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Sota el lema Ja sabem sepa-
rar, ara toca reduir! celebràrem a 
Esporles el Dia Mundial del Medi 
Ambient el passat dia 5 de juny. 
I per sensibilitzar la població 
envers la necessitat de reduir la 
quantitat de plàstic i d’envasos 
que consumim, s’acaramullaren 
a la Placeta des Jardinet tots els 
envasos recollits la nit anterior al 
municipi. 

Gràcies a l’esforç de tothom, 
la recollida selectiva porta a porta 
obté excel·lents resultats. Un 75% 
dels residus es recullen selecci-
onats per fraccions. Els dilluns 
i els divendres toca recollida 

d’envasos.
La majoria de ciutadans que 

de bon matí es trobaren la mun-
tanya de residus al bell mig del 
poble, d’entrada es varen sorpren-
dre, però tot d’una entengueren 
el motiu de l’acció, visualitzant 
clarament la magnitud del pro-
blema dels envasos.

A mig matí, alertats per 
alguns companys que ho havien 
vist quan se n’anaven cap a l’es-
cola, els alumnes de cinquè del 
Col·legi Gabriel Comas i Ribas, 
també es desplaçaren fins allà 
per veure la muntanya de plàs-
tics, llaunes, brics i embolcalls 

que es produeixen només en tres 
dies al seu poble. Molts d’ells 
ens ensenyaren una bona forma 
de reduir embolcalls mostrant 
les carmanyoles que utilitzen 
cada dia per dur el berenar, en 
substitució del paper d’alu-
mini o les bossetes de plàstic. 
Aprofitam per animar a tothom a 
seguir el seu exemple i a rebutjar 
tots els envasos i embolcalls 
superflus i d’un sol ús en anar a 
comprar. 

Ara l’objectiu és reduir! El 
Medi Ambient es mereix l’esforç i 
com sempre... el millor residu, és 
el que no se produeix!

UN CARAMULL DE FEMS  
DAMUNT LA PLAÇA
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Després de més d’un any de 
feina conjunta entre els treba-
lladors i administració munici-
pal, s’ha aprovat el document 
que actualitza la Relació de 
llocs de feina de l’Ajuntament 
d’Esporles.

La regidora d’Administració 
Municipal, Marta Neus López, 
ha estat al cap dels grups de 
feina i les reunions mantingu-
des, durant aquest temps, amb 

tots i cada un dels treballadors i 
amb els representants sindicals. 
Amb aquesta feina s’han anat 
polint i ajustant les tasques de 
cada lloc de feina i actualitzant 
els perfils per ajustar-se a les tas-
ques que s’estan fent en aquests 
moments.

La modificació va ser apro-
vada pel Ple de l’Ajuntament 
d’Esporles, en sessió celebrada 
en data 22 de febrer de 2018.

Ja estan en funcionament els 
sensors electrònics a la xarxa de 
distribució d’aigües que perme-
ten el control remot en temps 
real de l’aigua que hi passa en 
tot moment. Això vol dir que 
ara es pot fer una comparativa  
de les hores de major i menor 
consum, sense haver-s’hi de 
desplaçar.

S’han instal·lat 5 sensors als 
comptadors de cada un dels 5 
sectors de la xarxa de subminis-
trament del poble.

Aquest sistema també ser-
veix per rebre una alarma al 
dispositiu mòbil de l’encarregat 
del servei d’aigües de la brigada  
municipal, quan hi ha un  con-
sum major de l’habitual a qual-
sevol dels sectors de la xarxa. 

D’aquesta manera es poden 
detectar tot d’una les possibles 
avaries o fuites a la xarxa.

També s’han instal·lat uns 
altres sensors als dipòsit i al 
pou de subministrament per 
controlar el nivell.

Els dispositius han estat 
instal·lat per l’empresa IOTLABS.

ACTUALITZADA 
LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE FEINA DE 
L’AJUNTAMENT

INSTAL·LATS ELS 
SENSORS DE CONTROL  
A LA XARXA D’AIGUA



ENLLUMENAT MÉS 
EFICIENT AL PAVELLÓ 
DE L’ESCOLA I DEL 
ROCÒDROM

Està prevista la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques a 
l’escola Gabriel Comas i Ribas 
per produir energia elèctrica 
per a l’autoconsum al centre.

Aquesta iniciativa es farà 
possible mitjançant una ajuda 
de la Direcció General d’energia 
i canvi Climàtic del Govern de 

les Illes Balears que en subven-
cionarà un 80% (34.650€).

A més de les plaques de 
28,875 kwp, el sistema que 
s’implantarà inclou unes pan-
talles on es podr veure en tot 
moment la quantitat d’energia 
que es produeix i el consum 
estalviat amb energia elèctrica 

que s’ha de comprar a la xarxa. 
Així resultarà fàcil treballar 
amb els alumnes els temes de 
sostenibilitat ambientals i les 
energies renovables, amb un 
exemple pràctic i proper, com 
és la producció de la energia 
elèctrica de consum propi i 
l’estalvi.

PLAQUES FOTOVOLTAIQUES  
PER A L’ESCOLA 
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Els focus del Pavelló esportiu de l’Escola i del Rocòdrom  de Son 
Quint s’han substituït per uns de major eficiència energètica i lumíni-
ca. Amb aquest canvi es redueix el consum de 9.600 watts a 3.600, i al 
mateix temps la lluminositat augmenta de 202 lux a 365.

Esporles per la sostenibilitat.
El Medi Ambient mereix l’esforç!

El Departament de Medi 
Ambient del Consell ha senya-
litzat del camí que uneix la 
Universitat de les Illes Balears 
amb Esporles.

Aquest camí que unirà el nucli 
universitari amb Esporles té 
una distància de 12 quilòmetres 
i connectarà amb la Ruta de 
Pedra en Sec. A més, una vegada 
estigui aprovada la modificació 
del Pla Especial de la ruta, està 

previst que aquesta via passi a 
formar part del GR 221. D’aquesta 
manera es dóna resposta a la 
demanda de l’Ajuntament de 
Palma i l’Ajuntament d’Esporles, 
i a la que hi ha col·laborat la 
Universitat de les Illes Balears.

“L’obertura d’aquesta conne-
xió amb la Ruta de Pedra en Sec 
és important i estratègica per 
facilitar-hi l’accés a través del 
transport públic, que des de la 

UIB és fluid i divers. A més trans-
corre per uns paratges agrícoles i 
natural de gran valor”, va declarar 
Sandra Espeja el dia que comen-
çaren els treballs de senyalització. 
“Continuem amb el nostre objec-
tiu d’obrir camins per facilitar a 
la ciutadania l’accés a la natura i 
garantir el seu dret a caminar per 
camins no asfaltats”,afegí. A l’acte 
també hi participà la batlessa, 
Maria Ramon.

EL CONSELL SENYALITZA DEL CAMÍ QUE 
UNEIX LA UIB AMB ESPORLES 

L’Ajuntament d’Esporles ha signat un conveni d’adhesió amb 
l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial, per tal 
de delegar les competències de disciplina urbanística en sòl rústic 
comú a aquest organisme del Consell de Mallorca.

Fins ara, i segons la llei de l’1 de gener, el Consell ja  tenia les 
competències en sòl rústic protegit, i a partir d’aquest conveni 
també es farà càrrec de la disciplina urbanística al sòl rústic comú 
del municipi d’Esporles.

CONVENI AMB L’AGÈNCIA 
DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT URBANÍSTICA 
I TERRITORIAL

Espeja, Manchado, Aguiló, Rigo i Ramon durant la col·locació de la primera senyal



El Centre Mater Misericoridae 
i Mater Treball i Natura són els 
nous concessionaris de la gestió 
de la Piscina Municipal pels 
propers 4 anys, segons el concurs 
d’adjudicació celebrat enguany.

Un dels criteris d’adjudicació 
del concurs fou la creació de llocs 
de treball per a persones amb 
altres discapacitats i la realització 
d’activitats ocupacionals i de 

suport, alhora que afavorir la 
interacció i la integració social 
d’aquestes persones.

Segons les clàusules, el con-
tracte de  gestió de la concessió 
inclou els serveis de socorrista, 
el consum elèctric i la neteja de 
zona de bar, piscina, jardins i 
una de les aules multiusos del 
gimnàs. A aquesta aula es faran 
activitats específiques de foment 

de la formació i integració social 
de persones amb discapacitat, 
persones desfavorides o mem-
bres de grups vulnerables.

Signaren el contracte de con-
cessió Boni Martínez, gerent de 
Mater i Maria Ramon, batlessa. 
També assistiren a l’acte Rafel 
Bonnin dels serveis jurídics de 
Mater i Raimundo Montis, secre-
tari de l’Ajuntament d’Esporles.

Les obres de rehabilitació 
dels vestuaris del camp de futbol 
ja estan adjudicades a través 
d’un concurs públic. L’empresa 
guanyadora ha estat Edificació 
i obra civil Sin Tec, i el treballs 
s’han adjudicat per un import de 
123.958,45 €.

L’empresa ha assumit totes les 
millores proposades al plec que 

són: la substitució dels fanals de 
la zona esportiva per lluminàries 
de baix consum, la renovació de 
les papereres i l’asfaltat de l’accés 
a les instal·lacions.

Els vestidors del camp de 
futbol es reformaran amb fons 
de la subvenció de la direcció 
Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca pel foment de l’esport 

mitjançant ajudes al manteni-
ment i millora d’instal·lacions 
esportives públiques.

Les obres que es duran a terme 
al camp de futbol suposaran la 
renovació interior total de l’espai 
dels vestidors actuals i està previst 
que es facin durant el mesos d’estiu, 
i que estiguin llests per al comença-
ment de la nova temporada.

MATER GESTIONARÀ LA  
PISCINA MUNICIPAL 

ADJUDICADES LES OBRES DE MILLORA 
DELS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL

FCC ÉS EL NOU 
CONCESSIONARI DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA  
DE RESIDUS
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A partir de l’ 1 de maig, l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC) es va fer càrrec la gestió del servei de recollida de 
residus al municipi en substitució de la Fundació Deixalles, que ho 
ha fet durant els darrers anys i que a partir d’ara es farà càrrec només 
de la gestió del Parc Verd.

FCC ja va fer aquest servei de recollida selectiva porta a porta a 
Esporles fins a l’any 2014, per la qual cosa és coneixedora del sistema, 
malgrat això, els operaris no són els mateixos i hi ha hagut algunes 
incidències fins que s’han  posat al dia amb la metodologia del servei.  
Ara, passats dos mesos, esperam que ja no es produeixin. De qualse-
vol manera us pregam que si hi ha algun tipus d’incidència ens aviseu 
per tal d’anar polint el servei.

Ara ja fa dos mesos que la Fundació Deixalles va començar a dur la 
gestió del Parc Verd municipal d’Esporles i la recollida de voluminosos.

Tira a tira se van incorporant alguns canvis per millorar la gestió 
d’aquest servei.

Us recordam que a partir d’ara podeu adquirir bossetes vermelles de 
rebuig o etiquetes per bosses grosses al mateix Parc Verd. Pregam que 
respecteu la normativa d’ús de les instal·lacions i ateneu les indicacions 
del personal que hi treballa.

LA FUNDACIÓ 
DEIXALLES GESTIONA  
EL PARC VERD
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JORNADA D’EDUCACIÓ  
VIÀRIA A L’ESCOLA

En el marc de la formació en educació viària, 
aquesta vegada els ha tocat el torn als més petits. 
Els policies tutors de l’Ajuntament d’Esporles, els 
dies 14 i 15 de maig, han treballat l’educació viària 
amb els alumnes d’Educació infantil del CP Gabriel 
Comas i Ribas i els d’ESO de l’IES Josep Font i Trias. 

Un bon grapat d’alumnes van ser formats en el 
coneixement de l’ús correcte de les normes de circu-

lació de bicicletes, senyalització de trànsit, i normes 
bàsiques de la resta de vehicles (ús del cinturó de 
seguretat, SRI...). 

Després de la formació teòrica, els alumnes van 
poder aplicar aquests coneixements al parc d’educació 
viària que la Conselleria d’Interior va cedir a l’Ajun-
tament. Tots ells van gaudir de l’experiència i se’ls va 
lliurar un diploma que van rebre amb gran il·lusió.

Un incident fortuït a un des vehicles estacionats a l’aparcament 
soterrat de Can Campos va provocar un incendi que va afectar altres 
vehicles i a l’estructura de l’edificació. 

Afortunadament no es varen produir danys a persones i la ràpida 
intervenció dels bombers, els equips d’emergències i els cossos de 
seguretat, varen controlar aviat el foc i la situació. 

L’Ajuntament ha apuntalat l’edifici, ha fet proves de càrrega per 
comprovar l’estat  de la estructura i els tècnics han decidit deixar tan-
cant tan l’aparcament soterrat com el de superfície situat al damunt. 
S’està fent el projecte de les obres de reconstrucció i un nou projecte 
d’activitat per tal de poder restablir el servei amb totes les garanties.

Com cada any per aquestes dates i per tal d’encarar les Festes de 
Sant Pere i coordinar els temes de seguretat, es va reunir la Junta Local 
de Seguretat a Esporles amb l’objectiu de consensuar les mesures a 
prendre, de cara a les festes, per part de totes les entitats i, a més, es va 
acordar renovar el programa de col·laboració i coordinació entre els 
cossos i forces de seguretat de l’Estat i l’Ajuntament d’Esporles.

La reunió comptà amb l’assistència de la batlessa, Maria Ramon; 
el representant de la Delegació del Govern, Rogelio Araujo; de la 
Conselleria d’Interior, el director de l’Institut Balear de Seguretat 
Pública, Vicenç Martorell; el tinent de la Guardia Civil de la zona de 
Calvià, Eduardo Herrera ; el cap accidental de la Guàrdia Civil d’Espor-
les, Víctor Manuel López; el cap de la Policia Local, Santiago Martín, i 
l’agent Albert Horrach.

INCENDI A L’APARCAMENT 
DE CAN CAMPOS

REUNIÓ DE LA JUNTA 
LOCAL DE SEGURETAT



 L’Ajuntament d’Esporles 
ha signat el conveni anual de 
Finançament de les prestacions 
dels Serveis Socials Comunitaris 
Bàsics 2018,  amb la Conselleria 
de Serveis Socials del Govern 
i l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials (IMAS) del Consell de 
Mallorca.

L’import d’enguany a 
Esporles és de 83.173,91€ que 
cobriran part de les despeses 
dels serveis que dona l’Ajun-
tament: informació, valoració, 
assessorament, intervenció i 
derivació; ajuda a domicili; tele-
assistència; suport socioeduca-
tiu; orientació laboral; prevenció 
de consum de drogues; ajuts 
tècnics; atenció a la família, 
infancia i joventut; atenció a la 
dona, etc.

Margalida Puigserver, presi-
denta de l’IMAS; Maria Ramon, 
batlessa d’Esporles i Fina 
Santiago, consellera de Serveis 
Socials, signaren el contracte.

Un altre any arriba l’estiu i la 
calor i aprofitant aquets mesos 
de bon temps (abans d’aquesta 
calorada!) al Centre de Dia hem 
estat ben entretinguts com 
sempre!

Fa uns mesos vàrem estar 
d’allò més actius en una de les 
nostres èpoques de l’any preferi-
des: Pasqua! I és que ens encanta 
recordar i mantenir les tradicions 
d’aquesta època de l’any, sobretot 
les culinàries, i no ens hem privat 
de res: crespells, robiols, pana-

des,... hem fet de tot i bò (i també 
sa, que a aquestes altures ens 
hem de cuidar molt). 

Unes setmanes més envant 
va partir el fred i va arribar Sant 
Jordi, i com ens agrada fer darre-
rament, vàrem anar a l’Escoleta 
d’Esporles a fer un contacontes 
de “Sant Jordi i el drac” per part 
d’usuàries i treballadores del 
centre, i vam fer espases, escuts, 
roses i capells per als menuts... 
i un caparrot de drac que no 
va deixar indiferent a ningú! 

Esperam que els menuts s’ho 
passin pipa jugant amb els nos-
tres regalets.

Per acabar, i no per això 
menys important, hem hagut de 
dir “adéu” a la nostra companya 
Aina, treballadora al Centre de 
Dia pràcticament des que aquest 
va obrir les portes fa més de 15 
anys. N’Aina es va jubilar el mes 
de març però ens estima tant que 
ens ve a visitar de tant en tant 
i ens va convidar a dinar a casa 
seva i a passar un dia magnífic a 

les afores de Bunyola, a tots nos-
altres i a la gent del Centre de Dia 
de Valldemossa. Des del Centre 
li volem agrair la seva dedicació, 
professionalitat i disposició 
durant tots aquets anys, i també 
l’amor i la cura amb la que ha fet 
la seva feina amb totes les perso-
nes usuàries que han passat per el 
Centre. Una forta abraçada Aina! I 
gràcies per tot!

I com que quan es tanca una 
porta sempre s’obre una finestra, 
aquesta finestra s’obre amb aire 

nou i jove (i esporlerí) i ara passa 
a formar part de la nostra “famí-
lia” na Maria Tugores. Estam molt 
contents que una persona jove 
pugui treballar del que vol i al seu 
poble, i tot l’equip del Centre de 
Dia d’Esporles estam encantats de 
tenir-la treballant amb nosaltres. 
Benvinguda Maria!

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!

SIGNATURA DEL CONVENI DE SERVEIS 
SOCIALS AMB EL GOVERN I L’IMAS

HA ARRIBAT EL BON TEMPS A ESPORLES I AL CENTRE DE DIA!
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L’Ajuntament ha signat el conveni de Suport psicosocial amb 
l’IMAS per l’any 2018 i 2019, per un import de 9.878,21€ anuals. Aquesta 
aportació del Consell permet tenir el servei de psicòleg a l’Ajuntament.

També s’ha signat el conveni per Suport a situacions d’urgent 
i greu necessitat per 8.502,22€ per a cada un dels dos anys. Aquest 
muntant es destina a ajudes econòmiques directes a famílies que ho 
necessiten.

Ambdós serveis estan gestionats al municipi pels departament de 
Serveis Socials.

SIGNATS DOS CONVENIS 
BIANUALS AMB L’IMAS



Aquest darrer trimestre del 
curs escolar el Casal de Joves ha 
tengut molta vida. Entre d’altres 
activitats hem anat a l’alberg de 
la Victòria amb els joves volunta-
ris del Casal, hem anat a Menorca 
a fer un tram del Camí de Cavalls 
amb els i les participants del 
Grup de Muntanya Jove, va ser 
una experiència a recordar, amb 

una mitja de 16 quilòmetres 
diaris i capfico a cala Mitjana on 
vàrem dormir fent bivac. També 
hem anat a fer un voluntariat a 
la Trapa conjuntament amb el 
Casal de Joves de Puigpunyent 
on hem pogut veure i col·laborar 
amb la tasca dels voluntaris del 
GOB per a la recuperació d’aquest 
emblemàtic llogarret.

I ara, passades les Festes de 
Sant Pere i tot es trui que això 
comporta encarem el juliol amb 
el Casal Camp, tres setmanes 
d’activitats de millora de l’equi-
pament i sortides diverses on 
aprendrem i disfrutarem, i el  
Campament d’estiu jove.

Vos esperam a totes i tots amb 
aquest estiu casalero!

Som na Joana, na Irene i na Neus, les practicants de la UIB que han 
passat els darrers mesos a l’escoleta del poble. Podem dir que, gràcies 
a les nostres tutores i a la resta de mestres, la nostra experiència hi ha 
estat molt grata, ja que ens han fet sentir part del centre. També ens 
agradaria afegir que estam molt agraïdes, perquè, durant el temps que 
hem passat amb elles, hem pogut reafirmar la imatge d’infant que ja 
teníem: la d’un infant capaç, protagonista del seu propi aprenentatge, 
creador dels seus coneixements a través d’experiències, autònom... i, 
sobretot, la necessitat de respectar aquesta imatge. També ens agradaria 
donar les gràcies a les famílies, per l’acolliment que ens han fet, des del 
primer moment, i, sobretot, als infants, que són els protagonistes de la 
nostra experiència. En definitiva, podem definir les nostres pràctiques 
com una etapa plena de rialles, d’emocions, d’experiències riques i, 
sobretot, d’infinits moments d’aprenentatge.

Un any més es continuen les 
tasques de neteja de camins i 
torrents al municipi d’Esporles, 
gràcies a les intervencions dels 
dos programes Soib 30 forma-
ció i ocupació finançats per la 
Conferència  Sectorial, on 20 
alumnes treballadors estan  inte-
ressats en aprendre un ofici alho-
ra que presten un servei d’interès 
per al municipi.

 Si l’any passat es realitzaren 
les tasques de neteja al Torrent 
de Na Sastre i al Torrent de Son 
Dameto, enguany els punts a 
intervenir han estat el Torrent de 
Pinar de Canet, on s’han realitzat 
tasques de treball silvícoles com 
podes, aclarides, tales selectives i 
desbrossaments, totes elles amb 
l’objectiu de reduir el risc d’incen-

di sempre respectant el torrent i 
el sòl en el que es treballa. 

La resta de mesos que li 
manquen al projecte, fins el mes 
de novembre, es preveu poder 
treballar a diverses zones de Ses 
Rotgetes de Canet. 

ACTIVITAT INCANSABLE AL CASAL 
MUNICIPAL DE JOVES

CONSERVANT ELS BOSCS D’ESPORLES
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PRÀCTIQUES A 
L’ESCOLETA
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El passat mes de maig al Centre Formació Esporles es va iniciar el 
Projecte Dona de Costura, finançat per l’Obra Social La Caixa, on 5 
dones amb esperit empresarial i amb necessitats de conciliar la vida 
familiar i professional adquiriran durant 6 mesos les habilitats i com-
petències que les certificaran com a treballadores qualificades amb la 
possibilitat d’un lloc de feina estable.

El projecte es complementa amb formació complementària de 
Català A (25 hores), de Prevenció de Riscs Laborals, temàtica bàsica i 
específica de l’ofici de costura (15 hores) i d’orientació laboral (10 hores) 
enfocada a l’autoocupació i l’emprenedoria.

El teixit empresarial d’Esporles ha participat en el segon curs d‘An-
glès comercial organitzat per l’Ajuntament.

Aquestes propostes formatives pretenen innovar i posar a l’abast 
dels comerciants del poble, més eines per poder-se diferenciar del seus 
competidors i adaptar-se a la realitat del mercat actual. Res millor que 
formar-se en idiomes per afrontar la temporada alta i atendre als clients 
en les millors condicions. 

Des de l’Ajuntament apostem per seguir consolidant un comerç 
local, professional, amb diversitat d’oferta comercial, plural, dinàmic i 
innovador. Aquesta dinamització és necessària per motivar el comerç, 
vertebrar el territori, crear riquesa i fomentar la vida en el poble.

PROJECTE DONA  
DE COSTURA

ANGLÈS PER A 
COMERCIANTS

L’Ajuntament d’Esporles, 
mitjançant el Centre Formació 
Esporles, en el marc del 
Programa Soib Jove - Qualificats 
Entitats Locals, finançat amb 
fons del SOIB, del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) i el 
cofinançament del Fons Social 
Europeu (FSE), va posar en marxa 
un projecte anomenat “Joves 
Qualificats Esporles” que inclou, 
entre d’altres, la realització d’un 
servei d’interès i social amb un 
objecte d’acompanyament edu-
catiu per a l’alumnat del CEIP 
Gabriel Comas i Ribas.

Aquesta actuació ha treballat 
en la prevenció del fracàs escolar, 
facilitant l’aprenentatge a finals 
de primària per a facilitar el pas a 
secundària. 

S’han atès un total de 41 
infants, del 2on i 3er cicle de 
primària (3er, 4rt, 5è i 6è) del CEIP 
Gabriel Comas i Ribas. 

La valoració del servei ha estat 
molt positiva tant per part dels 
infants participants, com de les 
seves famílies i del propi centre 
educatiu.

Ha estat un servei municipal 
dirigit a alumnat que necessi-
tava un acompanyament i més 
dedicació a diferents matèries, el 
qual ha estat derivat per part del 
personal tutor de cada curs i del 

personal de Serveis Social impli-
cat en cada cas. 

El reforç a aquests infants no 
només s’ha enfocat en matèries 
concretes, sinó també en la seva 
evolució emocional i les seves 
habilitats socials. S’ha treballat 
les següents àrees: 
•  Matèries de Competències   
 Clau concretes (matemàtiques,  
 castellà i/o català)
•  Tècniques d’Estudi
•  Català per nouvinguts/des
•  Reforç i foment de les   
 Habilitats Socials
•  “Gaudim de la lectura”
•  Tallers diversos (teatre, treball  
 cooperatiu...)

A l’acte de cloenda varen 
assistir la nostra Batlessa, Maria 
Ramon, la regidora de l’Àrea 
de Serveis socials, Benestar i 
Sanitat, Xisca Torres, la res-
ponsable del departament de 
Formació i Ocupació ,Elisa 
Cabrer, el Jove Qualificat que ha 
impartit el servei,Guillem Seguí, 
i les famílies i infants beneficià-
ries del servei.

Des de l’Ajuntament i el 
Centre formació Esporles volem 
agrair la participació i col-
laboració de totes les famílies 
implicades i del centre educatiu 
CEIP Gabriel Comas i Ribas, 
que han estat part fonamental 

de l’èxit assolit pel programa 
d’Acompanyament Educatiu.

Durant el 2018 al “Centre 
Formació Esporles” s’han dut a 
terme 6 accions formatives gratu-
ïtes emmarcades dins la convo-
catòria de Formació per Ocupats 
SOIB 2017-2020.

La convocatòria de subven-
cions per finançar especialitats 
formatives adreçades priorità-
riament a treballadors ocupats 
(Soib Formació per a Ocupats) 
ha possibilitat de realitzar aques-
tes cursos amb un finançament 
de 24.500€. La finalitat és oferir 
una formació ajustada a les 
necessitats del mercat de treball, 
que atenguin els requeriments 
de productivitat i competitivitat 
de les empreses.

S’han beneficiat un total de 26 
persones, des de el 29/11/2017 fins 
al 13/06/2018. 

Les accions formatives rea-
litzades han estat: Anglès A2 
(150h) (ssce02), competència 
transversal per a qualsevol ofici, 
i el certificat de professiona-
litat complet de Docència de 
la formació per a l’Ocupació 
(340h) (ssce0110), certificat que 
dota de capacitació docent a 
treballadors/res de diferents 
sectors que vulguis passar a ser 
formadors/res del seu ofici.

CENTRE FORMACIÓ ESPORLES



PÀG. 10 | INFORMACIÓ MUNICIPAL  SPORTULIS 47. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | JULIOL 2018

Si tens una idea, somni, projecte o la il·lusió de ser emprenedor/a, 
des de l’Ajuntament d’Esporles et podem ajudar a impulsar el teu 
negoci. En el Punt d’Informació Empresarial (PIE) de l’Ajuntament tens 
totes les eines per fer de la teva idea una realitat.

A més a més ara pots aprofitar l’oportunitat de demanar una sub-
venció, gràcies al pla d’ajuts per Autoocupació 2018 convocats per la 
Conselleria de Treball, comerç i Indústria de les Illes Balears.

Aquest pla d’ajuts fa referencia a l’orientació a múltiples situacions i 
perfils de persones emprenedores. Promovent, entre altres aspectes, el 
manteniment de l’activitat donant suport també a la conciliació en el 
cas de maternitat o paternitat, així com ajuts per al relleu generacional 
o a la contractació de personal.

Per a més informació podeu contactar amb Mar Bosch, Agent d’Ocu-
pació i Desenvolupament local d’Esporles al telèfon 971 611 556 o al 
correu aodl@esporles.cat.

S’han instal·lat uns cartells a cada pont del torrent per tal de recor-
dar-ne el nom i al’hora sensibilitzar envers la necessitat de cuidar-lo i 
mantenir-lo polit.

Es dona el cas que, com cada any, un cop les somereretes han acabat 
la seva feina netejadora d’herbes i arbusts dins el torrent, queden a la 
vista les brutors en forma de bosses, llaunes, papers, estris vells i tota 
mena de coses que hi han anat a parar accidental o intencionadament 
durant l’any. Per això cal recordar sempre que sigui possible, que el 
torrent és vida i l’hem de mantenir ben net.

Els arbres malalts dels carrers Coliseu i de 
Mossèn Alcover varen haver de ser talats a causa del 
seu estat i per evitar el perill que caiguessin sobre 
bens o persones. Malgrat aparentment alguns no ho 
semblaven, els troncs d’aquests arbres malalts esta-

ven podrits per dins i suposaven un risc de caiguda.
Tots els exemplars eliminats han estat substituits 

per arbrets joves de la mateixa espècie (Mèlies).
També es revisaren els arbres d’altres ubicacions, 

per a comprovar el seu estat.

SUPORT A PERSONES 
EMPRENEDORES I 
AUTÒNOMES D’ESPORLES

EL TORRENT ÉS VIDA!SUBSTITUCIÓ D’ARBRES MALALTS 

Un any més s’ha celebrat a 
Sa Fàbrica l’acte de cloenda del 
Taller de memòria i Habilitats 
socials, una activitat que es du 
a terme a l’Ajuntament i que 
està organitzada i impartida pel 

Consell de Mallorca.
Enguany el curset ha comptat 

amb la participació de 28 persones.
Ha presidit l’acte de final 

de curs la nova batlessa, Maria 
Ramon, acte al qual també 

hi han assistit la regidora de 
Serveis Socials, Xisca Torres, 
l’equip de treballadores del 
departament i el psicòleg, Roger 
Farré, que imparteix els tallers 
durant tot l’any.

CLOENDA DEL TALLER DE MEMÒRIA  
I HABILITATS SOCIALS
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Tirme ha regalat una olivera 
de 25 anys al municipi, per 
celebrar el 25è aniversari de 
l’empresa.

L’arbre s’ha sembrat al Refugi 

de Son Trias on farà ombra als 
campistes. A l’acte de sembra 
han assistiren la batlessa, Maria 
Ramon, el cap de Relacions 
Institucionals i el tutor de Grups 

de Creativitat de Tirme, Joan 
Mateu i Daniel Roibal, i l’esquia-
dora esporlerina, Úrsula Pueyo, 
vinculada per patrocini esportiu 
amb l’empresa Tirme.

UNA OLIVERA PER CELEBRAR  
EL 25È ANIVERSARI DE TIRME

L’autoestima és aprendre a escoltar-se, a respectar-se, a dir el que 
pens i el que necessit. És un camí per a conèixer-se millor, per no 
dependre tant del que opinin els/les altres. L’autoestima és un camí 
per saber que és el que vull, que és el que no vull, quines coses em 
fan bé i quines no. 

El taller fet a Esporles fou impartit per Rosa Mascaré, Educadora 
Social.

La iniciativa està emmarcada dins el programa que ofereix la DI 
d’Igualtat del CIM: «Genèrica, Escola d’Igualtat». Conseisteix en 
tres sessions de 2 h i està adreçada a dones.

El feim anualment des de 2011 i a l’edició d’enguany hi assistiren 
11 dones.

L’artista local Kake 
Portas ha fet donació d’una 
escultura a l’Ajuntament 
que ha estat instal·lada a la 
Casa des Poble. L’obra és 
un homenatge a la memò-
ria dels republicans del 
poble represaliats, morts 
i desapareguts durant la 
guerra.

L’acte es va dur a terme 
durant la celebració del 
dia de la República el 14 
d’abril.

UNA PASSA A FAVOR 
TEU, SEMINARI 
D’AUTOESTIMA PER  
A DONES

KAKE 
PORTAS 
DÓNA UNA 
ESCULTURA 
A LA CASA 
DES POBLE
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Si trobeu una trampa com la de la fotografia, 
vos agrairíem que no la manipuléssiu. No és tòxi-
ca i és útil.

La vespa carnissera asiàtica (Vespa velutina 
nigrithorax) és present a Mallorca des de l’any 
2015. Es tracta d’una espècie d’origen asiàtic inclo-
sa en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques 
Invasores.

Aquest any, al nostre municipi i a altres de 
l’illa, s’ha començat una campanya de tram-
peig que s’allargarà fins el mes de novembre. 
L’objectiu és controlar l’espècie i si fos possible, 
la seva eradicació.

Si teniu qualque dubte o per a més informa-
ció, contacteu amb el Servei de Protecció d’Espè-
cies al telèfon 971 784 956.

Ja ha començat la temporada del moscard tigre. Com cada any, ja 
s’està aplicant el tractament preventiu habitual als punts dels espais 
públics susceptibles d’allotjar focus de cria.

Enguany, a més d’aquest tractament, la Consultoria Moscard tigre 
ofereix un servei d’inspecció inicial als domicilis particulars que ho 
desitgin.

Si sofriu picades a casa, i voleu que us venguin a diagnosticar els pos-
sibles focus de cria, no heu de fer més que omplir un formulari que tro-
bareu a les oficines de l’Ajuntament on podeu deixar les vostres dades, 
o si ho preferiu, també us podeu apuntar telemàticament a través dels 
enllaços de les xarxes socials de l’Ajuntament.

Aquesta primera visita de diagnòstic és gratuïta, segons els resultats, 
podeu optar per contractar un servei de tractament. Per resoldre qual-
sevol dubte o obtenir-ne més informació, contacteu amb mallorca@
moscardtigre.com o al telèfon 666 021 358.

Aquestes visites domiciliàries també són molt útils per fer un segui-
ment i control de l’evolució de la plaga al municipi i poder programar 
millor les accions per a combatre-la. 

TRAMPES PER A LA VESPA ASIÀTICACONTROL DEL  
MOSCARD TIGRE

El banyarriquer (Cerambyx 
cerdo) és un insecte que provoca 
danys importants als alzinars de 
Mallorca.

Una de les actuacions més 
convenients és col·locar trampes 
per capturar adults. Abans del 15 
de maig han d’estar instal·lades 
les trampes, i s’han de revisar 
setmanalment durant els mesos 
de maig, juny i juliol. Es poden 
retirar a partir del 15 de juliol, o 
quan en dues revisions seguides 
no es capturi cap insecte.

Si voleu més informació 
sobre com i quan s’han de posar 
les trampes, les normes de la 
col·locació de les trampes i una 
fitxa de seguiment de captures, 
ho trobareu ben explicat a la 
plana web de Sanitat Forestal de 
la Conselleria de Medi Ambient.
També podeu contactar direc-
tament amb el Servei de Sanitat 
Forestal al correu serveiforestal@
caib.es o al telèfon 971 716 666, 
ext. 67271 i ext. 67253.

COMBATRE ELS DANYS DEL BANYARRIQUER



OBJECTIU  
REDUIR DESCARTA 

ENVASOS 
INNECESSARIS

Recorda!



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Entrevista Pau Aulí Text: Es fill de na Joaneta. Fotografia: M. Antònia Nadal Nadal

“Una col·lecció de moda és més que roba: és un concepte,  
una idea, un discurs...”

É
s Llicenciat en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona. Va 
completar els seus estudis al 
Central Saint Martins de Londres. 
I com a dissenyador de moda ha 
treballat per a Griffin Studio i per 
a Massimo Dutti. L’estiu passat 
va guanyar el Primer Premi Art 
Jove al millor dissenyador de les  

 Illes Balears amb el seu primer 
projecte, la col·lecció “Estuve en Mallorca y me acordé 
de ti”. En territori escènic, ha treballat com a figurinista 
a Doménika, de Vicka Duran, Ningú no va als aniversaris 
a l’estiu de Lluki Portas... Al cinema, ha rodat la seva 
primera pel·lícula com a cap de vestuari, amb Nerea 
Barros i Jeanne Ruff de protagonistes. També ha tre-
ballat amb Xarim Aresté, Ljubliana and the Seawolf, 
Corcada Teatre, i a l’Atlàntida Film Festival. Actualment 
treballa a la sèrie de televisió Mai neva a Ciutat i al 
Festival de cine Atlantida Film Fest. 

Pau Aulí Nadal va néixer a Esporles l’any 1992. És fill 
den Guiem i na Joana. Té dos germans, n’Aina i en 
Guillem. Actualment cursa Disseny de Moda a Palma.

Esporles està de moda?
Sembla que sí, i les raons són òbvies. La situació geo-
gràfica, política, paisatgística i cultural és admirable. 
Si abans ja era un poble interessant, ara que està ple 
de parelles guapes i joves que escolten la música de 
Manel, i els seus nins juguen amb bicicletes de fusta, 
encara m’ho sembla molt més.

Com vius aquesta gran demanda que té Esporles? 
Amb preocupació. No és el meu cas, però sí el dels meus 
amics, que cerquen casa al seu propi poble i es troben 
amb pocs lloguers i ridículament alts. Saber gestionar 
problemes com aquests, són la raó per la qual no em 
faig polític; és molt difícil fer-ho bé i ser just amb tots.

“Quan van arribar 
les alemanyes amb 
minifaldes, bikini  
i escots generosos,  
es va crear un 
contrast enfront 
de les dones 
mallorquines 
que anaven prou 
tapades”
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On t’inspirares, per crear “Estuve en Mallorca  
y me acordé de ti”?
Aquesta col·lecció de moda parla del que va passar 
estèticament i socialment a Mallorca durant el segle 
XX. És evident que es va crear un contrast quan van 
arribar les alemanyes amb les minifaldes, el bikini i 
els escots generosos enfront a les dones mallorqui-
nes que per la seva voluntat, o bé per obligació, por-
taven falda llarga i anaven prou tapades. El mateix 
va passar uns anys abans quan els autòctons, que 
vestíem exclusivament roba de cotó, fil o drap, vam 
veure arribar, gràcies al contraban, robes elàstiques, 
creades a partir de fibres sintètiques.

Aleshores, què t’interesa, del passat?
M’interessa el fet que a una Mallorca dominada pel 
feixisme i les seves lleis absurdes arriben els escots, les 
minifaldilles i la música que sona divertida alhora que 
genera debat. Això va ser un contrast brutal i guapíssim 
de viure. També el tema del contraban és fascinant, 
perquè gràcies al mercat negre vam conèixer coses tan 
bàsiques d’avui en dia com les calces; la majoria dels 
productes de merceria actual; teles com la ‘lycra’, o 
qualsevol derivat del polièster.

I aquest nom: “Estuve en Mallorca...”?
Fa referència a les horribles postals de record… És 
una frase que parla de l’anar i venir d’un lloc cap a un 
altre; tots la sentim una mica nostra, ja que tots hem 
estat turistes algun cop. És una gran frase romàntica i 
alhora té un punt kitsch i humorístic que m’interessa.

“Els vestits que es 
feien a les possessi-
ons s’assemblen més 
a l’alta costura de 
París que els mèto-
des de producció 
actuals”

Què ha aportat Esporles a les teves creacions?
Moltes històries que m’han inspirat i ajudat a dur a 
terme la col·lecció han passat aquí. També quasi tota 
la gent que m’ha ensenyat o ajudat a cosir és espor-
lerina: ses Ferranetes amb els brodats, na Solivelles 
amb la part de sastreria... I d’una forma indirecta i 
no transcendental, el fet que és aquí on faig feina i 
on desconect del món, tot i que el wifi no ajuda gaire 
(riu), amb l’objectiu de ser més productiu.

El fet que aquí hi ha hagut fàbriques de roba  
pot ser que t’hagi inspirat?
De moment no, però el següent projecte sí: tracta de 
les dones que treballaven fent llista i mantes, tot i 
que encara està en fase d’investigació. Aprofit per dir 
que qualsevol informació gràfica i/o testimoni em 
serà de gran ajuda. 

Aleshores, per ventura, t’ha influenciat  
la teva padrina Bel?
Amb ella, que en pau descansi, estic segur que li 
hauria encantat sentir-me dir això, parlava cons-
tantment de brodats, vestits, i costums folklòrics. El 
que més m’agradava era demanar-li com es confec-
cionava la roba de dies especials en temps de fam; 
el vestit de núvia, el de bateig, o la muda de Nadal 
i Pasqua. Segons ella m’explicava i he pogut veure, 
els vestits que es feien a les possessions s’assem-
blen més a l’alta costura de París que els mètodes 
de producció actuals.

“La meva padrina 
materna té una 
forma d’explicar les 
coses que m’inspira 
i em diverteix 
tremendament”

I l’altra padrina, na Joana?
La meva padrina materna hauria pogut ser una 
gran actriu dramàtica, i alhora còmica. Ella té una 
forma d’explicar les coses molt contemporània 
que m’inspira i em diverteix tremendament. Ella 
va viure de prop l’arribada del prêt-à-porter, va ser 
una gran turista i alhora va patir la postguerra més 
crua; un combo perfecte per a les meves investiga-
cions.

A on et duen aquestes investigacions?
Les investigacions em serveixen per conèixer el que 
va passar, però també per recuperar patrons que ja 
no s’empren, o teles que han quedat oblidades i no 
tenen lloc en el nostre dia a dia. Quan treballes en 
un projecte artístic, pens que és necessari saber què 
vols contar i com ho vols fer, o almenys és un punt a 
tenir en compte. Una col·lecció de moda és més que 
roba: és un concepte, una idea, un discurs. Per tant, 
el que intent fer és basar-me en tots aquests punts 
concrets per fer dissenys nous, que parlin del nostre 
temps.

“Defens una feina 
que generi debat 
i que expliqui 
coses, ja siguin per 
entendre el passat o 
per conèixer noves 
idees”

Ja tens acabat el projecte de fi de carrera?
Encara no, però el faig amb il·lusió i responsabili-
tat. Pens que l’art i el disseny no són coses belles 
per decorar. Defens una feina que generi debat i 
que expliqui coses, siguin per entendre el passat, 
o per conèixer noves idees. Ho van fer referents 
com en Giacometti, Louise Borgeois o Lou Reed, i 
ho fan actualment en Xavier Dolan o Beyoncé, per 
posar exemples locos i de primer nivell. Per altra 
banda, voler parlar de les dones treballadores, les 
fabricantes, és ficar-me dins un bon fregat ja que 
saber crear a partir d’històries 100% verídiques és 
complex.

És possible trobar roba dissenyada per  
tu a qualque banda?
Només tenc una col·lecció i és artesanal; cada peça és 
unica i dificilment reproduïble. En el cas que existeixi 
un interès cap els projectes que duc a terme, avui 
en dia a través de les xarxes se sol informar de les 
obres de teatre on he fet el vestuari, estrenes de pel-
lícules, o col·laboracions vàries que faig. I aquí es on 
intervé la meva mala relació i poca constància amb 
Instagram, Facebook, o Twitter. Per aquest 2018 pro-
met posar-me les piles.

El passat 13 de desembre de 2016 ens convi-
da a la reunió que convoca amb els veïns de 
diferents punts del poble, carrer Major, per 
exposar els nostres criteris. Vaig exposar el 
perill que te el penya-segat del camí de Son 
Dameto, abans d’arribar al pont. Jo hi he vist 
4 despreniments, 2 d’ells al mateix camí. És 
un avís.

Colònia de moixos
Fa uns dos anys vaig fer una queixa al 
jutge de Pau. He parlat amb l’encarregada 
de la protecció d’animals, amb la policia i 
amb la batlessa. Res de res, ni contestació. 
És una qüestió de benestar i salut de les 
persones. Teníem pudor, puces, mos-
cards... 

Jo deman als partits polítics valentia per 
fer una llei de tinència d’animals domès-
tics, propietaris, venda, abandonaments... 
Hi ha animals que estan molt magres.

Camí de Son Dameto
El que va ser batle d’Esporles als usuaris 
del camí de Son Dameto, els materials 
esmicolats amb motiu de l’asfaltat de car-
rers del poble.

Canvi a la batlia. Donat que no es col-
locava el material al camí, una comissió 
d’usuaris del camí, férem una visita a la 
Sra. Maria Ramon i ens contestà que en 
aquells moments no era un camí públic 
per motius jurídics. Els materials els col-
locaren a un altre camí particular.

Costa escriure aquesta carta, políticament 
em sent malament. No faré cap comentari. 
Si dir que la democràcia la teixim els ciu-
tadans, els que anam a votar i pagam els 
nostres imposts.

En contrapartida diré que la Sra. Maria 
Ramon aposta per les energies renovables, 
cosa que consider un encert.

Baltasar Bosch Serra

Carta a la Sra. Maria 
Ramon, batlessa del 
poble d’Esporles
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En Joan James ens va deixar de forma inesperada el 
passat 1 de maig. Crec que em pareixerà impossible 
durant molt de temps. Sembla com una pel·lícula 
de terror. No feia ni un mes que havia complit els 
18 anys, tenia molts de projectes (anar de viatge a 
Menorca per Sant Joan, fer el camí de Santiago...) 
i moltes ganes de viure. Estava cursant un FP en 
manteniment i control de la maquinaria de vaixells 
i embarcacions a l’escola nàutico-pesquera del Dic 
de l’Oest. Aquest era el camí que s’havia marcat per 
poder treballar com a capità d’embarcacions de luxe, 
volia seguir les petjades del  seu pare i també viatjar 
per tot el món. Malgrat que la mecànica no era el 
seu fort, havia decidit acabar el grau, durant aquest 
any havia tengut els seus dubtes i s’havia plantejat 
triar una altra cosa. Però va prendre la decisió de 
continuar, ja que era la millor manera d’arribar a 
aconseguir el seu objectiu. 

No era una persona a la que li agradàs massa estudiar, 
però va fer un gran esforç el passat setembre va acon-
seguir acabar l’ESO. Ens vàrem sentir molt orgullosos. 
Durant el mes d’agost va realitzar un curs de patró 

d’embarcacions a Southampton a Anglaterra. Quan 
estudiava la part teòrica del curs una de les tasques 
que havia de fer era mesurar graus i mirar mapes, em 
va fer molta gràcia, perquè em va dir a un moment que 
jo l’estava mirant:” Mama, ho entens?”i jo li vaig dir 
que no, com ell esperava. Després en Joan va respon-
dre: “Idò així em sent molt intel·ligent”. 

Des de petit havia tengut una gran predilecció per 
l’aigua, i als cinc anys ja va començar a navegar i va 
continuar fins fa ben poc. Havia provat diferent tipus 
de embarcacions: làser pico, optimist, quatre-vint. Els 
darrers mesos feia windsurf 
els diumenges, la qual 
cosa li agradava 
molt.

També feia 
escalada 
i en 

general qualsevol cosa que suposàs una aventura i 
estar en contacte amb els altres ja li anava bé. Tenia 
molts de grups d’amics, fins i tot va connectar amics de 
diferents grups. Un al·lot holandès, amic seu, que va  
conèixer  a un curs de seguretat marítima que va fer el 
passat juny, me va comentar que en Joan, o en JJ com 
ell es presentava, havia estat el seu primer amic a l’illa 
i, gràcies a ell, ara en té molts més, d’amics.

Des de la més profunda enyorança he volgut compar-
tir amb tot vosaltres unes pinzellades sobre el meu 
fill gran. Que estarà sempre en el nostre cor i en la 

nostra memòria. T’estim per sempre Joan. 

La teva mare.
Maria Isabel Sáez Font 

A Joan James
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En el número  46 de la revista municipal 
d’Esporles Sportulis, de febrer de 2018, 
en la Informació Municipal, que expres-
sà el consistori, quant al retorn de JOAN 
CAÑELLAS i TOMÀS SEGUÍ, hi ha una infor-
mació que caldria puntualitzar.

En el quart paràgraf hi diu: “Cal destacar 
que Tomàs Seguí era batle d’Esporles en 
el moment de la seva desaparició”. Bé, 
doncs, explicarem com anaren els darrers 
nomenaments abans de la revolta militar 
del juliol de 1936 i els primers nomena-
ments després d’aquesta.

Tomàs Seguí Seguí fou proclamat batle 
l’abril de 1931, fins que fou suspès per 
la Governació Civil el 27 de setembre de 
1934, per motius relacionats amb la no 
aprovació dels pressuposts municipals 
de l’Ajuntament dels anys 1932 i 1933. 
Després nomenaren batle Sebastià Coll 
Mir, Xigues només durant tres setmanes, 
ja que foren suspesos dels seus càrrecs 
tots els regidors del Front Popular, i l’1 
de novembre de 1934 es constituí la 
nova Comissió Gestora Municipal, en 
què fou nomenat batle Francisco Calafell 
Nadal.

Una vegada guanyades les eleccions a 
Corts pel Front Popular el febrer de 1936, 
tots els regidors que havien estat destitu-
ïts pogueren tornar a ocupar els seus càr-
recs municipals. En la sessió plenària de 
18 de març de 1936 es constituí novament 
el consistori i es nomenà batle novament 
Sebastià Coll Mir, Xigues; uns instants 
abans, i per molt poc temps, minuts, havia 
estat nomenat batle Bartomeu Tomàs 
Borràs, Busquero.

Després de l’esclafit dels insurrectes i 
havent aguantat dos dies, el dia 20 de 
juliol de 1936, Sebastià Coll va entregar el 
consistori esporlerí al tinent de la Guàrdia 
Civil José Barceló Ochogavía;  aquest, per 
ordre del governador civil, donà la batlia 
momentàniament al secretari municipal 
Francisco Bauzá Crespí, si bé la seva presi-
dència només durà devers deu dies, i fou 
rellevat pel primer batle dels revoltats, el 
falangista Jaume Nicolau Mesquida, de 
Cal Bisbe.

Així doncs, el darrer batle del consisto-
ri d’Esporles durant el període de la II 
República (1931-1936) fou Sebastià Coll 
Mir, Xigues. 

Puntualització 
Memòria Històrica 
d’Esporles 

El proper mes d’octubre, en concret els dies 20 i 21, 
es celebraran les VI JEL del nostre municipi. Seran 
uns dies on historiadors, professors, investigadors, 
estudiants, aficionats a la recerca… podran exposar 
els seus treballs i més tard es publicaran a un llibre 
editat per l’Ajuntament.

L’objectiu de les jornades és descobrir, recordar, 
conservar i fomentar el coneixement de la identitat, 
la història i la realitat sociocultural i econòmica del 
nostre Municipi. La temàtica de les comunicacions 
podrà versar sobre qualsevol aspecte relacionat amb 

el poble d’Esporles, des de qualsevol àmbit o camp: 
històric, social, literari, artístic, biogràfic, científic, 
educatiu, econòmic, geogràfic, etc. 

Com sempre posam a la vostra disposició la biblio-
grafia de la biblioteca i la documentació de l’arxiu 
municipal.

Convidam a totes les persones interessades en la 
història i cultura del poble que s’animin a preparar 
alguna comunicació i a tota la resta s’apropin a la 
sala d’actes de Sa Fàbrica per assistir a les Jornades.

Pròximes VI Jornades  
d’Estudis Locals d’Esporles

VI JORNADES D'ESTUDIS LOCALS 

D'ESPORLES 

2 0  i  2 1  d ' o c t u b r e  2 0 1 8  

Inscripció
Biblioteca Municipal d'Esporles 
C/Ramon Llull, 3  971 611 000 

biblioteca@esporles.cat
AJUNTAMENT 
D ' ESPORLES 
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El passat 14 d’abril Mals Papers vam tenir el plaer de 
presentar el nostre darrer muntatge teatral a la Casa 
des Poble d’Esporles. “Roja” és una obra de teatre que 
parla sobre els fets tràgics i injusts que van succeir al 
nostre poble durant l’any 1936 a conseqüència del cop 
d’estat i de la Guerra Civil. Volem agrair al públic que 
hi va assistir la gran acollida que va tenir l’obra, vam 
poder veure un públic atent, entregat i emocionat, i 
això, per un grup de teatre aficionat és un regal. 

La nostra intenció, com en altres ocasions, és donar a 
conèixer la història d’Esporles i fer-la arribar a quanta 
més gent millor, així que d’ara en endavant mostrarem 
aquesta petita part de la història esporlerina a tots els 
teatres de l’illa (i de fora, si escau) que ens vulguin aco-
llir. Així mateix volem agrair als autors de “Les petjades 
dels oblidats. La repressió a Esporles” la seva magnífica 
feina de recerca, documentació i recopilació de fets 
d’aquest període, trist i obscur, que ha facilitat la feina 
de creació de “Roja”, ja que és la font d’informació que 
ha permès el rigor històric que em procurat oferir al 
públic. 

També volem aclarir que els personatges de “Roja” 
són personatges de ficció, inventats per Neus Nadal, 
l’autora de l’obra, que estan creats de petits relats, fets, 
injustícies i vivències que, com si es tractés de retalls de 
tela agafats d’aquí i d’allà, conformen un vestit que bé 

podria ser de la mida de la majoria de gent que va patir 
aquella repressió en qualsevol indret d’Espanya. 

És magnífic i ens fa sentir molt satisfets que cada per-
sona que vegi “Roja” pugui identificar la seva padrina, 
el seu padrí, o qualsevol altre familiar, com alguns de 
vosaltres ens heu fet saber, però volem remarcar que 
la història no és una biografia, ni segueix el relat del 
que va passar a una família en concret, sinó que pretén 
que a cada poble, a cada ciutat, a cada raconet del país 
la gent pugui dir precisament això; és la meva padri-
na, és el meu padrí. Volem que aquesta història, que 
podria ser la de molta gent i no és la de ningú, sigui un 
homenatge a totes les persones que van viure l’infern 
d’aquells dies, que ajudi a rescatar tot allò, i que  lluny 
de cercar un mèrit propi, volem que el mèrit sigui de la 
memòria de les víctimes de la repressió. 

Animam a tothom a que vengueu a veure “Roja” si en 
teniu l’ocasió, així com també animam a que llegiu 
“Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles” 
perquè allà no trobareu ficció de cap casta, si no fets 
reals i crus. Finalment volem agrair a Guillem Mir i 
Tomeu Garau que ens animin a fer arribar “Roja” a tots 
els indrets possibles i ens ajudin en la tasca d’aconse-
guir-ho. Gràcies a tothom per seguir omplint el teatre 
en cada estrena de Mals Papers, és un plaer, i que sigui 
per molts d’anys!

F
a un parell de dies, uns excursio-
nistes que caminaven per la Fita 
del Ram sentiren una melodia que 
brollava de la cova dels Ermassets. 
Des de les profunditats, pujava la 
música dolça i alegre d’una flauta, 
què, d’alguna forma, convidava a 
entrar-hi. Per sort, els caminaires 

duien una llanterna i, malgrat tenir una certa por, a 
poc a poc s’hi anaren aproximant al fons de la cova, 
humida i misteriosa, mentre la música es feia cada 
vegada més intensa i seductora. A la fi arribaren al 
fons de la caverna, on, com és sabut, hi ha una paret 
que diuen que amaga misteris i tresors... En aquell 
moment, cessà la música. Estorats, el exploradors 
dirigiren la llum cap a tots els recons. De sobte, veie-
ren, mig amagada dins una encletxa, una capseta 
metàl·lica que va atraure la seva atenció. La recolliren 
amb precaució i, tot d’una, s’entornaren ràpidament  i 
sortiren d’aquella cova farcida de misteris.

De tornada al poble, furgaren una estona  amb un petit 
ferro i, finalment -clac !- la tapa es va obrir. Al fons de 
la capsa hi havia una flauta de fusta i un paper doble-
gat. La capsa, ben tancada, havia impedit que tot se 
fes malbé amb la humitat, encara que la tinta s’havia 
descolorit i costava un poc d’entendre el que deia el 
missatge. Mentrestant corria ja pel poble la notícia que 
alguna cosa important estava a punt de ser desvetllada. 
Molta de gent acudí a la placeta del Jardinet, on s’havia 
dit que es llegiria aquell escrit misteriós. En haver aca-
bat de desxifrar el text, una al·lota pujà damunt d’un 
banc i llegí amb veu clara i ben alta:

“Esporlerines i esporlerins:  això era i no era pel mes de maig  
de 2017, quan va tenir lloc el famós Contesporles, que va 
omplir durant dos dies el nostre poble  amb històries, fan-
tasia i colors. Ara mateix ja enyor aquell ambient de prima-
vera, i tanta gent alegre pel carrer, grans i petits, que només 
cerquen de sentir contar bones històries que els ajudin a 
viatjar al regne de la fantasia. Per això, he xerrat amb totes 

les voluntàries i voluntaris (que n’hi ha molts i encara n’hi 
ha d’haver més !) per posar en marxa el 4t Contesporles, 
Festival Internacional del Conte, que, si no patim cap male-
fici, tindrà lloc els dies 4 i 5 de maig de 2019.”

“Jo sóc en Celestí, el famós ratolí esporlerí (bé, una rata 
cellarda, per ser exactes) que em dedic a córrer pertot i a 
recollir i guardar tots els contes que s’expliquen al poble. 
Vos demano que m’ajudeu a aconseguir un altre èxit del 
nostre Festival, col·laborant en la seva organització i, 
sobretot, participant-hi amb les vostres famílies quan 
arribi el moment. Quan ens visiti el florit maig de 2019, 
sentireu un avís de festa: la música alegre d’aquesta 
flauta –i dels xeremiers, la banda i la batukada !- que vos 
obligarà a seguir-me per passar, tots junts, dos dies de 
conte a Esporles. Visca el 4t Contesporles !!!  

Signat: Celestí”

contacte: contesporleslogi@gmail.com

Teatre: Mals Papers

El Contesporles tornarà dies 4 i 5 de maig de 2019
El ratolí Celestí anuncia un 4t Festival Internacional del Conte ple d’històries i amb moltes novetats
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T
ots estam destinats a haver de 
reciclar si volem sobreviure en 
aquest planeta abans que les 
escombraries ens enterrin. Una 
consciència vers el reciclatge que, 
malauradament, els majors no 
sempre tenim com pertoca, i hem 
sentit molts de pics com a excusa 

que no tinguérem l’educació mediambiental adequada.
Ara, a principi de primavera, malgrat un plujós i fred 
hivern, a més de veure els ocells que comencen els nius 
i que la vida segueix el seu curs, una agradable sorpresa 
s’ha sumat a moltes males notícies que rebem contínu-
ament.

Una nova exposició ens ha sorprès gratament, no just 
per la qualitat de les seves obres, sinó perquè els artis-
tes tenen prop de catorze anys. Vegem el que diuen:
“Durant el curs 2017-18, els alumnes de 3r d’ESO 
de l’IES Josep Font i Tries participen en el projecte 
‘Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana’.
El projecte esmentat ha consistit a netejar les platges 
de Son Bunyola i des Port des Canonge, on es varen 
recollir 84 quilograms de residus d’origen divers.
Gràcies a la col·laboració del programa ‘Let’s Clean 
Up Europe’, del Consell Insular de Mallorca, aquests 
residus foren correctament dipositats en un centre de 
reciclatge.”

 
 
 

L’exposició d’escultures amb els materials reciclats
Els alumnes de 3r d’ESO d’educació plàstica i visual 
han creat una sèrie d’escultures a partir dels materials 
recollits a la neteja que ara es presenten en aquesta 
exposició.

D’altra banda, també s’exposen els pòsters dissenyats 
pels mateixos alumnes per intentar conscienciar la 
nostra comunitat dels problemes mediambientals que 
pateixen els mars i oceans.

Els alumnes davant les seves obres
El dia de la visita, parlàrem amb Elisabet Calvo, pro-
fessora d’educació plàstica i visual de l’IES, i ens va 
comentar que la idea de fer aquesta exposició havia sor-
git a una classe on tractava d’explicar als nins la bellesa 
dins els volums. 

Posaren en un munt les deixalles que havien recollit 
fent netes les nostres platges, i cada un dels futurs 
artistes, triant els elements necessaris per poder fer la 
seva escultura, va crear una de les meravelles que ara 
tothom pot gaudir.

I com l’au fènix que va renéixer de les seves cendres, 
amb la imaginació i creativitat dels novells artistes 
fou transformada la immundícia en les escultures 
següents, amb aquests títols tan suggestius:
Intent de pujar al cel – Destiny – Armadura de fusta 
– Les portes de la vida – Penjat però feliç – La ola – 
Fucap – L’atac de Kreken – Home acotat – Titànic – El 
vaixell – Arbret de la Vil·la. 

Esperem que, així com la nostra generació va arribar a la 
Lluna deixant el cel ple de deixalles, aquesta nova gene-
ració, aprofitant les escombraries de la creació com són 
els cometes, que ens dugueren probablement la llavor 
de la vida al passat, creï una nau espacial que, enganxada 
a ells i emprant l’energia de la creació del Big Bang, retor-
ni al cel la vida evolucionada a aquesta terra nostra.

Ara, per finalitzar, demanaríem als alumnes que posas-
sin un preu de venda assequible, que no deixi neta, en 
comprar les seves obres, la paga de la jubilació que 
cobren els seus padrins.

I, reconeixent la seva labor, s’ha de donar l’enhorabona 
a la direcció i als mestres d’aquest IES esporlerí per 
tenir tan bones idees i augmentar la creativitat dels 
nostres fills i nets, així com per conscienciar els nins 
petits i els no tan nins amb aquesta exposició. Esperam 
que puguin continuar en el futur, en aquest estimat 
poble nostre, donant llum a Mallorca en relació amb el 
medi ambient.

Antoni Bauçà. Primavera 2018

L’obra “Sottomarino blaugrana”, de la jove pintora 
d’Esporles, Maria Puerto Fullana, va formar part d’un 
video artístic que va ser visualitzat als molls de Nova 
York, durant la setmana de l’art, “Armory Artweeks New 
York 2018”.

Aquesta peculiar obra, realitzada amb una tècnica 
d’aplicació específica de pintura mixta amb efectes 
de quars i dolomitas projectades, va ser selecciona-
da per exposar-se en la 1a Màlaga International Art 
Fair va ser seleccionada per crítics d’art de la Galeria 
ArteBorgo, i exposada en el Palacio Velli, de la ciutat 
de Roma, on Maria va acudir convidada a la cerimò-
nia dels Premis Internacionals d’Art Contemporani 
“Nothing but Art”.

Ara, aquesta mateixa obra ha tornat a cridar l’atenció 
dels crítics italians del Museu Virtual Independent de 
Roma (MUVI) i de la galeria Art Grifio, on s’ha exposat a 
final de maig durant  l’esdeveniment virtual del MUVI 
“Formi d´art 2018”.

Maria també ha estat seleccionada per l’Associació 
Cultural de Roma i la Grifio Art Gallery, per a l’Emotional 
Artist 2018.

Netejam, Reciclam I Cream

Segueix triomfant l’obra de Maria Puerto Fullana

Fragment de l’obra Sottomarino blaugrana



PÀG. 22 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ASSOCIACIONS    SPORTULIS 47. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | JULIOL 2018

El passat mes març  l’Ajuntament rebré la donació 
d’un àlbum original de xilografies dedicades a la vil-
la d’Esporles de l’artista Juan Llinás Riera i datades 
l’any 1948.

Les xilografies plasmen diferents vistes i personatges 
del nostre municipi com l’església, la Granja, l’ermita 
de Maristel·la, el Cor de Jesús i altres indrets.

L’obra es custodiarà a l’Arxiu Municipal d’Esporles i 
romandrà a disposició de qualsevol persona que la 
vulgui consultar.

Volem agrair a Maria Mercedes Llinás la seva genero-
sitat per voler cedir desinteressadament les xilogra-
fies al nostre ajuntament perquè tots els esporlerins 
i esporlerines en puguin gaudir. També volem agrair 
a Antònia sabater l’interès de posar-se en contacte 
amb nosaltres i realitzar les gestions.

P
er començar la primavera, el mes 
d’abril, es va organitzar fet un viatge 
al Pirineu Aragonés, visitant Osca, un 
monestir romànic del segle XII i la seu 
d’estil gòtic.

Vàrem visitar Jaca, ciutat coneguda com la Perla del Pirineu 
i la seva catedral romànica del segle XI. El Monestir de San 
Juan de la Penya, amb dues construccions. Una del segle X, 
romànica i un altre, barroca del segle XVII.

Anàrem a Canfranc i Alquézar, un poble medieval i al 
Valle d’Hecho, anomenat Summo Pirineu, un dels pas-
sos més antics dels Pirineus durant l’època romana. 
També visitàrem el castell de Loarre, la fotalesa romà-
nica més important d’Espanya i d’Europa.

Vàrem gaudir de la neu amb dies de sol radiant i d’un 
paisatge d’una gran bellesa.

El dia 27 d’abril, el Centre va celebrar el XXXII aniver-
sari de la seva fundació. Ho celebrarem amb un dinar 
de germanor i vàrem comptar amb la presència de la 
batlessa, Maria Ramon, i el Conseller de Medi Ambient, 
Vicenç Vidal. La batlessa valorà el treball de la Junta 
Directiva i la participació dels socis en les activitats del 
Centre.

Per la nostra part, agrairem les subvencions que ens 
proporcionen l’Ajuntament i el Consell, molt necessàri-
es, perquè tot es pugui dur a terme.

Durant aquest acte es va lliurar un ram de flors a na 
Xisca, tresorera del Centre, la qual ha deixat el càrrec, i 
donàrem la benvinguda a n’Antònia Conill per la seva 
incorporació. Després hi va haver ball i festa.

També celebràrem una missa dedicada a les persones 
que ens vàrem deixar durant aquests anys.

Maria Mercedes 
Llinás Company 
dona un àlbum 
de xilografies al 
poble

Activitats de primavera  
de la Gent Gran



ELS PRIMERS INSTANTS

En els primers moments de la seva història, l’univers 
era una diminuta sopa calenta i exòtica en expansió en 
la que apareixien de forma espontània (i força inver-
semblant) parells de partícules i antipartícules, matèria 
i antimatèria,  que s’anaven destruint mútuament al 
mínim contacte. Fotons portadors de llum i partícules 
de noms encara per inventar, varen omplir les esclet-
xes d’un atapeït caldo quàntic. Conforme aquest petit 
univers s’expandia, aquesta mena de batalla  entre par-
tícules i antipartícules va arribar a la seva fi; la matèria 
guanyà la parida per un estret marge i per molt poc, 
en comptes d’estar nosaltres aquí  estarien els anti-
nosaltres. 

A partir d’aquest moment, es va iniciar el camí que por-
taria a la formació dels àtoms i les molècules que són la 
base de tot allò que veiem amb els nostres ulls i  de tot 
el que ens queda per veure.

Poc a poc i després de 380.000 anys, l’univers s’havia 
anat refredant com a conseqüència de la pròpia expan-
sió, de manera que  es van donar les condicions per a 
que es formessin els primers àtoms, l’hidrogen, l’heli 
i el liti, els tres primers elements de la taula periòdica. 
Val a dir que, les partícules subatòmiques per sí matei-
xes, no són capaces de formar res… només quan les 
condicions són les adequades, uneixen les seves forces, 
per tal de crear quelcom nou; és el que s’ha anomenat 
la nucleosíntesi primordial, la qual va permetre que els 
fotons de llum, que fins aquell moment estaven atra-
pats en aquesta mena de brou atapeït de partícules tan 
petites com un sospir, iniciessin lliures i sense lligams 

el seu viatge cap a un futur del qual nosaltres hem aca-
bat formant part.

De fet, durant aquests primers instants, l’univers era 
totalment opac, incapaç de mostrar-nos visualment els 
seus secrets. A partir de la formació dels primers àtoms, 
l’univers va deixar de ser una entitat inobservable; el 

cosmos s’havia fet transparent i començava a enviar 
imatges en direcció a l’eternitat.

Mentrestant, la força de la gravetat, la més dèbil de les 
quatre forces de l’univers, havia entrat en acció.

La creativitat del cosmos es va posar en marxa...

SPORTULIS 47. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | JULIOL 2018 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ASSOCCIACIONS / ASTROLOGIA | PÀG. 23

Els somnis de Cassiopea _ Xavi Villanueva

Simulació del Big Bang i la conseqüent expansió

M
à de Música, l’associació cultural 
esporlerina, dedicada a la difusió de 
la música clàssica a indrets emble-
màtics del poble, ja du 3 anys de 
rodatge.

Des dels seus inicis Baltasar Bosch ha estat l’ànima del 
grup; amb la seva iniciativa, predisposició i visió musi-
cal ha estat l’encarregat de dirigir l’associació i arribar 
a consolidar-la com a referent dins el poble d’Esporles. 
En aquests moments actuals ell ha trobat oportú donar 
el relleu i cedir la direcció a Carmen Ozonas, la qual cosa 
ha propiciat la incorporació de nous membres a l’asso-
ciació per tal de facilitar el traspàs.

Els nous membres han decidit nombrar president hono-
rífic Baltasar Bosch per tota la feina feta i en reconeixe-
ment a la seva tasca  en la promoció de la música. Ens 
deixa el llistó ben alt!

Pel que fa a la temporada actual de concerts ja n’hem 
realitzat els primera.

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, com cada any,  
vàrem aprofitar  d’unificar literatura i música als jardins 
de Son Galceran, on s’intercalaven moments musicals 
interpretats per la violoncel·lista Sílvia Serrano  amb 
fragments del Quixot teatralitzats per l’enginy de Frederic 
Ruiz i Xisco Busquets. Tot un plaer a l’hora de  gaudir de la 
música i la lectura en un indret tranquil del poble.

El segon va ser dia 27 de maig i aprofitàrem per convi-
dar l’escola de pintura d’Esporles per fer una exposició 
el mateix dia a la Casa del Poble i arrodonir-ho amb 
un tast de vi ecològic de Son Quint. D’aquesta manera 
unírem la música dels joveníssims músics, el pianista 
mallorquí Joan Travé i el clarinetista hongarès Balint 
Gyimesi, amb la bellesa de la pintura i una copa de vi.

El darrer per ara ha estat coincidint amb les festes de 
Sant Pere amb el grup de corda Valitus Quartet  a les 
cases de Bella Vista.

Tot i haver-hi hagut canvis importants dins l’associació, 
tenim més ganes que mai de seguir amb la tasca inicia-
da per Baltasar i continuar amb la feina que ell va inici-
ar i donar-li la satisfacció de sentir-se fundador i ànima 
d’una Mà de Música amb continuïtat i visió de futur.
Per això ja  tenim altres concerts preparats per tornar 
després de l’estiu: al setembre ens esperen nous reptes. 
Esperem que ens hi acompanyeu....

Visca la música i ens veim en els pròxims concerts!

 Tres anys de Mà de Música
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L
’any 480 aC Heròdot ens conta 
que devers tres-cents guerrers, 
al pas per les Termòpiles, feren 
front a l’exèrcit de Xerxes amb 
dos-cents cinquanta mil soldats, 
i foren immortalitzats per aque-
lla batalla.

Ara, dos mil cinc-cents anys 
després, una altra raça de guerrers, lluitant contra ells 
mateixos, i en nombre de tres-cents seixanta, assolei-
xen la mola de Planícia i la mola de na Ferrana pel pas 
de sa Granja, pugnant per l’honor d’arribar els primers 
en aquesta cursa, que, com la vida, té principi i final.

El vespre abans, com un mal presagi, a dins el llit sen-
tiren les gotes d’aigua, que feien sonar les teules com 
a tambors, i mentre l’angoixa creixia, els seus caps 
cavil·laven les dificultats que es trobarien, i dubtaven 
sobre quines sabates serien millors, si havien de dur 
més barretes energètiques, i quina samarreta seria la 
més adequada en cas de pluja.

A trenc d’alba botaren del llit. Els déus de l’Olimp els 
foren propers i l’aigua no va fer acte de presència a la 
sortida. Cada un seguint el seu propi ritual, com els 
toreros, es vestiren amb les armes de batalla: samar-
reta, calçons, calcetins i sabates, i conduïren les seves 
passes cap al Gran Passeig.

Allà, els xeremiers, amb els seus tambors i el so de 
flabiols i xeremies, tocaren sons de guerra per animar 
la tropa, que, pujant i baixant el passeig, posaven el 
cap i les cames a punt.

Ja dins el castell, el director de la cursa els aren-
gava senyalant-los el camí i les seves dificultats. 
Finalment, i obrint portes, es va sentir el compte enre-
re i el crit de guerra de sortida.

A l’uníson amb el crit, els tambors dels xeremiers 
sonaren, donant pas a aquella tropa, que, volant cap a 
la costa de Sant Pere, pareixia que volia abastar al cel.

La pujada a la mola de Planícia fou èpica: les alzines, 
mirant-los, amb els seus ulls mil·lenaris, movien el 
brancatge aplaudint els valents mentre amb les arrels 
absorbien la suor que els regalimava per la cara.

Ja més amunt, les cabres es posaren en fila, dema-
nant per què feien tots aquell gran esforç sense collir 
llenya, com abans feien els carboners per fer el carbó.

Ja de baixada, passant per uns rotlos de carboner, l’esperit 
dels carboners de tota la vall de Superna, aquesta raça 
d’homes de vida espartana com ells, va ajudar aquesta 
tropa, movent les pedres si feia falta perquè, llevat de 
qualque torçada de turmell, ningú no acabés com un cara-
mull d’ossos. 

Enfilant la segona mola de na Ferrana pel pas de Sa 
Granja, feren passes cap al cim de la Fita del Ram. Allà 
dalt trobaren a taula els senyors de les quatre finques, 
que feren reverència als corredors mentre passaven; un 
poc més avall, els Ermassets, sortint de la seva cova, 
aplaudiren i animaren la seva milícia, donant per bona 
la feinada que havien fet per poder organitzar aquesta 
grandiosa cursa.

Ja a la segona gran baixada, quan les cames ja han fet 
més de vint mil passes i el cor ha bategat milers de 
vegades, els peus es neguen a seguir i just una ment 
poderosa empeny i empeny el cos per arribar..., al 
final, tots els sants ajuden, mentre els pins els batien 
amb el pol·len daurat de les seves flors.

Ja es sent la remor de tot el poble esperant a l’arribada, 
per aclamar els herois d’aquesta incruenta lluita. Allà, a 
la meta, al cadafal, els guanyadors reberen els honors 
pertinents mentre la gent aplaudia la gran gesta. 

Però en aquesta crònica, llevat de dir que dins els deu pri-
mers hi havia tres Ermassets, no posarem cap nom de cap 
heroi, ja que vérem les falcies al cel que, quan tots final-
ment ompliren la placeta del Jardinet amb les samarretes 
multicolors, dibuixaven amb els seus vols una gran corona 
damunt tots els qui havien participat en la proesa.

Per a les falcies i tots els ocells del cel, els tres-cents 
seixanta que acabaren la cursa, aquest pic, Tots foren 
els vertaders herois.

I nosaltres hi afegiríem a tots els que feren la gran feina-
da per poder donar a llum aquest gran esdeveniment.

Dedicat als Ermassets
Antoni Bauçà, Primavera 2018

XV Cursa Sa Fita del Ram 2018

El fet de ser la 15ena edició de la cursa per muntanya 
d’Esporles motivà la creació d’un recorregut diferent a 
l’habitual, passant per les dues moles emblemàtiques de 
la zona: la Mola de Planícia i la Mola de na Ferran (amb la 
pujada a Sa Fita del Ram).

Sa Fita del Ram 2018, es va celebrar el passat diumenge 
15 d’abril. A les 6’30h del matí, hora de trobada de l’or-
ganització i voluntaris, el dia va començar tapat i banyat 
però les previsions s’acompliren i el sol acabà impo-
sant-se als niguls.

La carrera va ser molt ràpida. Se varen millorar els temps 
prevists per l’organització i, afortunadament, no es va 
haver de lamentar cap accident important. Hi va haver 
uns quants turmells torçats però cap de gravetat. En 
termes generals, el desenvolupament de la cursa va ser 
molt positiu.

Pel que fa a l’aspecte purament competitiu, la cursa 
comptà amb un total de 395 inscrits, dels quals 371 
prengueren la sortida, i 360 corredors l’acabaren.

El guanyador absolut va ser n’Alejandro Forcades, amb 
un temps de 2h 13min i 05seg., seguit de l’Ermasset Biel 
Gomila (2h 15min i 32seg) i de Damià Ramis (2h 17min 
i 14seg). La primera fèmina en arribar va ser  n’Asmaa 
Zammou, amb un temps de 2h 54min i 56seg, seguida de 
n’Amanda Martín (2h 58min i 03seg) i de na Maria Ramis 
(3h 04min i 13seg).

Cal destacar que dins els primers deu classificats hi varen 
entrar 3 corredors dels Ermassets Club de Muntanya d’Es-
porles: Biel Gomila com a 2n, en Pau Bestard com a 5è i 
n’Scott Benett com a 8è.

Només ens queda agrair l’esforç als voluntaris, propieta-
ris de les finques, patrocinadors i corredors que fan que 
cada any la cursa possible… i ja en van 15!

Sa fita del Ram 
2018, 15ena edició 
Cursa per munta-
nya d’Esporles



SPORTULIS 47. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | JULIOL 2018 PARTICIPACIÓ CIUTADANA. ESPORTS | PÀG. 25

Hola caderneres! Enguany ja donam per finalitzat el curs. 
Durant aquest hem realitzat una gran varietat d’activi-
tats: tallers de cuina , excursions, manualitats, jocs, dan-
ses... I moltes més coses!

Pel dia mundial del medi ambient vàrem decidir anar a 
recollir fems a les platges més properes del nostre poble 
que ben segur que moltes visitareu i volem que estiguin 
netes de fems i plàstics (i sabem que totes sabreu mante-
nir-les així de bé) i després reciclar-ho correctament.

A més, també hem participat amb altres entitats com la 
Rondalla Maristel·la per la diada de les Someres o amb la 
biblioteca d’Esporles fent tallers en motiu del dia de Sant 
Jordi a la Plaça des Jardinet.

Durant l’estiu es fa l’activitat més desitjada pels infants 
(i monitores): el nostre campament d’estiu! Enguany ani-
rem a s’Olivaret, a Alaró, on realitzarem activitats molt 
variades com ara d’aventura, gimcanes, jocs a la piscina... 
i farem pinya! 

Recordar que l’esplai va destinat a infants de 6 a 12 anys i 
també que ens hem canviat de lloc: ara ens podeu trobar 
al carreró de la Vileta n2.

De cara a l’any que ve les inscripcions del curs s’obriran 
el mes d’Octubre. El dia de la Fira Dolça ens podreu trobar 
a la nostra paradeta i us donarem tota la informació! No 
passeu gens de pena, també us anirem informant per les 
nostres xarxes socials!

Que passeu un bon estiu!!!

El club Rítmica Esporles fundat en el 2009 té com a 
objectiu la formació de gimnastes en l‘especialitat de la 
rítmica. Una disciplina per tots coneguda per la seva crea-
tivitat, plasticitat i flexibilitat entre altres aspectes.

Els entrenaments del nostre club es divideixen en dues 
parts: escalfament específic i treball de les coreografies 
individuals o grupals. Setmanalment també fem pre-
paració física, coordinació, sentit del ritme, tècnica dels 
diferents aparells... etc. Tot això depenent de l’ edat o el 
nivell de cada gimnasta.

A l’equip comptam amb gimnastes d’escoleta que s’inici-
en, dues hores setmanals, a través de jocs i gimnastes de 
diferents edats, de 6 a 18 anys, que formen l’equip de com-
petició i es presenten a proves tant de nivell escolar com 
federat. Algunes fins i tot competeixen a nivell nacional. 

Informació i inscripcions: ritmicaesporles@gmail.
com o als telèfons 620 785 827 / 687 674 000. També 
ens podeu trobar a Facebook: Club Rítmica Esporles. 
No dubteu en demanar informació o provar una classe 
sense cap compromís.

Acaba un altre curs, però com sempre  
l’Esplai La Cadernera segueix en marxa!

Club Rítmica Esporles



Aquest final de temporada ha estat ple d’esdeveniments:
• Durant la segona quinzena de Maig, el Junior Femení  
 Tecsalud va jugar la final contra el Club Bàsquet  
 Joventut Llucmajor i varen quedar subcapiones del  
 seu grup. 
• Es va celebrar la cloenda dels grups preminis, Escoles  
 E.B.C. i Iniciació.
• Ja dins el mes de Juny vàrem poder gaudir la Final  
 Mini Masculí Fisioplanet, on els nostres jugadors es  
 van proclamar campions del seu grup després d’un  
 gran partit que es va disputar contra el Club Bàsquet  
 Joventut Llucmajor i es va decidir als darrers segons.  
 Va ser una final molt emocionant!
• El mateix dia, una mica abans, es va disputar la  
 Fase d’ascens a 1a Autonòmica on el senior mascu- 
 lí, Fundación Escribano, va guanyar la final contra el  
 Basquet Pla.
• Es va dur a terme el Sopar de Final de temporada on  
 tots els membres del club varen poder gaudir d’una  
 vetllada de germanor i rialles, en què pares, jugadors,  
 tècnics i cos directiu ens ho vàrem passar d’allò més bé.

• I un any més s’ha tornat a fer l’Acampabàsquet, que  
 aquest any cel.lebra la seva VI edició.
• També s’ha organitzat  el Campus de Sant Pere que  
 igualment que el Campasqua han estat tot un èxit  
 on, a més de d’aprendre bàsquet, hem pogut gaudir  
 de moltes sorpreses i activitats ben divertides.
• Esporles va ser seu d’un Curs d’iniciació d’entrenadors  
 de la Federació de bàsquet de les Illes Balears cel·lebrat  
 al pavelló IES Josep Font i Trias on 13 dels nostres juga- 
 dors han obtingut el títol d’Iniciació d’Entrenadors.

Tot això és el que hem fet a nivell esportiu, però el 
club també s’ha donat molta importància a l’àmbit 
social, intentant potenciar una sèrie de valors que són 
representatius del nostre poble: germanor, amistat, 
solidaritat, sentit de pertinença… Per desenvolupar tot 
aquests valors s’han realitzat diferents activitats, com 
per exemple:

La visita que el nostres jugadors dels equips Infantil 
Masculí, Restaurant Canet, i l’Infantil Femení, 

Veterinaris Tramuntana, varen fer al Club Dicaesports 
Fundación Rudy Fernández. Allà els  varen fer una xerra-
da sobre el bàsquet amb cadira de rodes, i després van 
realizar partits de jugadors d’ambdós clubs mesclats. 
Una experiència fantàstica de la qual vàrem aprendre 
moltes coses.

Les visites al Palma Europa, les torrades, els viatges 
dels minis a Eivissa, el torneig disputat a Formentera 
per les minis, l’infantil masculí i el femení, els inter-
canvis realitzats per les Juniors a Ferreries, les ham-
burgueses a Sa Caseta després dels partits, anar a ani-
mar els companys d’altres categories durant el caps 
de semana, les diades i exhibicions realitzades pels 
mé petits del club… tot això fa que els nostres nins 
i nines puguim créixer no sols com a jugadors sinó 
també com a persones, i que entre tots ens sentim 
com una gran família.
 
Si ens vols conèixer, passa’t pel pavelló qualsevol 
dimecres durant el mes de juliol.

Esporles B.C.: Final de la temporada 2017-2018
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L’Esporles Volei Club cada any creix una miqueta més 
amb nombre i també amb qualitat, ganes, motivació, 
compromís i altres aspectes que ens han conduit a 
acabar aquesta gran temporada amb 5 equips com a 
campions o subcampions de les lligues corresponents. 
Entre aquests grans equips destaca la participació a 
la fase d’ascens de l’equip sènior femení, en què va 
aconseguir el primer lloc i, per tant, l’ascens a Primera 
Divisió Balear Femenina. Per altra banda, aquest any 
el club ha disfrutat de poder comptar amb dos equips 
masculins, un a Primera Divisió Balear i l’altre a Segona 
Divisió. 

Un cop acabada la lliga s’ha realitzat la torrada de fi de 
temporada juntament amb tots els que conformen el 
club: jugadors i jugadores, entrenadors i entrenado-
res, pares i mares... Però no s’acaba tot aquí, els dies 
25-26-27 es juga el torneig de Sant Pere 2x2 i, a més, 
els equips segueixen entrenant perquè el pròxim 29 
de juny ens desplaçam a Andorra a disputar el torneig 
conegut com TIM Andorra 18’ amb quatre equips: tres 
equips infantils i un equip cadet. 

Ens agradaria que les pròximes temporades siguin 
iguals o millors que aquesta i que no només continués-
sim creixent en equips femenins, sinó també en equips 
masculins a totes les categories. 

Amunt Esporles!

Esporles V0lei Club

Bàsquet mini Bàsquet junior Bàsquet senior
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E
ste año las mujeres nos estamos 
manifestando para reivindicar la plena 
igualdad de derechos. Un día y otro 
salen a la luz actos de hombres que 
maltratan, agreden, violan y matan a 
mujeres, como se ha venido haciendo 
desde el principio de los tiempos. Y las 

mujeres hemos dicho BASTA. Basta al desequilibrio y a 
la desigualdad, a la brecha salarial, a ir con miedo por 
la calle por la noche. Y ahora, con las agresiones sexua-
les en grupo hemos llegado a nuestro límite y decimos 
basta de asesinar, de agredir, de someter; basta de 
violaciones, humillaciones y malos tratos. Las mujeres 
somos la mitad de la población mundial y estamos 
muy hartas del machismo y del patriarcado.

Es más, llevamos décadas integrando nuestra parte 
masculina, asumiendo unas características tradicio-
nalmente masculinas: siendo proveedoras, saliendo a 
trabajar, tomando decisiones e independizándonos de 
la autoridad de padres y parejas. El mundo cambia y las 
mujeres hemos cambiado; nos hemos transformado de 
maneras increíbles y somos capaces de hacer de todo, 
pero aún sigue instaurado un patriarcado que decide 
sobre nuestra vida y continúa la supremacía de los 
valores masculinos sobre los femeninos. 

Parece que los hombres se resisten a aceptar la igual-
dad de derechos respecto a las mujeres. De hecho, 
abundan los que se creen autorizados a desvalorizar, 
dominar, someter, maltratar, agredir, violar y asesinar. 
¿Qué les pasa con lo femenino a algunos hombres? Es 
evidente que existe una guerra entre los hombres y las 
mujeres; una guerra entre géneros que no va a ningún 
lado puesto que es obvio que nos necesitamos y com-
plementamos, y que en cada hombre y en cada mujer 
convergen una parte masculina y otra femenina. 

Durante siglos ha existido sometimiento, venganzas, 
instigaciones, manipulaciones y vejaciones, hemos de 
reconocerlo -aunque obviamente no en la misma medi-
da-, entre ambos sexos. He acompañado en consulta a 
muchas mujeres que han sido maltratadas, humilladas 
y abusadas sexualmente por sus parejas o alguien de 
su núcleo familiar. Ciertamente, después de numerosos 
siglos necesitamos poner fin al patriarcado, al dominio 
de lo masculino sobre lo femenino.

Este será el siglo del feminismo, del empoderamiento 
y la sororidad femenina tras centurias de dominación 
y discriminación masculina. Ahora bien, necesitamos a 
nuestro lado hombres integrados y conscientes, hom-
bres que hayan equilibrado su parte femenina y mas-
culina. Hombres que amen, valoren y respeten  a sus 
madres, compañeras, hijas y amigas; que honren las 
cualidades arquetípicamente femeninas como recep-
tividad, vulnerabilidad, ternura, capacidad de cuidar, 
nutrir y generar Vida.

Es momento ineludible para sanar e integrar lo mas-
culino y lo femenino dentro de nosotrxs  para poner 
fin a la guerra y reine de una vez por todas la paz y la 
cooperación entre los seres humanos. Es hora de aunar 
la polaridad (racional) masculina con la polaridad (emo-
cional) femenina en cada persona. Necesitamos crecer 
como sociedad, equilibrarnos revalorizando unos valores 
femeninos que van más allá del género. Revalorizar lo 
femenino en el interior de cada hombre y cada mujer, 
deponer las armas y poner fin a la lucha de géneros. 

Revalorizar también lo masculino nutricio encarnado 
en hombres conscientes que sirven a lo femenino, lo 
apoyan, le dan dirección y propósito, lo honran. Ser 
conscientes de la interdependencia entre las polaridades 
masculina y femenina. En mis mejores sueños imagino 
una nueva Era de hermandad, equidad, armonía, com-
penetración de lo masculino y lo femenino que genere 
nuevas formas amorosas de relacionarnos.

Urge transformar nuestra sociedad transformándonos 
interiormente, sanando nuestro interior, equilibrando y 
honrando nuestra parte masculina y femenina. Es tiempo 
de unidad, de integración de lo masculino y lo femenino, 
tiempo de respeto, solidaridad, cooperación, valoración 
y reconocimiento profundo entre ambas polaridades. Es 
hora de sanar la brecha entre géneros para logar la plena 
reconciliación entre hombres y mujeres, reconociendo 
mutuamente su valor intrínseco.

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

La revolución será feminista o no será  ♀ 

La nostra població
De març a juny de 2018. Naixements: 10 / Matrimonis: 21 / Defuncions: 1

Júlia Arbós Aulí Luca Zierof Grávalos Lara Ferrà Peset



AJUDANTS DE 
BIBLIOTECA
Despedim als darrers ajudants del 
curs, moltíssimes gràcies a tots per 
participar al projecte.
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El mes de juny és l’acabament de moltes de les nostres 
activitats, encara que només és un punt i seguit perquè 
ja estam preparant el curs 2018-2019. Però fins que arribi 
aquest moment us volem mostrar un petit resum de totes 
les coses que hem fet durant aquests darrers mesos.

Tots aquells que veniu habitualment a la biblioteca, sabeu 
que els dilluns i dijous hem tingut amb nosaltres, durant 
tot el curs, dos ajudants de biblioteca de 5è de primària 
que han volgut participar al nostre projecte. Hem compar-
tit moltes coses amb ells, entre elles, la tasca diària que 
portem a terme a la biblioteca amb nirvis i moltes rialles. 
Esperem que hagin gaudit tant d’aquesta experiència com 
nosaltres i haver-los contagiat una micona la nostra pas-
sió per la lectura i el món bibliotecari.

Hem tingut, com cada any, els nostres clubs de lectura per 
tots aquells a qui els hi agrada la lectura i volen compartir 
les seves impressions. Per tercer any consecutiu, hem dut 
a terme el club de lectura infantil amb un gran èxit de par-

ticipants. Gràcies per tot el que heu aportat. També hem 
fet el club de lectura juvenil, on la quantitat de joves ha 
anat minvant, però tot i així ens ho hem passat molt bé. 

Per altra banda, els adults han pogut gaudir del seu 
espai al tast de llibres, on han compartit opinions, 
propostes i pensaments amb els nostres llibres acompa-
nyats sempre d’un bon aperitiu, conduït un any més, per 
Eulària Arlès. El més de desembre poguérem parlar amb 
Cristina Campos, autora de Pan de limón con semillas 
de amapola a través de skype, ja que per problemes de 
salut vàrem haver d’anul·lar la seva visita. També tanca-
rem el club de lectura d’enguany amb l’autor del còmic 
Vapor, Francesc Capdevila, més conegut com Max. 

Com ja sabreu, ens hem reunit cada dijous des de que 
va començar el curs per oferir-vos l’hora del conte, con-
duit per n’Olga, titellaires, actors, i altres professionals 
que fan que ens endinsem en el meravellós món dels 
contes. Un any més vàrem acabar els contacontes amb 

tot un clàssic a la nostra biblioteca, en Victor Uwagba 
que ens explicà faules africanes, sempre acompanyat 
de tambors i molt de ritme.

No ens podem oblidar de les presentacions de llibres, 
la sortida a Raixa i l’itinerari pel patrimoni arquitectò-
nic i popular d’Esporles amb l’historiador Tomàs Vibot, 
els col·loquis literaris i tampoc podem deixar de banda 
que també vingueren a visitar-nos d’IB3 Televisió, per 
conèixer-nos un poc més.

Un any més, hem intentat fer de la biblioteca un lloc 
molt dinàmic per grans i petits, per aconseguir un 
intercanvi social i cultural. I sempre amb un mateix 
objectiu: difondre l’interès per la lectura.   

Des de la biblioteca vos desitjam que tingueu unes molt 
bones vacances i vos recordam que segueix oberta amb 
l’horari d’estiu, de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i 
dilluns de 17 a 20 h.  

Activitats

Final de curs del Club de lectura infantil

L’hora del conte amb Centimets Teatre Tallers per Sant Jordi Paradetes a la Placeta per celebrar Sant Jordi

Gravació del programa Fred i Calent

Visita a Raixa amb Tomàs Vibot
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Novel·la
Riquete el del copete. Amélie Nothomb
El gran dia de la senyoreta Pettigrew. Winifred Watson
Licoln al bardo. George Saunders
Qui diu que l’historiador és mort? Pere Ferrer
La dona pèl-roja. Orhan Pamuk
La villa de las telas. Anne Jacobs
L’amor que molesta. Elena Ferrante
La hija oscura. Elena Ferrante
El dia que sueñes con flores salvajes. Dulcinea
 Les vuit muntanyes. Paolo Cognetti
Los perros duros no bailan. Arturo Pérez-Reverte
El dia en que los leones comerán ensalada verde. 
Raphaëlle Giordano
La mujer en la ventana. A.J. Finn
Mare de llet i mel. Najat el Hachmi
La temptació del perdó. Donna Leon
Tota la veritat. Karen Cleveland
La força d’un destí. Martí Gironell
Bajo cielos lejanos. Sarah Lark
Macbeth. Jo Nesbo
Fuimos canciones. Elisabet Benavent
Seremos Recuerdos. Elisabet Benavent
El dia que se perdió el amor. Javier Castillo
Sigo siendo yo. Jojo Moyes
Istanbul Istanbul. Burhan Sönmez
Les possessions. Llucia Ramis
Una pareja casi perfecta. Marian Keyes
Las hijas del capitán. Maria Dueñas
Hombres. Angelika Schrobsdorff
La bruja. Camilla Läckberg
Morder la manzana. Leticia Dolera
Venjaré la teva mort. Carme Riera

Juvenil
La puerta de los tres cerrojos 2. La senda de las cuatro 
fuerzas. Sonia Fernández-Vidal
La chica invisible. Blue Jeans
Sisters. Anna Todd
Percy Jackson 1. El lladre del llampec. Rick Riordan
Percy Jackson 2. El mar dels monstres. Rick Riordan
Les proves d’Apol·lo 2. La profecía obscura. Rick Riordan
Magnus Chase y los dioses de Asgard 2. El barco de los 
muertos. Rick Riordan
Magnus Chase y los dioses de Asgard 3. El martillo de 
Thor. Rick Riordan
El bestiario de Axlin. Laura Gallego 

Infantil
Dos caminos. Guridi
The Crazy Haacks y la cámara imposible
¿Quién es? ¡Cuidado! 
El coala que va baixar de l’arbre. Rachel Bright
El desastrós Max Crumbly. Caos a l’insti. Rachel Renée 
Russell
Petita & gran. Jane Austen. Katie Wilson
Petita & gran. Anna Frank. Sveta Dorosheva
La llibreria voladora d’en Franklin. Jen Campbell
Dos corazones en Londres. Tea Stilton
Detectives del corazón. Tea Stilton
Hermanas. Rania Telgemeier
¡Sonríe! Rania Telgemeier
El monstre de l’armari existeix… i t’ho demostraré! 
Antoine Dole
Germans! Rocio Bonilla
Sobre patines. Victoria Jamieson
Armstrong. L’agosarat viatge d’un ratolí a la lluna. 
Torben Kulhmann
Escuela de vampiros. Un viaje escalofriante. Peter Bentley
Quan les nenes volen alt. Raquel Díaz Reguera
On és el drac? Magela Ronda
La diversión de Martina: un desastre de cumpleaños. 
Martina D’Antiochia
La ciencia de El Hormiguero: 25 experimentos explosivos 
para aprender en casa
No obris aquest llibre. Andy Lee
En aquest conte no hi ha cap drac. Lor Carter
Dr. Miró. Look! Enric Jardí
Bienvenidos a Cerebrópolis. Matteo Farinella
He vençut el bullying! Emmanuelle Piquet

Audiovisuals
Paddington 2
Wonder
Ferdinand
Coco
Operación cacahuete 2
Asesinato en el Orient Express
Perfectos desconocidos
Maudie
El autor
Star wars. Los últimos Jedi
Thor Ragnarok
El secreto de Marrowbone
Los archivos del Pentágono
El instante más oscuro
Tres anuncios en las afueras

Les novetats a la biblioteca!

Segueix-nos a
bibliotecaspublicas.es/esporles
facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

TAST 
DE 

LLI-
BRES
DEGUSTACIONS LITERÀRIES  
PER ASSABORIR, COMPARTIR, 
SOMIAR...

CADA DIMARTS A LES 20 HORES, 
CONDUÏT PER EULÀRIA ARLÈS 

25/09/2018  
UNA MADRE. ALEJANDRO PALOMAS

30/10/2018  
PRIMAVERA CON UNA ESQUINA ROTA  
MARIO BENEDETTI

11/12/2018  
DES DEL BALCÓ. TERESA MUÑOZ

29/01/2019  
CUMBRES BORRASCOSAS. EMILY BRONTË 
(E-READER)

05/03/2019  
TORNAR A CASA. YAA GYASI

23/04/2019  
LA BIBLIOTECA DELS LLIBRES 
REBUTJATS DAVID FOENKINOS

18/06/2019  
UN INCENDI AL PARADÍS. JOAN PONS 
BOVER (AMB LA PRESÈNCIA DE L’AUTOR)
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Resum climatológic dels mesos de:

FEBRER
• Temperatura mitjana: 8.4 °C
• Temperatura mínima absoluta: 1.5 °C el dia 11    
 a les 05:00 h
• Temperatura màxima absoluta: 17.8 °C el dia 15    
 a les 13:50 h
• Dia més fred del mes: 27 febrer en la mitjana dels   
 dies: 4.7 °C
• Dia més calorós del mes: 14 febrer en sa mitjana   
 dels dies: 12.1 °C
• Ràfega vent més alta: 49.9 km/h el 02 a 14:50 h
• Mitjana vent: 2.5 km/h
• Sector dominant: O
• Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 3
• Número de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 15.8 mm dia 06
• Precipitacions totals del mes: 103.6 mm

MARÇ
• Temperatura mitjana: 12.2 °C
• Temperatura mínima absoluta: 5.2 °C el dia 21    
 a les 06:10 h
• Temperatura màxima absoluta: 22.8 °C el dia 28    
 a les 16:10 h
• Dia més fred del mes: 20 març en la mitjana dels   
 dies: 7.3 °C
• Dia més calorós del mes: 28 març en la mitjana   
 dels dies: 16.9 °C
• Ràfega vent més alta: 66.0 km/h el 24 a 22:40 h

• Mitjana vent: 4.4 km/h
• Sector dominant: ONO
• Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 17
• Número de dies de mestral: 1
• Pluviometria màxima en un dia: 35.6 mm dia 25
• Precipitacions totals del mes: 109.8 mm

ABRIL
• Temperatura mitjana: 15.4 °C
• Temperatura mínima absoluta: 7.0 °C el dia 02    
 a les 05:10 h
• Temperatura màxima absoluta: 25.1 °C el dia 24    
 a les 14:30 h
• Dia més fred del mes: 11 abril en la mitjana dels   
 dies: 11.0 °C
• Dia més calorós del mes: 24 abril en la mitjana   
 dels dies: 19.0 °C
• Ràfega vent més alta: 57.9 km/h el 11 a 01:50 h
• Mitjana vent: 3.6 km/h
• Sector dominant: ENE
• Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 6
• Número de dies de mestral: 1
• Pluviometria màxima en un dia: 44.8 mm dia 11
• Precipitacions totals del mes: 85.6 mm

MAIG
• Temperatura mitjana: 16.8 °C
• Temperatura mínima absoluta: 9.3 °C el dia 03  
 a les 03:20 h
• Temperatura màxima absoluta: 26.8 °C el dia 25  
 a les 16:10 h

• Dia més fred del mes: 01 maig en la mitjana dels   
 dies: 12.3 °C
• Dia més calorós del mes: 25 maig en la mitjana   
 dels dies: 22.4 °C
• Ràfega vent més alta: 48.3 km/h le 13 a 05:50 h
• Mitjana vent: 3.4 km/h
• Sector dominant: ONO
• Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 2
• Número de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 11.4 mm dia 13
• Precipitacions totals del mes: 42.6 mm

JUNY
• Temperatura mitjana: 21.7 °C 
• Temperatura mínima absoluta: 13.6 °C el dia 08  
 a les 06:20 h
• Temperatura màxima absoluta: 30.9 °C el dia 30  
 a les 15:40 h
• Dia més fred del mes : 03 juny en la mitjana dels   
 dies: 18.1 °C
• Dia més calorós del mes: 30 juny en la mitjana   
 dels dies: 25.0 °C
• Ràfega vent més alta: 45.1 km/h el 10 a 00:20 h
• Mitjana vent: 2.3 km/h
• Sector dominant: SO
• Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h) : 2
• Número de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 11.6 mm dia 03
• Precipitacions totals del mes: 18.6 mm

Meteo Esporles_Daniel Montero

Amb aquest codi QR, a traves del 
mòbil podeu  entrar al web de l’es-
tació 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.

Llàgrimes de Sant Llorenç
Es diuen llàgrimes de Sant Llorenç per la proximitat 
del dia de Sant Llorenç,el 10 d’agost, nit en què la 
pluja d’estrelles és més visible. Aquest fenomen es 
produeix des de mitjans de juliol, però és la segona 
setmana d’agost quan la pluja d’estels és més 
intensa, durant la qual es poden arribar a veure fins 
a 100 meteors per hora. 

La pluja d’estels es produeix pel contacte de petits 
fragments del cometa Swift-Tuttle amb l’atmosfera, 
que es produeix un cop a l’any. Són partícules de pols 
i sorra de la cua del cometa, un cometa que dóna 
la volta al sol cada 135 anys. Els fragments dels 
perseides colpegen l’atmosfera a 59 quilòmetres per 
segon, i és per causa de la seva velocitat extrema que 
produeixen les traces de llum que veiem caure.

I per acabar un refrany per aquests mesos: 

“Pel juliol beure, suar  
i la fresca cercar”
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S A P S  Q U I  É S ? 

TEST ESPORLERÍ
Segons el plànol del nucli urbà de 1923 que hi ha a 
l’Ajuntament. Quin nom tenia l’actual carrer de la 
Vilanova? 
A. Calle Nueva
B. Ja es deia carrer de la Vilanova
C.  Calle Almirante Carrero Blanco

I com es deia l’actual carrer de Joan Cabot?
A. Calle Alfonso XIII
B. Calle de la Vileta
C. Calle Mayor

Per quin nom, també es conegut el cementeri 
d’Esporles?
A. Can Ferrenet ( A l’antic propietari dels terrenys,  
 li deien en Ferrenet)
B.  Son Quint
C. De sa Vilanova

A quin any es construí el pont del Badaluc per 
travessar el torrent?
A. 1942
B. 1930
C. 1915

Quin antic regidor de l’Ajuntament d’Esporles i 
conseller del govern balear, el passat dia 15 de juny, 
presentà el llibre de relats, El peix de vidre?
A. Vicenç Vidal Matas
B. Bartomeu Llinàs Ferrà
C. Rafael Bosch Sans

Enguany el pregoner de les festes ha estat el cineasta 
Jaume Carrió. Quin altre personatge del mòn del 
cinema, vinculat a Esporles també, va ser pregoner de 
les festes?
A- Michael Douglas
B- Lucia Bosé
C- Alejo Sauras

Solucions número anterior

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

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

S A P S  O N  É S ?

Topònim ben curiós,

on canvia la textura

de l’asfalt a pedra dura.

De la vila lloc preciós

talment un jardí frondós.

Un exemple a seguir

tot semblar valldemossí.

Per veïnat té el torrent,

malgrat ésser diferent,

és carrer esporlerí.

Isabel Pérez Navas

“Es quesito”, antiga aturada del bus

Sempre està entretenguda,

dona de cor madridista

de la cuina és artista,

i és padrina benvolguda.

Molts dissabtes té moguda

amb la taula ben parada,

de fills i nets envoltada

ella se sent orgullosa.

Bona gent i generosa

que per molts és estimada.



Q
uè és el plaer? Segons 
el Diccionari de 
l’Institut d’Estudis 
Catalans és la ‘Viva 
satisfacció dels sentits 
o de l’ànim provocada  

 per la possessió o per  
 la idea de quelcom  
 agradable i atractiu.’

Els plaers, millor dit, els petits plaers 
són el que donen sentit a la vida. Els 

petits plaers no cal cercar-los a mons 
llunyans i exòtics. Els petits plaers estan 
just al voltant, només és qüestió de 
valorar-los. Els petits plaers aporten 
benestar, serenitat, equilibri i harmonia.

Cadascun gaudeix dels seus petits plaers 
a la seva manera: una posta de sol a la 
platja, l’olor de terra banyada després 
d’un horabaixa de pluja, respirar al cim 
d’una muntanya, veure una pel·lícula en 
la foscor d’una sala, escoltar música en 

un auditori o en un gran estadi, passejar 
per la ciutat, llegir el diari amb un cafè 
a la mà al bar de tota la vida, mantenir 
una conversa amb el teu millor amic, 
mirar en silenci a la persona estimada, 
assaborir dues llesques de pa amb oli 
amb tomàtec i formatge maonès, passar 
un dia en família, estrenar una peça de 
roba, viatjar, practicar un esport, olorar 
un llibre acabat de comprar, la solitud 
del silenci, conduir una moto per una 
carretera deserta...

Els petits plaers no tothom sap aprofitar-
los. Ningú ha d’envair el nostre espai, 
el nostre moment. És responsabilitat de 
cada un fer-los nostres i de ningú més, i 
l’altre l’ha de respectar, sense sentir-se 
ofès o exclòs.

Descobriu el vostre petit plaer i gaudiu-
lo amb intensitat i molt conscientment.

LA FOTO _Antònia Pizà


