrenar a su dragón interior. Aprende a gestionar 
las emociones de tu hijo. Fernando Alberca
La clave está en la digestión.
La cocina sana de Lorraine Pascale
Al·lots avui hi ha festa! Tomàs Mut Ferragut
Los nativos digitales no existen. Susana Lluna

Juvenil
Sentinels. Martín Piñol
Selfies al cementiri. Maria Carme Roca
Sweet sixteen. Annelise Heurtier
El misteri del llibre de cant gregorià.  
Pere Estelrich i Massutí
Doble mortal. Salvador Macip
Els caçadors de llibres. Jennifer Chambliss Bertman
L’imprevist cas del noi a la peixera. Lisa Thompson 

Infantil
Les esborrajades aventures de la Mabel Jones. W. Mabbitt
La pasteleria de las mejores amigas. Azúcar y canela
Poptrica. El misterio del mapa. Jack Chabert

Audiovisuals
Una historia de locos
Negación
El caso Sloane
Yo, Daniel Blake
Gru 3, mi villano favorito
Los descendientes 2
Nagasaki, recuerdos de mi hijo
Guardianes de la galaxia. Vol. 2
Piratas del caribe. La venganza de Salazar
Paraíso
Boris sin Beatrice
El bar
Historia de una pasión
Ghost in the shell
La tortuga roja
Locas de alegría
Solo el fin del mundo
Logan
No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas
Proyecto Lázaro
Amor & amistad

Les novetats a la biblioteca!
Segueix-nos a

bibliotecaspublicas.es/esporles

NOVA ACTIVITAT. 
LECTURES QUE  
FAN CRÉIXER
El projecte Lectures que fan créixer, que des de fa un 
any es du a terme a la biblioteca de Llucmajor, aterra 
a Esporles. 

Aquestes trobades volen ser un club de lectura per a 
famílies on un pic al mes proposarem un tema amb 
un tast de contes que el recolzin. Compartir idees i 
lectures i crear un debat amb esperit crític.

A la primera sessió varem voler retre homenatge a les 
famílies, a tot els tipus, i recordar que el foment d’un 
hàbit com la lectura es promou, en primera instància, 
des de aquests vincles. 

Parlarem, entre d’altres aspectes, sobre criança i crei-
xença, de la necessitat o no d’etiquetar i catalogar els 
contes, d’exposar els lectors a la varietat per alimentar 
l’esperit crític, de la importància d’acompanyar l’infant 
en tots aquests processos i de reflexionar en la possibi-
litat de no abandonar la mediació (en concret la lectura 
en veu alta) quan els infants aprenen a llegir.

La assistència no va ser massiva però ens enriquirem 
amb participació activa de les mares que ens acom-

panyaren. L’activitat va dirigida a famílies, educa-
dors i interessats en literatura infantil i juvenil, i 
que vulguin conèixer, descobrir, debatre... sobre 
lectura i contes.

Ens trobarem cada darrer dilluns de mes a la biblio-
teca. A les 17 hores i conduït per Marta Alburquerque.
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Resum climatológic dels mesos de:

OCTUBRE 2017
• Temperatura mitjana: 18 °C
• Temperatura mínima absoluta: 11.8 °C  
 el dia 25 a les 08.10 h
• Temperatura màxima absoluta: 25.6 °C  
 el dia 04 a les 14.20 h
• Dia més fred des mes: 31 octubre en sa mitjana   
 des dies: 14.9 °C
• Dia més calorós des mes: 04 octubre en sa mitjana  
 des dies: 20.5 °C
• Ràfega vent més alta : 40.2 km/h el 19 a les 00.20 h
• Mitjana vent: 1.6 km/h
• Sector dominant: ONO
• Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 1
• Número de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 20.0 mm dia 19
• Precipitacions totals des mes: 38.2 mm

NOVEMBRE 2017
• Temperatura mitjana: 12.7 °C
• Temperatura mínima absoluta: 4.6 °C  
 el dia 30 a les 21.30 h
• Temperatura màxima absoluta: 22.8 °C  
 el dia 24 a les 14.30 h
• Dia més fred des mes: 30 novembre en sa mitjana   
 des dies: 7.5 °C
• Dia més calorós des mes: 04 novembre en  
 sa mitjana des die: 17.6 °C
• Ràfega vent més alta: 49.9 km/h el 13 a 16.30 h
• Mitjana vent: 2.4 km/h
• Sector dominant: ONO
• Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 3
• Número de dies de mestral: 0

• Pluviometria màxima en un dia: 13.6 mm dia 26
• Precipitacions totals des mes: 52.8 mm

DESEMBRE 2017
• Temperatura mitjana: 10.7 °C
• Temperatura mínima absoluta: 3.7 °C  
 el dia 02 a les 03.40 h
• Temperatura màxima absoluta: 18.9 °C  
 el dia 30 a les 14.10 h
• Dia més fred des mes: 02 desembre en  
 sa mitjana des dies: 7.1 °C
• Dia més calorós des mes: 11 desembre en  
 sa mitjana des dies: 14.2 °C
• Ràfega vent més alta: 66.0 km/h el 27 a les 22.00 h
• Mitjana vent: 2.9 km/h
• Sector dominant: O
• Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 11
• Número de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 12.8 mm dia 15
• Precipitacions totals des mes: 50.4 mm

GENER 2018
• Temperatura mitjana: 20.5 °C
• Temperatura mínima absoluta: 12.7 °C  
 el dia 17 a les 02:50 h
• Temperatura màxima absoluta: 29.2 °C 
  el dia 11 a les 17:20 h
• Dia més fred del mes: 16 setembre en la mitjana   
 dels dies: 16.9 °C
• Dia més calorós del mes: 05 setembre en la   
 mitjana dels dies: 23.6°C
• Ràfega vent més alta: 40.2 km/h el 09 a 17:30 h
• Mitjana vent: 1.9 km/h
• Sector dominant: SSO
• Nombre de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 2

• Nombre de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 34.8 mm dia 15
• Precipitacions totals des mes: 76.6 mm
• L’estiu ha sigut molt calorós en el seu conjunt,  
 en especial les nits.

Resum anual de les dades més 
importants de tot 2017

TEMPERATURES
Temperatura mitja anual: 17.1 °C
Mitjana de Tn mensual mitjanes: 12.8 °C
Mitjana de Tx mensuals mitjanes: 21.7 °C
Mitjana de Tn mensuals absolutes: 8.7 °C
Mitjana de Tx mensuals absolutes: 26.7 °C
Tn Anual: 1.4 °C el 17 de Gener
Tx Anual: 38.8 °C el 3 d’Agost

VENT
Vent anual mitjà: 2.5 km/h del sector ONO
Gener ha sigut el mes ventós amb 3.4 km/h
Ràfega màx.: 66.0 km/h el 27 de Desembre
Número de dies amb vent (Ràfegues >36 km/h): 53
(Ràfegues >50 km/h): 5

PLUJA
Pluviometria anual: 563.6 mm
Màxim diari de 41.0 mm el 8 de Febrer
Gener ha sigut el mes més plujós amb 174.2 mm

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

METEO ESPORLES _Daniel Montero

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 real, (temperatura, vent, pluja,etc) amb dades històriques, 
gràfics i molt més, esperem que vos agradi.

I per acabar un refrany per aquests mesos: 

“Març marçador,  
de nit fred i de dia calor”

L’arc de Sant Martí o arc del cel (i literàriament iris) és un fenomen òptic que consisteix a fer visibles, al cel, tots els colors de l’espectre de la llum  
(vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violat), quan aquesta es refracta i reflecteix a les gotes d’aigua en suspensió en l’atmosfera. (Viquipédia) 
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S A P S  Q U I  É S ? 

TEST ESPORLERÍ
Avui parlarem del torrent d’Esporles, conegut també 
com a torrent de Sant Pere. Sabeu on neix?  
A_ A Son Cabaspre
B_ A la Granja
C_ A Son Balaguer dins el vall de Superna

I, a on desemboca?
A_ A la badia  de Palma dins el barri del Molinar
B_ A la badia de Palma a Ciutat Jardí
C_ A la badia d’Alcúdia

De quin torrent és afluent el torrent d’Esporles?
A_ Del torrent Gros
B_ Del torrent de Sant Miquel
C_ Del torrent de Na Bàrbara

Quins afluents rep quan passa per dins  
el poble d’Esporles?
A_ El torrent de Son Dameto i el de la Granja
B_ El torrent de Son Ferrà i de Son Dameto
C_ El torrent de Son Dameto i el de Na Sastre  

A quin any es va desbordar el torrent dins el poble 
causant inundacions?
A_ 1962
B_ 2007
C_ 1983

De quina conca hidrogràfica forma part  
el torrent d’Esporles?
A_ De la de Campos
B_ De la de Sóller
C_ De la de Palma

Solucions número anterior

És discreta i anarquista, sempre ha viscut de l’art, la trobareu  
al mercat, ara ja teniu la pista.

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

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

S A P S  O N  É S ?

El passatger no s’atura.

Talment un banc del ‘si no fos’

i seuen de dos en dos

amb paret per escultura.

Hi caben debats d’altura

per ampliar coneixement

que promogut per jovent

cerca punts de comunió

descobrint nou horitzó

del seu futur imminent

Jordi Bouza, Fruiteria

Carreró de Son Comes



L
es carreteres de Mallorca 
són competència del 
Departament d’Obres 
Públiques del Consell de 
Mallorca. Es divideixen 
en tres categories: 

xarxa primària bàsica, xarxa primària 
complementària i xarxa primària 
secundària. La Ma-1120 són gairebé 5 
km i uneix Esporles amb la Ma-1110, que 
abasta una distància de 17 km.
Des de la rotonda de la MA-1110, 

més coneguda com la carretera de 
Valldemossa ens podem desviar, girant 
a l’esquerra, i com el seu nom indica, cap 
a Valldemossa. Per arribar fins Palma (o 
Ciutat, com deia la meva padrina), s’ha 
d’agafar cap a la dreta.

Diàriament són nombrosos els 
vehicles que transiten per aquestes 
dues carreteres. Camions, autocars, 
furgonetes, turismes, motocicletes, 
ciclomotors i moltes bicicletes, 

comparteixen un asfalt que sovint 
resulta insuficient pel volum de trànsit 
que han d’assumir ambdues carreteres.

El cotxe s’ha convertit en un estri necessari 
i quasi obligatori per tenir una mica 
d’independència i no haver d’estar sotmès 
al transport públic, que moltes vegades no 
és compatible amb el nostre horari.

Des del pròxim mes d’abril, els països 
membres de la Unió Europea estan 

obligats a instal·lar de sèrie la e-call 
(cridada d’emergència). Un sistema que 
evitarà les més de mil morts anuals que 
es produeixen a l’estat espanyol a causa 
d’accidents de trànsit. Aquest sistema 
consisteix en que el propi vehicle avisarà 
a emergències en cas d’accident greu o 
bé només prémer un botó per part dels 
propis passatgers.

Així què compte al volant i molta 
precaució.

LA FOTO _Antònia Pizà


