
REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES NÚM 44. JUNY 2017 



INFORMACIÓ MUNICIPAL De la pàgina 3 a la 10
Pàg. 3 L’Ajuntament inaugura Seu electrònica. Pàg. 7 Reunió per a 
detectar actius saludables. Pàg. 9 Nou Punt d’Informació Empresarial. 
Pàg.10 Joves investigadors en temes de Medi Ambient de 6è curs.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA De la pàgina 11 a la 32
Pàg. 19 El poble dels contes, per tercera vegada! Pàg. 21 Gegants 
Escola. Pàg. 22 i 23 Campus Futbol i Basquet. Pàg. 24 Les tafones 
d’Esporles. Pàg. 27 15 anys de Bocsifocs

A questa vol ser una revista del poble i per al poble, on tothom tengui un raconet per 
expressar-se. Si voleu participar en alguna secció de la revista o bé publicar qualsevol 
tipus d’article, ressenya, fotografia, etc., o bé fer-nos arribar alguna opinió, queixa, 

advertència, enhorabona, afalagament, etc. Us podeu posar en contacte amb l’equip de redacció: 
 

Biblioteca Municipal: Carrer de Ramon Llull, 3 | T. 971 611 000 | biblioteca@esporles.cat 

Esperam la vostra col·laboració! 

Editorial 
AJUNTAMENT D’ESPORLES

Coordina Àrea de Cultura 
de l’Ajuntament d’Esporles

Redacta Pilar Tous, Olga Terrassa 
i Pere Palou

Portada Marina Pinter

Col·labora Xisca Mesquida, Ginard, 
Peter Trias, Esporles Bàsquet Club, 
Escoleta Municipal, Escola Música i 
Dansa, Antònia Pizà, Bernat Homar, 
Serveis Socials, Daniel Montero, 
Casal de joves Tramuntana, Es fill 
de na Joaneta, Josep Alemany, Xavi 
Villanueva, Natalia Aguiló, Toni 
Bauzà, Contesporles, Ramon Pizà, 
ONG Esporles al Món, Centre de 
Formació de Tramuntana, Apima 
escoleta Municipal, Bocsifocs, CE 
Esporles, Club Rítmica Esporles, 
Xisco Busquets.

Dissenya i maqueta Toni Mora

Imprimeix Lerigraf SLU

Dipòsit Legal: PM 920-2004 

Imprès en rotativa en paper  
premsa 45 gr a Barcelona el 28  
de febrer de 2017

* Els articles publicats en aquesta revista  
  expressen únicament l’opinió dels  
 seus autors.

PÀG. 02 |   SPORTULIS 44. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | JUNY 2017SUMARI

A esporles  
apostam per  
un consum  
moderat

Enguany ha plogut, però no la tudem

gràcies



L’administració municipal 
s’adapta als nous temps i a partir 
del passat mes de maig ja compta 
amb Seu electrònica.

D’aquesta manera s’avança 
al compliment del a llei 39/2015 
de Procediment administratiu 

que marca com a octubre de 2018 
la data límit per oferir servei 
d’administració electrònica als 
ciutadans, pel funcionament 
intern de l’Ajuntament i per les 
tramitacions entre diverses admi-
nistracions.

Per poder fer ús d’aquest servei, 
el ciutadà ha de tenir DNI electrò-
nic i accedir a Seu Electrònica a la 
pàgina d’inici del lloc web munici-
pal  www.esporles.cat. Allà trobarà 
el catàleg de tràmits que es poden 
fer electrònicament. Un cop ini-

ciada alguna tramitació, es podrà 
seguir el seu curs a la Carpeta elec-
trònica personal.

Malgrat aquesta possibilitat de 
fer els registres telemàticament, les 
oficines municipals seguiran obertes 
als ciutadans que vulguin fer les 

instàncies de manera presencial. 
S’espera que cada cop siguin més els 
que optin per l’administració electrò-
nica, per la comoditat i la seguretat.

Amb això, s’amplia el servei al 
ciutadà i l’exercici de transparèn-
cia de la gestió municipal.

L’AJUNTAMENT D’ESPORLES INAUGURA SEU ELECTRÒNICA
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Una altra manera de gestionar 
la fracció orgànica de residus 
domèstics és possible. Així ho pen-
sen un grup de famílies d’Esporles 
interessades en participar al pro-
jecte pilot de compostatge comu-
nitari que promou l’Ajuntament. 
Per arrancar la iniciativa, ahir es 
va celebrar la primera reunió, per 
informar de com s’articularà el 
projecte.

Per començar, els ciutadans 
col·laboradors reben una formació 
teòrica i pràctica, a càrrec d’experts 
de l’Associació amics de la Terra, 
sobre com fer el procés d’una 
forma correcta i eficaç: quins resi-
dus hi poden aportar, com s’han 
d’incorporar, quin tractament se’ls 

hi ha de donar, etc. A aquestes 
sessions de formació també hi 
assiteixen persones interessades 
en fer el procés de compostatge a 
ca seva.

Paral·lelament, a una zona 
habilitada al Parc Verd, s’instal-
laran quatre compostadors on les 
famílies participants hi aportaran 
els residus orgànics de les seves 
llars. Al Parc Verd hi haurà perso-
nal municipal de control i suport 
del procés, que seran els encarre-
gats de triturar restes de poda que 
també s’aportaran als composta-
dors en la mesura necessària. A 
més, es realitzarà un registre de 
pesatge de tota la matèria orgànica 
que s’hi aporti i del compost que 

s’obtengui, per fer un estudi dels 
resultats.

La participació està oberta a 
altres ciutadans que encara s’hi 
vulguin adherir, només cal que es 
posin en contacte amb l’Agenda 21. 
També cal dir que, independent-
ment, tots els participants segui-
ran gaudint del servei de recollida 
selectiva porta a porta de totes les 
fraccions com fins ara, de forma 
que no s’obliguen a dur a Parc 
Verd la totalitat dels seus residus 
d’orgànica. 

La batlessa, Maria Ramon i el 
regidor, Albert Salido, explicaren 
als assistents que la intenció és 
començar el mes de juny i establir 
un any com a període de la prova 

pilot, per posar en marxa la qual, 
s’ha sol·licitat una subvenció 
PIMA al Ministeri de Medi ambi-
ent a través del Govern de les Illes 
Balears. Si el projecte obté l’èxit 

esperat, s’instal·laran altres punts 
de compostatge comunitari a 
altres indrets del poble per tal de 
poder fer extensiva la participació 
a altres llars.

ARRANCA EL PROJECTE PILOT DE COMPOSTATGE  
COMUNITARI A ESPORLES
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RECTA FINAL DE LES 
OBRES A BALANGUERA, 
COTONER I ESTRICADORS

Al tancament d’aquesta 
edició estaven a prop d’acabar 
les obres de substitució de les 
canonades de la xarxa d’aigües 
potables, pluvials i residuals de 
la zona de la plaça Balanguera, 
del carrer Cotoner i del carrer 
Estricadors. A més, a la zona de 
la plaça Balanguera s’ha redis-
senyat el trànsit de cotxes, la 

zona d’aparcament i l’espai per 
als vianants, i el trespol s’ha uni-
ficat amb el del carrer Cotoner 
amb la instal·lació del paviment 
de llambordes.

Les obres tenen un cost de 
201.192,95 €, finançat al 100% pel 
Pla d’Obres i Serveis del Consell 
de Mallorca i ha estat executada 
per l’empresa VOPSA.

Iocomerç

Aquest estiu quedarà llest el 
nou dipòsit que s’està construint 
al marge inferior del safareig 
de Son Trias. L’aljub podrà 
emmagatzemar fins a 300 metres 
cúbics d’aigua del sobrant de la 
Font de Baix en època de pluges, 
amb l’objectiu de disposar d’una 
reserva d’aigua addicional per 
fer front a possibles situacions 
de sequera. D’allà connectarà a 
la xarxa municipal a través de la 
canonada existent.

El cost de construcció del 
dipòsit és de 344.000 € dels 
quals 305.241,75 e€ són finançats 
pel Pla Especial d’ajudes 2016-
2017 a les corporacions locals 
per a inversions sostenibles del 
Consell de Mallorca. Les obres 
s’estan duent a terme per l’em-
presa VOPSA.

Com a millora al contracte 
de licitació, l’empresa realitzarà 
treballs de restauració a la Font 
de baix. Aquest element figura 

al Catàleg de patrimoni del 
municipi i per tant les obres se 
realitzaran segons les pautes 
del Departament de Patrimoni 
del Consell de Mallorca, i con-
sistiran en eliminar una sèrie 
d’elements que distorsionen el 
conjunt històric. 

Cal recordar que una primera 
fase de restauració de la Font 
es va fer l’any passat amb una 
subvenció del consorci Serra de 
Tramuntana.

EN MARXA LA CONSTRUCCIÓ DEL 
NOU DIPÒSIT D’AIGUA A SON TRIAS

Com cada any a mitjans maig, les someretes de L’Associació de criadors de pura raça asenca de les Illes 
Balears tornaren a Esporles al torrent de Sant Pere per fer la tasca de neteja primaveral de les herbes del torrent.

La festa per rebre na Pepa, n’Enclova, na Joaneta, na Barrera, na Llum i na Pitinga va ser grossa: al·lots, xere-
mies, ball de bot, fideuà, bingo...

El primer dilluns de juny, la pluja ens va donar un ensurt i de bon matí el torrent davallava ben ple i les 
someres varen haver de ser retirades per evitar qualsevol perill als animalets. Tot va anar bé, malgrat l’expec-
tació, l’evacuació es va fer sense problemes, i passats uns dies tornaven ser a la feina.

Es continua implantant el 
projecte del canvi d’enllumenat 
als carrers i espais públics del 
poble. Per una banda, es van 
substituint les bombetes per 
altres sistemes cada cop més 
eficients i, per l’altra, els fanals 
de peu que estan damunt les 

voravies, s’instal·len penjats a 
les parets, als llocs on això és 
possible.

Per totes aquestes tasques, 
l’Ajuntament ha reservat una 
partida de 104.000€ gràcies al 
superàvit pressupostari de l’exer-
cici de 2016. 

LES SOMERES DEL TORRENT  
TORNEN A LA FEINA

CANVI D’ENLLUMENAT



Com cada any, el passat mes de març es va celebrar l’Audiència pública 
2017, dins el marc de política participativa de l’Agenda Local 21. La bat-
lessa, Maria Ramon, i la totalitat dels regidors i regidores de l’equip de 
govern municipal, varen comparèixer per donar compte de la tasca feta a 
totes les àrees de feina de l’Ajuntament durant el darrer any.

També es parlà de la feina i els projectes que s’estan duent a terme 
actualment i de les tasques senyades pel futur immediat.

En finalitzar la intervenció de la batlessa, els ciutadans assistents varen 
poder plantejar qüestions i fer suggeriments als membres del govern 
municipal, que respongueren a les preguntes i varen prendre nota de les 
idees proposades.

El regidor de manteniment, 
Albert Salido, assistí en repre-
sentació d’Esporles a la primera 
trobada dels municipis mallor-
quins amb gestió pública de 
l’aigua, celebrada a Inca. Aquesta 
reunió, celebrada el 22 de març, 
i convocada pels ajuntaments 
de Palma, Pollença i Inca cons-
titueix un primer contacte entre 
els ajuntaments per avançar en 
la creació d’una xarxa supramu-
nicipal de coordinació, inter-
canvi i feina conjunta. Estaven 
convocats els 20 ajuntaments 
mallorquins que tenen actu-
alment la gestió de l’aigua en 
mans municipals, i hi assistiren 
un total de 14 representants 
municipals de: Pollença, Palma, 
Inca, Artà, Consell, Manacor, 
Esporles, Banyalbufar, Manacor, 
Valldemossa, sa Pobla, Bunyola, 
Campanet i Búger.

A aquesta reunió s’acordà la 
creació d’una xarxa que serveixi 
per defensar i visibilitzar la gestió 
pública de l’aigua, que sigui un 
àmbit de reflexió i intercanvi 

sobre la garantia del subministra-
ment als ciutadans, l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat i l’aplica-
ció de la innovació tecnològica. 

«La creació d’una xarxa pot 
permetre als ajuntaments de 
feina de forma més eficients, 
crear sinèrgies i compartir recur-
sos i experiències, ser interlocutor 
únic davant altres organismes, 
etc.», segons Neus Truyol, pre-
sidenta de l’empresa pública 
Emaya de Palma. Així mateix 
s‘establí com a objectiu donar 
suport a aquells municipis que 
es plantegin re-municipalitzar 
la gestió de l’aigua. Es sabut que 
hi ha una tendència actual a tot 
l’estat per recuperar concessions 
que en algun moment es varen 
privatitzar.

La intenció és debatre qües-
tions com les subvencions, les 
polítiques de preus, la impor-
tància de les inversions en infra-
estructures, la disponibilitat de 
recursos econòmics procedents 
del cànon, l’impost turístic, la 
Unió Europea...  

AUDIÈNCIA PÚBLICA 2017

ESPORLES PARTICIPA A LA PRIMERA XARXA DE MUNICIPIS 
MALLORQUINS AMB GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA

PROPOSTES DE CANVIS AL MODEL  
DE FESTES POPULARS
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Un grup de ciutadans, tècnics 
municipals i regidors de l’Ajunta-
ment es reuniren amb la batlessa 
per parlar del model de festes 
populars al municipi, dins el 
marc del sistema de participació 
de l’Agenda Local 21, al Fòrum 

de festes.
Dins el debat entre el sector 

més jove i el públic adult, s’arri-
baren a proposar alternatives al 
model de festes per tal d’evitar 
la massificació sobretot de les 
revetlles. 

L’objectiu general fou inten-
tar fer suggeriments per millorar 
l’organització de festes populars 
durant tot l’any, perquè s’ajustin 
a les preferències de la gent del 
poble.

Hi assistiren representants de 14 municipis que acordaren fer feina conjunta per defensar i millorar la gestió pública de l’aigua



Ja som ben dins l’estiu, i 
duim unes setmanes gaudint 
del bon temps! Amb l’arribada 
de la primavera, i aquest sol que 
tanta vida ens dona, ja podem 
tornar a treure un bon profit 
al nostre pati per passar-hi tot 
el matí i fer-hi activitats cada 
dia per no avorrir-nos i mante-
nir-nos ben actius. I és que el 
temps passa volant, pareix que 
era ahir que arribàvem al nou 
centre, a Ca Ses Monges i... ja 
han passat 5 anys!

Aquets darrers mesos hem 
estat fent moltes activitats, com 

sempre: manualitats i pintures, 
música amb els nostres mestres 
de l’Escola Municipal de Música 
i Dansa, jocs i tallers de cuina. 
D’aquets darrers, com cada any, 
en varem fer per Pasqua: cres-
pells, rubiols i panades. Tots van 
sortir d’allò més bons!

També ha passat Sant Jordi 
i el 3r Contesporles i aquella 
setmana visitàrem l’Escoleta per 
contar als més menuts del poble 
la llegenda de Sant Jordi. A més, 
aquest any els varem fer un regal 
molt especial: Tres dracs de més 
d’un metre fets per nosaltres 

mateixos i tot amb material reu-
tilitzat. Els menuts van quedar 
fascinats i esperam que els hagin 
pogut gaudir i contemplar a les 
seves aules.

I ara, com que comença l’estiu 
i s’ha d’aprofitar i nosaltres ja 
tenim unes quantes idees per 
treure-li bé el suc: visitar i dinar 
a Lluc, anar algún dia a la platja 
i sortir a berenar pel Passeig i la 
piscina... i qui sap si farem algún 
dinaret a la fresca!

Au idò! que arriba el bon 
temps i Sant Pere. Bones festes a 
totes i tots!

CALOR I BON TEMPS AL CENTRE DE DIA!
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SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL MUNICIPAL 

EL PROJECTE 
OCUPACIONAL  
SON QUINT FORMA  
10 PERSONES

MOLTES  
GRÀCIES  
PER LES COL·
LABORACIONS 
EN EL PROGRA·
MA ExE

L’Ajuntament ha posat en marxa un servei gratuït a través del qual 
es pretén millorar l’ocupabilitat dels usuaris del municipi al llarg 
del seu procés de recerca o millora de feina. L’objectiu és facilitar un 
major coneixement del mercat laboral, avaluar si l’usuari disposa 
de tot allò que el mercat demana per accedir a la feina, i ajudar-lo a 
millorar el seu perfil.
Va dirigit a la població en edat laboral, que resideix a Esporles i que 
es trobi en situació d’atur.
Aquest servei dóna atenció individualitzada i a grups per informar de:
-  Les ofertes de feina del poble, de les distintes oficines del SOIB i de les  
 borses de feina publicades arreu de l’Illa.
-  On trobar feina: agències de col·locació, borses de feina existents,  
 premsa, oferta d’ocupació pública, etc.
-  Com fer un currículum i una carta presentació.
-  Com presentar-se a una entrevista de selecció.
-  Classes d’informàtica bàsica.
-  Formació per millorar el perfil professional i el desenvolupament  
 d’habilitats i competències.

L’Ajuntament d’Esporles, mitjançant la participa-
ció del SOIB i amb el finançament de la Conferència 
Sectorial, començà el passat mes de març, un Projecte 
Mixt d’Ocupació i Formació per a persones desocupades 
de 30 anys o més.

El Taller Ocupacional Son Quint té com a objectiu 
formar a persones en els certificats de professionalitat 
d’Activitats Auxiliars en Vivers, Jardins i Centres de 
Jardineria i amb Activitats Auxiliars en Conservació i 
Millora de Monts.

Aquest projecte té una durada de 10 mesos. Els desti-
nataris són 10 persones amb perfil d’alumnat-treballador 
que estan interessades a aprendre un ofici i alhora pres-
ten un servei d’interès per al municipi.

La contractació d’aquestes persones, alternant hores 
de treball efectiu amb hores de formació, té com a fina-
litat assolir les competències professionals que els hi 
permetin una inserció laboral de qualitat.

Des de l’Àrea de Serveis Socials, 
l’Ajuntament d’Esporles vol fer públic 
el seu agraïment al grup de persones del 
municipi que, d’una forma totalment 
desinteressada, segueixen col·laborant 
periòdicament amb el programa d’ajuda 
Esporles x Esporles.

Les seves aportacions de material i pro-
ductes contribueixen a seguir pal·liant les 
necessitats d’alguns ciutadans que encara 
no han aconseguit sortir de la crisi. Els 
professionals del Serveis Socials gestionen 
i coordinen les accions d’ajuda.

Moltes gràcies!



Durant els darrers mesos hem 
estat molt enfeinats a l’Escola 
Municipal de Música i Dansa 
perquè, a més de realitzar les 
habituals audicions, classes, 
mostres i concerts, ens hem 
engrescat amb una activitat ben 
especial: hem anat a l’estudi 
de gravació d’Ona Edicions per 
gravar un CD amb les cançons i 
músiques del Musical “Que val-
gui la pena”.

Aquest musical va esser escrit 
per Àlex Tejedor expressament 
per a la nostra escola de músi-

ca i arranjat per Biel Oliver. 
L’estrenàrem a la Casa des Poble 
ara fa 2 anys i va esser tot un 
èxit. Ara l’hem tornat a represen-
tar el 16 i 17 de juny i, una vega-
da més, ha agradat molt.

Per aquest motiu,  ens hem 
embarcat en aquesta aventura 
de l’enregistrament, per poder-lo 
escoltar tothom que vulgui, les 
vegades que ho desitgi.

Ha estat una aventura que 
ens ha duit molta feina. Ens 
hem hagut de desplaçar a l’estu-
di músics, cantaires, professors, 

alumnes, tots ben engrescats 
i amb les partitures ben estu-
diades. Alguns amb l’emoció 
de posar-se per primera vegada 
davant els micròfons i escoltar 
les indicacions del tècnic. Hem 
de dir que hem tengut la sort de 
comptar amb un tècnic professi-
onal de gran categoria com és en 
Miquel Brunet!

Els resultats han estat molt 
satisfactoris i tots hem quedat 
ben contents. Si el voleu escol-
tar, ja el podeu adquirir a l’Esco-
la Municipal de Música i Dansa.

LES CANÇONS DEL MUSICAL QUE 
VALGUI LA PENA S’HAN ENREGISTRAT 
EN UN CD
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Un nombrós grup de ciuta-
dans acudí a la convocatòria del 
Programa d’Actius en Salut a 
les Illes Balears, promogut pel 
Departament de Salut Pública i 
Participació de la Conselleria de 
Salut.

L’objectiu de la trobada era 
explicar que s’entén per actius 
saludables i començar a detec-
tar-los al nostre municipi.

El programa fou presentat per 
Joana Maria Janer, metgessa de 
família i representant del progra-
ma a Mallorca, Yolanda Càceres 
infermera del Centre de Salut 
de Tramuntana, i la regidora de 
Salut, Xisca Torres. 

Cal recordar que l’Ajunta-
ment d’Esporles es va adherir 
a la iniciativa del Ministeri de 
Sanitat d’Implementació local 
de la Estratègia de Promoció 
de la Salud i Prevenció en el 
Sistema Nacional de Salut l’any 
passat i, després de la creació 
d’una Mesa Intersectorial, ara 
toca donar pas a la participació 
ciutadana per tal d’anar disse-
nyant estratègies i accions per 
a la promoció de la salut, la 
prevenció de malalties i lesions, 
i el foment de les bones pràcti-
ques dins l’àmbit integral de la 
vida dels ciutadans.

Aquestes accions comencen 

per la identificació i estudi dels 
recursos saludables dels quals 
disposa el municipi, dels seu 
foment, difusió i millora. Tot això 
es va fent de forma participativa 
i coordinada amb els diferents 
estaments socials, polítics, profes-
sionals i habitants del poble.

La iniciativa es fixa com 
a objectiu integrar Esporles 
dins la xarxa estatal de Ciutats 
Saludables, difondre estratègies 
i missatges per a millorar la 
salut de la població. I cal dir 
que la primera trobada fou molt 
enriquidora per la gran partici-
pació de persones de totes les 
edats i sectors.

El passat mes de maig, des de 
l’Àrea de joventut, vàrem engegar 
l’Assemblea Jove, un procés de 
pressupostos participatius on els 
i les joves en són els principals 
protagonistes. 

Es tracta doncs d’un projecte 
de participació ciutadana amb 
l’objectiu d’implicar el jovent en 
el procés de presa de decisions 
referent a les activitats que es 
generen des del Casal Municipal 
de Joves d’Esporles. D’aquesta 
manera, són els propis joves qui 
proposen, debaten i trien en què 
s’invertiran part dels doblers 
destinats a activitats de l’Àrea de 
joventut, 1.000€ de la partida de 
Joventut del pressupost 2017.

L’Assemblea Jove 2017, duta 
a terme el dia 26 de maig, va 
arrencar setmanes abans,  amb 
l’elaboració dels materials de 
difusió del projecte per part dels 
joves de 4rt d’ESO de l’IES Josep 
Font i Trias; a partir d’aquí, es 
va obrir un espai de propostes, 
en el qual els i les interessades 

pogueren presentar una butlleta 
amb les seves propostes una mica 
desenvolupades. El darrer pas, la 
pròpia Assemblea, és un espai de 
participació on, a través de diver-
ses dinàmiques, es prioritzen les 
activitats a realitzar.

Gràcies a aquest procés s’han 
definit 5 activitats a fer sense cost 
econòmic-, com per exemple una 
acampada, un cap de setmana de 
voluntariat o una guerra de bom-
bardes de farina entre d’altres. 
A més, s’ha decidit invertir els 
1.000€ en la compra d’un projec-
tor per al Casal i en una activitat 
de paintball per als joves.

Des de l’Àrea de Joventut, con-
sideram que tant les onze propos-
tes recollides com la trentena de 
participants en aquesta primera 
experiència, han estat un èxit i 
obren la porta a seguir aprofun-
dint en el model de pressupostos 
participatius a Esporles, així com 
en l’apoderament dels joves en la 
presa de decisions que els afecten 
directament.

ELS CIUTADANS PARTICIPEN EN LA DETECCIÓ  
D’ACTIUS SALUDABLES

L’ASSEMBLEA JOVE 2017, 
APROFUNDINT  
EN LES POLÍTIQUES DE 
JOVENTUT A ESPORLES



Som na Gemma, na Carol i n’Ariadna, i el passat mes de febrer vam 
començar el nostre període de pràctiques del Grau d’Educació Infantil 
de la UIB a l’Escoleta Municipal d’Esporles. A més de la nostra experi-
ència dins les aules amb els infants, hem dut a terme un projecte de 
millora i innovació d’espai exterior.

Llavors de canvi sorgeix a rel de les necessitats de l’EEI Esporles per 
tal de millorar l’oferta dels espais exteriors, amb la idea de convertir 
aquest en un espai manipulatiu, experimental i sensorial de lliure cir-
culació.

Hem incorporat al pati de l’Escoleta una cuina d’exterior, feta amb 
material natural i reciclat; una zona de descans; un túnel vestit amb 
corda i canyís; panells sensorials i experimentals; un nou arener; així 
com diferents elements complementaris i decoratius.

Amb una mirada d’infant ric i capaç d’atribuir significats a la realitat 
que l’envolta; tenim  per objectiu afavorir les experiències vivencials 
on l’infant és el subjecte del seu propi aprenentatge. Així, mitjançant 
aquest projecte d’innovació, hem intentat oferir una millora qualitativa 
en relació a les necessitats dels infants i a les expectatives del centre en 
concordança amb el seu model educatiu.

El passat 29 d’abril, organitzarem una jornada de col·laboració amb 
les famílies per a què formessin part d’aquest canvi i deixessin la seva 
petjada. Fou un dia molt especial on compartirem en comunitat aquest 
procés amb molta il·lusió.

Volem agrair a totes les famílies la seva implicació i participació en 
el projecte, així com a l’escoleta per donar-nos la confiança de dur enda-
vant aquest canvi.

A una aula de dos anys alguns infants estaven pintant amb pin-
zells i temperes, la mestra va començar a establir la següent conversa  
amb un dels infants... 

Mestra: Què has pintat ?
Infant: estic dibuixant  amb colors. 
Mestra: però què hi ha  aquí ?
Infant: colors, va dir ell.
La mestra insistia: però que es això ?(assenyalant el dibuix)
Infant: paper!

La flor té dues dimensions:
La visible i la invisible.
La dimensió visible és la que mesuram.
Els pètals,la tija,les fulles...
Són les coses que veim amb els ulls
I tocam amb les mans.
La dimensió invisible és la que sentim.
Aroma,bellesa,amor...
allò que emociona el cor.

Educació Holística. Dossier per a la comunitat educativa de les 
Illes Balears, 2014

Fa dos cursos, a partir de les formacions que l’equip de l’Escoleta va fer en Educació holística, vam sol-
licitar a l’Ajuntament poder disposar d’una de les marjades de l’Hort de Son Trias per poder anar-hi amb 
els infants a viure experiències en ple contacte amb la natura.  

“La naturalesa és la millor mestra i el contacte regular (diari o setmanal) dels nins i nines al bosc o eco-
sistema natural és per a ells un regal, ja que desperta al màxim els seus sentits i estimula la seva curiositat. 
Precisament la curiositat és el motor principal de l’aprenentatge. Aquesta característica innata assenyala 
la disposició del cervell per crear noves sinapsis cerebrals i per desenvolupar les existents. Quan l’infant 
sent curiositat per alguna cosa, està en disposició  de sortir de la seva zona confort per enfrontar-se amb 
situacions que els suposen un repte que cal superar.” 

Educació Holística. Llavors de canvi. Dossier per a la comunitat educativa de les Illes Balears,2014
Aquest darrer trimestre hem vist complerta aquesta sol·licitud, els alumnes del Taller Ocupacional ens 

han adequat una marjada per dur endavant aquest tipus d’activitats amb els infants. 
El passat 12 de maig infants, mestres, alumnes del taller i representants de l’Ajuntament vam fer la 

visita a l’hort i allà ens esperaven els alumnes del Taller per sembrar amb els infants les verdures, horta-
lisses i flors ornamentals que les pròpies famílies van aportar. I cada any a l’hort ens hi sentim tant a gust 
que ens hi quedam tot el dia, respiram l’olor de la terra i l’herba, observam aquell petit poriol, l’abellot 
damunt la flor, el tractor que puja…

I jugam a moltes coses diferents, a amagar-nos una petita pedreta a la ma per endevinar després a 
quina mà és, a fer bufar un bocinet de palla i enviar-lo fins al cel, a dir bon dia al senyor del tractor, a 
ballar amb els alumnes deI Taller... i quan és l’hora de partir, les mestres els hi ho comuniquen als infants 
i dintre la pausa i tranquil·litat de l’ambient es sent un fort Noooooooo, volem quedar!

I els explicam que hi podrem venir en voler perquè d’aquella petita porteta amb un cartell que diu la 
marjada de l’escoleta (els hi assenyalam) en tendrem  una clau. 

Gràcies a tots els que ho heu fet possible, els infants us ho agreixen.

LLAVORS DE CANVI

ANÈCDOTES DE 
L’ESCOLETA MUNICIPAL

LA MARJADA DE L’ESCOLETA
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Els alumnes de sisè fan una 
feinada en el camp dels projectes 
mediambientals al l’escola, i dins 
aquest àmbit, en l’estudi del cicle 
de l’aigua. Per saber de que parlen 
exactament, han agafat de mostra 
el cicle de l’agua al poble. Ha esbri-
nat fil per randa d’on ve l’aigua 
que consumim i com es gestiona.

Ells mateixos expliquen al 
blog del centre com va ser la dar-
rera visita que feren amb el regi-
dor, Albert Salido, als principals 
punts d’aquest cicle.

“Hem acabat una feina que 
començàrem en temps de pluges, 
el passat mes de novembre. Amb 
l’ajuda de n’Albert, a qui agraïm 
la seva dedicació, hem pogut 
fer un recorregut per les fonts 
que abasteixen d’aigua el nostre 
poble. Des de la Font d’Abaix de 
Son Tries a la Font Major de sa 
Granja, passant pel dipòsit d’abas-
timent de sa Comuna. 

També hem conegut quins 
projectes hi ha per aprofitar l’aigua 
d’altres fonts (s’hort de Son Trias i 
Font des Molí). Aqüífers, fonts de 
mina, capes impermeables... 

Hem repassat conceptes en 
una sortida xulíssima. A més, 
hem pogut explicar a n’Albert els 
resultats de l’ecoauditoria que 
hem fet o proposar modificaci-
ons en la informació del rebut 
d’aigua.”

Molt bona feina!

Els comerciants d’Esporles 
reben de mans de la batlessa 
María Ramón, la regidora de 
Promoció Econòmica Xisca 
Torres i la directora General 
de Comerç i Empresa Pilar 
Sansó,  un certificat acreditat 
per la Conselleria de Treball, 
Comerç i Indústria i l’Institut 
d´Innovació Empresarial de 
les Illes Balears després de 
participar durant tres mesos 
en els cursos de Formació i 
Professionalització del comerç. 

Per la seva part, els forns Ca 

Sa Camena i Ca’n Sion reben 
l´acreditació de “Pa d’Aquí, forn 
i tradició” com a mostra del valor 
del pa tradicional mallorquí 
davant tots els productes que 
han proliferat els darrers anys.

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. 
Durant els mesos d´abril, maig 
i juny s’han dut a terme les tres 
formacions triades per als matei-

xos comerciants: Aparadorisme, 
marxandatge visual i interiorisme, 
Màrqueting digital i xarxes socials 
i Anglès comercial, tot pensat per 
al comerç i els serveis de proxi-
mitat.

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

El Punt d’Informació Empresarial és un servei dirigit  a l’orientació 
i l’assessorament d’empreses, emprenedors i/o persones amb alguna 
idea de negoci.

Si tens una idea, somni, projecte o la il·lusió de ser emprenedor, des 
de l’Ajuntament et podem ajudar a impulsar el teu negoci.

On em puc dirigir? Al Centre de Formació d’Esporles al carrer 
Canonge Garau núm 6. 

Amb cita prèvia al 971 611 556 o al correu aodl@esporles.cat.

L’AIGUA D’ESPORLES, PROJECTE MEDIAMBIENTAL  
DELS ALUMNES DE SISÈ
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CLOENDA DELS CURSOS D’ICOMERÇ

Nou Punt d’Informació 
Empresarial a Esporles
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JOVES INVESTIGADORS LLUITEN  
CONTRA EL MOSCARD TIGRE A ESPORLES

La lluita contra el moscard 
tigre al municipi d’Esporles 
compta a partir d’ara amb la col-
laboració dels alumnes de sisè 
de primària de l’escola. Es tracta 
de 43 joves investigadors que 
participaran al Projecte educatiu 
de la Consultoria Moscard tigre. 
Aquesta empresa realitza el con-
trol de la plaga al municipi des de 
l’any 2014 i ara amplia horitzons 
implicant els infants en la lluita 
contra el moscard. Cal dir, que els 
alumnes de sisè ja havien estudiat 
el tema amb els seus professors i 
estaven prou sensibilitzats del pro-

blema que aquesta plaga suposa.
A la primera sessió de treball, 

realitzada dijous 18 de maig a l’es-
cola, Mikel Bengoa i Raúl Luzon 
de la Consultoria Moscard tigre 
compartiren amb els alumnes 
informació sobre aquest molest 
insecte i les conseqüències de la 
seva propagació. Varen respon-
dre les preguntes dels alumnes, 
examinaren larves i exemplars 
de moscard adult en directe i pel 
microscopi. Posteriorment, com-
partiren la metodologia de feina, 
donaren les pautes i les eines per 
començar a investigar.

D’aquesta manera, cada alum-
ne sortí amb un equip de feina 
compost per una ovitrampa que 
hauran d’instal·lar en algun punt 
de ca seva, una pipeta per intentar 
capturar larves, un recipient i una 
bossa per guardar-les i una fixa per 
emplenar amb les dades de l’expe-
riment: ubicació, dates, etc.

El dia 1 de juny, en Mikel i 
en Raúl tornaren a l’escola a 
recollir les mostres d’ous i de 
larves capturats, i incorporaran al 
mapa totes les dades recollides. 
D’aquesta manera els 43 nous 
investigadors participen de forma 

directa a l’estudi científic.
Tal com expliquen des de la 

Consultoria Moscard tigre al pro-
jecte: “els alumnes joves disposen 
d’unes ganes innates per aprendre 
coses noves, i més si són sobre la 
base de projectes experimentals 
que ells poden veure i tocar. La 
seva motivació i entusiasme 
poden fer que al participar en un 
projecte real no oblidin fàcilment 
el que han fet i aquest coneixe-
ment perduri en el temps. 

Així mateix, aquesta formació 
es pot dirigir per, indirectament, 
conscienciar el seu nucli familiar 

més proper, ja que de ben segur 
els pares i familiars seran partí-
cips de la tasca dels estudiants 
que aquest taller proposa”.

Aquesta darrera tasca de 
conscienciació de l’entorn proper 
de cada alumne és també molt 
important, ja que frenar la pro-
liferació de moscards tigres dins 
l’àmbit privat és feina i responsa-
bilitat de tots. Es tracta d’eliminar 
qualsevol petita acumulació 
d’aigua estancada als jardins i ter-
rasses: poals, piques, plats davall 
els cossiols, regadores, objectes 
trencats o bassiots.

Els alumnes de 6è del col·legi Gabriel Comas i Ribas participen al projecte de la Consultoria Moscard Tigre al municipi

L’Associació de Forners i 
Pastissers de Mallorca i l’IDI 
(Institut d’Innovació Empresarial) 
han reconegut a dos forns del 
municipi el distintiu de qualitat 
de la marca “Pa d’Aquí, forn i 
tradició”.

L’objectiu de la campanya 
és promoure la cultura del pa, 
donar suport al sector de forners i 
pastissers, a més de donar valor el 
pa tradicional mallorquí davant 
tots els productes tradicionals 
que han proliferat els darrers 
anys. D’aquesta manera es vol 
aconseguir que el consumidor 

identifiqui la marca “Pa d’aquí. 
Forn i Tradició” amb un producte 
de qualitat, saludable i de proxi-
mitat

Els requisits necessaris 
perquè un establiment pugui 
obtenir aquest distintiu són: ser 
un forn amb obrador i tenir un 
mínim d’un 70% de producte 
d’elaboració pròpia. Segons les 
dades de l’Associació de Forners 
i Pastissers, a Balears hi ha al vol-
tant de 280 forns que gestionen 
fins a 600 punts de venda que 
seran susceptibles de tenir la 
marca “Pa d’Aquí”.

ELS FORNS DE CA’N SION I DE CA SA CAMENA  
JA FORMEN PART DE LA MARCA PA D’AQUÍ



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Entrevista Tomeu Homar (Text i fotos: Es fill de na Joaneta)

“Els meus pares estan molt contents que me pugui  
dedicar professionalment a fer el que m’agrada”

B artomeu Homar Calafell va néixer 
a Esporles dia 15 de maig de l’any 
1992. Des de fa dos cursos viu a 
Jerez de la Frontera perquè estudia 
doma clàssica a la Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre, encara 
que quasi cada cap de setmana ve a 
Mallorca a fer-ne classes, de doma 

clàssica. Té al·lota i viu amb ella a Jerez de la Frontera. 
Li agraden els esports en general i sobretot el futbol, el 
ciclisme i també  anar a pescar.

D’on te ve l’afició pels cavalls?
Quan jo era petit el cavall ja era un animal que em 
cridava l’atenció. Al meu padrí Tomeu li agradaven les 
corridas de toros, i quan n’hi havia alguna de rejoneo 
sempre m’ho deia. M’agradaven molt els moviments 
que feien els cavalls per esquivar les envestides del 
toro. Record també que quan tenia set anys, amb un 
amic vàrem descobrir una rota on hi havia cavalls, i em 
fascinava veure’ls. I gràcies a la gent d’Esporles que 
tenia cavalls i me convidaven a muntar-los, així, a poc a 
poc, se’m va anar despertant cada vegada més aquesta 
afició. Fins que vaig tenir el meu propi cavall, i vaig des-
cobrir aquesta  disciplina de la doma.

I com ha estat que has pogut anar a aquesta escola?
Vaig haver de superar unes proves teòriques i pràcti-
ques per poder accedir-hi. Hi havia quatre places per 
poder cursar els quatre anys de formació en equitació, i 
jo vaig quedar el segon d’una llista de 15 aspirants.

Què hi fas, allà?
Feines relacionades amb el món del cavall. Primera hora, 
netejar quadres i cavalls. Després, en funció del dia, 
tenim classes teòriques. Dos dies a la setmana es realitza 
l’espectacle “Cómo bailan los caballos andaluces” on 
de vegades hi particip activament amb algun exercici 
de doma; i en altres ocasions, hi particip preparant els 
cavalls, encalentint-los abans de l’espectacle, i també 
dutxant-los i tenint-los ben preparats. I la majoria del 
temps fent entrenaments pràctics amb els cavalls. I cada 
dia, a darrera hora, neteja de cabeçades, selles, etc., és a 
dir, el material utilitzat en els entrenaments.

“Un cavall no és 
fàcil de domar”
És fàcil domar un cavall?
No. No és fàcil. Necessita d’una constància, i d’uns 
coneixements teòrics i pràctics per dur endavant el pro-
cés de la doma, que sol constar d’un mínim de dos anys 
per estar dins un nivell mitjancer de doma. I entre dos 
i tres anys més per estar a nivells superiors i tenir un 
cavall completament confirmat amb tots els exercicis 
necessaris per una doma completa i de qualitat. Però 
hi ha cavalls que tenen, per la seva predisposició física 
i mental, més facilitat i ganes per treballar aquests 
exercicis de doma. I d’altres que els costa més assolir 
aquests objectius.

I per fer-los fer aquests passos, com ho feis?
Tot és un procés. Des de posar la muntura i la cabeçada 
i que es deixin muntar. Allò més important és tenir 
una bona base. I que el cavall tengui confiança i res-
pecte pel genet. I després és un procés on s’apliquen 
diferents tècniques a fi que el cavall vagi assimilant 
aquests exercicis i ajudes (indicacions) amb les cames i 
les mans del genet.

Existeix un vincle entre cavall i domador, o qualsevol 
domador pot domar qualsevol cavall?
Sí que existeix un vincle, com ja he dit abans. Hi ha d’ha-
ver confiança entre el cavall i el genet. Si el cavall no vol 
estar amb tu, mai es deixarà guiar, ja que el seu instint 
natural és fugir del perill que pugui entreveure. Hi ha 
vegades que aquesta relació de comunicació cavall-genet 
no existeix, i a d’altres, canviant de domador, apareix 
aquest vincle necessari per dur endavant el procés.

Quan acabis els estudis, quina sortida  
professional tendràs?
Pots tirar cap a ramaderies equines, centres hípics, tant 
domant cavalls com fent classes de doma. Particulars 
que tenen cavalls i que necessiten un genet per mun-
tar-los i entrenar-los. A un altre nivell, hi ha les compe-
ticions en què es necessiten genets molt qualificats.

És cert que cada dos per tres véns  
a Mallorca a fer classes?
Sí. Enguany a partir del mes de febrer vénc pràctica-
ment cada cap de setmana a muntar cavalls i a fer clas-
ses a un amic, per anar introduint-me a poc a poc dins 
el món laboral, i per posar en pràctica els coneixements 
apresos a l’escola de Jerez.

I te vénen a cercar a l’aeroport com si fossis un ministre?
Com a un ministre no ho sé. Aquest amic ve a cercar-me 

a l’aeroport i em du directament a la seves quadres per 
treballar els seus cavalls. 

“Les someres donen 
una imatge curiosa 
d’Esporles”
A Mallorca també hi ha hípiques per fer el que fas a Jerez?
A Mallorca no existeix l’escola que hi ha a Jerez, sobre-
tot perquè no hi ha tanta afició al cavall. Però sí que hi 
ha centres hípics, i particulars a qui els agrada la doma.

Què enyores, d’Esporles?
La tranquil·litat que visc a Esporles, cosa que a 
Andalusia, pel ritme de feina i estudis, no tenc. I evi-
dentment els amics i la família.

Què diuen, els teus pares?
Mon pare i ma mare estan molt contents que me 
pugui dedicar professionalment a fer el que m’agrada. 
Sempre he tengut el seu suport.

Tens al·lota? Quan vos veis?
Sí, tenc al·lota. Mos veim cada dia perquè vivim junts a Jerez.

Què n’opines, que les someres facin net el torrent?
És una bona iniciativa. Perquè de manera natural 
aquests animals el netegen, cosa que evita que s’hagi 
de fer amb maquinària pesant que malmetria l’equilibri 
ecològic del torrent.

Aquestes someres donen una imatge curiosa d’Espor-
les. I veig que alguns indrets de Mallorca han copiat 
aquesta iniciativa.

M’agrada molt més demanar que contestar preguntes.
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La gota i el nigul _Francesca Balaguer

Aquest conte va succeir fa molt de temps en una nit 
estrellada i a un poble llunyà. Hi corria un riu molt 
important.

Sovint passaven petits niguls que semblava que 
jugassin a conions amb els estels. Un d’ells, de cop, 
es va quedar sol i, espantat, esclatà a plorar amb 
unes llàgrimes grosses que en caure a terra feien 
molt de renou. 

Una de les gotes va caure damunt una fulla molt 
ampla i va pensar: 
- Què bé, aquí la terra no me veurà i si demà no surt 
el sol tal vegada podré veure el món des d’aquesta 
fulla.
La fulla en sentir-la va respondre: 
- Beneita!, no veus que si me pos a volar cauràs?
La gota li va dir: 
-Jo no vull que volis, fins ara he volat amb el nigul, 
vull que em facis de vaixell i així podré gaudir de tot 
el que veurem passant.
- Doncs, no ets tan beneita com pensava però hau-
rem d’esperar que algú ens empeny cap al riu.
Les fulles dels voltants que havien sentit la conversa 
varen decidir ajudar-les.
- Mirau, vos hem sentit i vos ajudarem. En fer una 
bufada de vent vos empenyerem cap al riu i la gote-

ta podrà navegar. Així ho feren, i la fulla amb l’ajuda 
de les seves amigues va entrar en el riu.
La gota obria uns ulls astorats: 
- Quanta aigua hi ha aquí!
La fulla li contestà: 
- Sí, t’imagines quantes gotes com tu s’han de 
menester per omplir aquest riu i córrer sempre?
- Jo vull anar amb elles.
- Espera’t un poc que encara no has vist res- va dir la 
fulla.
- Mira, a la dreta, a aquella granja, hi ha galls, galli-
nes, conills, una truja i porcellins. Quants animalets, 
no ho trobes molt bell això? I si mires dins el riu 
veuràs tota mena de peixos de colors meravellosos, 
no t’agrada conèixer-los?
- Si que m’agrada i trobo que és bonica la terra, però 
és que jo vull formar part d’aquesta aigua del riu.
- No tenguis tanta pressa, li va dir la fulla,tu confia 
en mi.
Seguiren el camí i un poc més avall passaren per un 
pla, hi havia un home i una dona; ell llaurava i ella 
escampava llavors.
La gota va demanar a la fulla:
- I aquests dos cossos tant distints dels porcs, galls i 
gallines i animalets de pèl què són?
- Són persones. Aquests diuen que són els amos de 
tot, la terra n’és plena i n’hi ha de tots colors, blancs, 

negres, grocs i de dues castes, bons i dolents.
- Quines coses que hi ha en aquest món! I que fan 
més?
- Doncs com que s’han d’alimentar, ell prepara la 
terra i ella sembra, ja que aquestes llavors són el seu 
aliment a més de molts d’altres. Si t’hi vols quedar, 
ja hauràs acabat de veure coses perquè la terra s‘ali-
menta d’aigua i tu ho ets.
- No, va dir la gota, jo vull anar al lloc on vaig néixer.
I seguiren navegant, la gota preguntant i la fulla 
responent-li.
Ja quasi era de nit i el riu va començar a eixam-
plar-se, la gota veia que la terra s’allunyava, ja no 
veien les voreres del riu on les flors es tancaven per 
romandre totes les nits.
La fulla va dir:
- Estimada gota, hem arribat a la mar, aquí vares 
néixer, d’aquí es formen els niguls i vos
enduen amb ells.
- Aquí es casa meva!, va dir la gota, aquí quedaré 
i formaré part del meu món, ja no necessitaré de 
la teva ajuda per passejar-me. Les ones seran les 
meves amigues i amb elles jugaré i restaré per 
sempre més. Però pel favor que m’has fet, mai 
t’oblidaré i a la mar hi trobaràs sempre una amiga. 
Adéu estimada fulla!

El passat dia 13 de desembre de 2016, la sra. Batlessa de l’Ajuntament d’ 
Esporles va convocar una reunió del sector del poble, carrer Major, per exposar 
criteris de millora de les coses.

Jo consider que a la farola de peu, col·locada a l’escala d’es Baladuc fa uns dos 
anys, li falta una mà de pintura i l’anivellament no ha d’estar feta amb un tros 
de rajola, sinó amb una base de ciment.

A uns 20 metres més amunt, hi ha un pal amb una farola d’alumini. S’ha col-
locat un fanal de tipus gas i no s’ha tret la d’alumini.

Consider una falta de deferència a cap al ciutadà acabar les coses d’aquesta 
manera. Després de 5 mesos tot està igual. Una hora de feina, un euro de pintura 
i de ciment.

Reunions de la batlessa per sectors _Baltasar Bosch Serra

L a pintura sintètica mixta, realitzada sobre tela 
trencada, amb el títol “Only protection, just 
love” ha estat premiada amb “Esment d’Honor” 
en el certamen mundial d’art “The 24th ICAE 
IE-*NOHIKARI World Contest 2017”, celebrat a 

Tòquio, Japó. A aquest certamen es van presentar 19.987 
obres de 85 països. 

A més 3 obres úniques de l’esporlerina, s’han registrat 
per competir en els prestigiosos Premis de Luxemburg 
2017 per a artistes emergents. 

També l’obra treballada sobre fusta massissa d’iroko, 
“Black Sottomarino” ja es troba, amb tota la seva 
documentació, en Hida (Japó) competint en la fase 
final amb obres d’artistes de nivell professional de tot 
el món, en aquest certamen triennal d’art contempo-
rani sobre fusta Hida Takayama 2017. Les obres finalis-

tes, entre les quals es torba la de Maria, s’exposaran a 
aquesta ciutat. 

Del 30 de juny al 02 de juliol 2017, Maria Puerto, serà 
l’artista més jove que  exposarà digitalment algunes 
obres de la seva última col·lecció “Sottomarino” així 
com diversos processos de treball en monitors de la 
“Màlaga International Art Fair 2017” instal·lada en el 
Palau de fires i congressos de Màlaga, és la segona fira 
d’art més gran d’Espanya. Acudiran 50 galeries i cente-
nars d’artistes.

Esmentar que l’obra “Cat on fish”, pintura sintètica 
mixta sobre base monocromàtica degradada en tela 
trencada, ha estat premiada amb un “Premi Oro” en el 
47è certamen d’art Internacional ICAE de la Fundació 
d’Art Japonesa Biiku Bunka Kyokai  2017, celebrat a la 
ciutat de Tòquio, Japó.

L’art de Maria Puerto Fullana 
triomfa arreu del món
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Estimades caderneres;

Estem a la recta final del curs 2016-2017, i enguany 
hem estat moltes caderneres les que hem pogut gau-
dir d’un espai d’educació i oci com el nostre! Ara bé, ja 
arriba l’estiu i després de totes les activitats que hem 
fet cada setmana ens posem en marxa per a preparar 
el campament d’aquest estiu, que serà a Es Burotell.

Durant aquest curs hem fet moltes activitats i molt 
diverses... hem cuinat, hem fet multitud de jocs i 
danses, tallers de tota mena, excursions, hem anat al 
teatre... i les monitores i monitors hem de dir que ens 
ho hem passat d’allò més bé!

A més, aquest curs ha estat especial, ja que hem tret a 
flor de pell el nostre esperit crític i reivindicatiu durant 
una jornada en la qual vàreu participar tant infants 
com famílies i ens vàreu donar el seu suport per man-
tenir el casal aquí on fem les activitats i que ens ha 
acollit aquests 25 anys (ja!). Així que, només podem 
donar-vos les gràcies i esperar que puguem gaudir 
d’un casal durant molts més anys!

Ah! I no ens podem oblidar de les caderneres joves, 
que aquest any ens han sorprès i hem fet vàries activi-
tats en les que hem après tant nosaltres d’elles com 

 

elles de nosaltres (esperem!). A més, l’esforç que  
han fet durant el curs es veurà recompensat amb  
un fantàstic campament d’estiu a Formentera! 
Quines ganes!

Així doncs, esperem que tot vagi molt bé en aquesta 
recta final de curs i que ens puguem veure en el cam-
pament les més de 40 caderneres apuntades a l’es-
plai! I si no, ens veiem pel poble!

Salut! i visca l’esplai!

E ls nostres gegants han estat convidats a par-
ticipat a la tercera edició del Contesporles, 
juntament amb tots els altres personatges 
fantàstics i emblemàtics de la nostra escola. 
En Coco, na Brunilda, El Rei Carnestoltes, En 

Forqueta i La Jaia Quaresma han fet unes bones balla-
des tots plegats al so de les xeremies, els flobiols i els 
tamborinos. 

Vos contaré un poc  la història d’aquests gegantassos…

Després de dos cursos plegats, compartint històries, 
emocions i vida a l’ aula, arribam al darrer any d’Educa-
ció Infantil. 

Els infants de 5 anys del curs 15/16 trien el nom de la 
classe, “Gegants i Gegantes”.

Així es senten, han tornat grans, i saben que aquest 
darrer curs poden imaginar el que vulguin perquè tenen 
les eines per a convertir-ho en realitat: il.lusió, imagi-
nació, saviesa i una gran amistat. 

“Volem uns gegants de veres i ens han d’ajudar els 
papàs i mamàs”, això és el que volen!. 

Poc a poc, sense preses, escoltant-nos, aprenent dels  
experts, aportant informació, van sorgint idees de 
valor, de rigor, que les anam  plasmant en dibuixos, en 
llistes, en maquetes…

Un projecte on les matemàtiques, el llenguatge escrit 
i oral, la cultura i folklore populars, l’art, hi estan molt 
presents i ens ajuden a donar forma i planificar el que 
volem fer. Tot té un sentit, una finalitat i és important 
que sigui així, ja que hem de transmetre les nostres 
idees a les nostres famílies. Elles seran part imprescin-
dible per a dur a terme aquest projecte.

Després de dos trimestres de feina sèria i complexa, de 
col·laboracions i de visites extraordinàries, en Coco i 
na Brunilda esdevenen realitat. Construim els caps, les 
estructures, i finalment la roba i els detalls.

Hi han participat moltes persones, persones que ens han 
nutrit, ens han il.lusionat i ens han fet sentir importants 
i valorats. Mares i pares, padrins i padrines, experts com 
en Kake i els geganters de Son Sardina, en César...

Ha estat un gran projecte d’aprenentatge col.lectiu i 
vivencial, amb un producte final cultural i de comunitat 
educativa. En Coco i na Brunilda han estat un regal per a 
la nostra escola, i també per al nostre poble. Participen 
en les nostres festes populars. Els infants gaudeixen de 
passejar-los i fer-los ballar.

Fins i tot, han navegat fora de la nostra illa i han arribat 
a Catalunya. Gent interessada del món dels Gegants, els 
han vengut a visitar i fotografiar.

Però, principalment, han estat un regal per a nosaltres, 
per al grup dels “Gegants i Gegantes”, són un motiu per 
continuar compartint bons moments plegats.

Gràcies, de tot cor!

L’esplai La Cadernera en plena forma!

Els gegants de l’escola _Xoni Fernández 



H a arribat el moment de posar punt i final 
a n’aquesta temporada, ha estat un any 
ple de vivències increïbles que a petits i 
grans ens han fet crèixer com a persones. 
Al marge dels resultats aconseguits dins 

la competició, on hi ha hagut equips que han arribat 
a disputar finals dins la seva categoria, tan masculins 
com femenins, de categories superiors i també de for-
mació, on també hem tengut un equip que ha arribat a 
jugar el campionat de Mallorca, on ha quedat en tercera 
posició; d’infants que han estat preseleccionats per la 
federació i que fins i tot ens han representat a la nostra 
illa jugant amb la selecció balear de la seva categoria, 
i que a més el Consell de Mallorca ha reconegut la seva 
dedicació i esforç, del que més orgullosos podem estar 
es que tots els nostres jugadors es poden sentir com 
a campions per l’esforç demostrat durant els entrena-
ments, per la seva entrega i sacrifici en moments difí-

cils on els resultats no han acompanyat, per no perdre 
mai el somriure, pel seu comportament dins i fora de  
la pista.

Hem tengut nins i nines que han  lluitat, i molt per 
poder superar,se dia a dia a pesar de lesions, de can-
sament, d’examens... Per tot això, la Direcció del club, 
els membres de la Junta, entrenadors, delegats... 
Volem donar les gràcies per haver-nos fet disfrutar de 
moments tan especials i que ens han donat forces per 
seguir lluitant i fent feina perquè la propera tempora-
da sigui millor que aquesta.

Per recompensar tot l’esforç fet, hem gaudit d’un munt 
d’activitats com el sopar de final de temporada, l’acam-
pabàsquet, diades per al més petits on han disfrutat de 
partits de bàsquet i a més han pogut conèixer nins d’al-
tres clubs, viatjar, s’han fet torrades de germanor...

I sempre pensant en millorar, es va fer l’Assemblea on 
el club donà comptes del balanç econòmic i on els pares 
han estat informats de diferents qüestions.

Són moltes les coses que s’estan preparant per la tem-
porada 2017-2018, amb un planter immillorable d’en-
trenadors que s’ha estat formant durant tota la tempo-
rada i que ho continuarà fent. I pels papàs i mamàs, o 
per gent que li agrada el bàsquet, encara que mai hagi 
jugat a aquest esport també tenim un equip de veterans 
i un equip de dones, que ja han jugat qualque partit i 
que s’ho passen d’allò més bé. Anima’t, t’agradarà! 

Si ens voleu conèixer tenim el campus de Sant Pere que 
es durà a terme els dies 23, 26, 27, 28, 29 i 30 de 9,00 a 
13,30. Segur que vos ho passareu molt bé . 
 
Vos hi esperam! 

Esporles B.C. Fi de temporada
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P er tots és ben coneguda la llista de beneficis 
que aporta la gimnàstica rítmica a qui la prac-
tica, per a nosaltres els més destacats són la 
flexibilitat, el sentit del ritme, l’expressió d’ 

emocions, l’equilibri, la coordinació i la memòria.

Els entrenaments del nostre club es divideixen en dues 
parts: escalfament específic i treball de les coreogra-
fies individuals o grupals. Setmanalment també feim 
preparació física, dansa clàssica, 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’ 
inicien a través de jocs a la disciplina i gimnastes de 
diferents edats, de 6 a 17 anys, que formen l’equip de 
competició i es presenten a proves tant de nivell escolar 
com federat. 

Informació i inscripcions: ritmicaesporles@gmail.com 
o als telèfons 687 674 000 / 620 785 827. També ens 
podeu trobar a Facebook: Club Rítmica Esporles.

22 Juny 2017 a les 18:00 h. Portes Obertes al pavelló 
de l’ escola Gabriel Comas i Ribas.
Exhibició amb totes les gimnastes que formen el Club 

Rítmica Esporles, fundat ja fa 8 anys, on mostraran els 
exercicis que han realitzat durant tota aquesta tempo-
rada. Tindrà una duració aproximada de 45 minuts, i és 
una bona oportunitat per descobrir el món de la rítmica 
i gaudir de la feina que fan les nostres esportistes.

29 Juny 2017 a les 19:00 h. A la placeta (duració 30 
minuts aproximadament).
Petita mostra a traves de divertides coreografies gru-
pals que les nostres gimnastes han preparat amb molta 
il·lusió per aquest dia. Pinzellades de rítmica, combi-
nades amb dansa, amb molta expressió corporal en un 
àmbit que no és l’habitual per l’ equip.

Vos hi esperam!

Club rítmica Esporles
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A ixò s’ha acabat fins l’agost. Hem acabat la 
temporada 2016/17. No ha estat fàcil, Com 
sabeu pel febrer del 2016 varen caure dues 
torres del camp de futbol. Estaven podri-
des. I després d’un concurs varem comen-

çar sense llum, només 50% i varem tenir problemes per 
configurar horaris, entrenaments... problemes. 
 
Per octubre l’ajuntament va instal·lar un parell de focus 
mòbils i varem aguantar fins que a la fi tinguérem 
llum. Una passada els nous llums i una penada... bé 
arreglat.

L’Amateur seguirà una temporada més a Tercera divisió, 
passejant el nom d’Esporles per Mallorca, Menorca i 
Eivissa. Varen començar molt malament amb una pri-

mera volta molt dolenta... però molt... jugaven bé però 
la piloteta no entrava, coses del futbol, però les coses 
canvien i a la fi va entrar i amb una segona volta molt 
bona, llevat del darrer partit, vàrem salvar la categoria 
a una jornada per acabar. Gràcies a tots els jugadors, i 
cos tècnic per la temporada!

Els altres equips han competit força bé. Molt bé. El 
benjamí va fer campió del seu grup 6 jornades abans 
d’acabar i aquest cap de setmana ha aconseguit arribat 
a la final del campionat de Mallorca que es jugarà el 
10 de Juny al camp del Sta Catalina, Son Flo. I el bo del 
cas és que són els mateixos nins que de prebenjamins 
no varen guanyar cap partit amb tota la temporada. 
Això vol dir que han fet una molt bona feina a tots els 
nivells.

La resta han competit molt bé a bon nivell, tots els 
equips, felicitats a tots els jugadors, cossos tècnics i 
famílies per la implicació en aquest projecte i, a poc a 
poc, ens feim un nom dins Mallorca i cada vegada que 
surt al camp un equip vestit de vermell surt a lluitar, a 
córrer i a gaudir del futbol.

Per cert... al juliol Andreu Llistó entrenador del tercera 
divisió farà un campus de tecnificació a son Quint. Tots 
els infants del poble esteu convidats.

Bon estiu a tothom!

Pep Ferrà
President CE Esporles. 
4 de juny de 2017

C.E. Esporles. Temporada 2016/2017

A la calçotada realitzada el passat mes de maig a la 
Vilanova recaudaren 863 euros què es decidí donar a 
dues entitats sense ànim de lucre:

431’50€ s’entregaren a Pep, Amy and Friends, en 
suport de l’associació britànica Amy and friends, 
d’ajuda a les famílies que pateixen la Síndrome de 
Cockaine arreu del món. Els diners recaptats aniran 
destinats a col·laborar en l’organització de la troba-
da mundial del 2017, que tendrà lloc el proper mes 
d’agost a Manchester, a la qual es trobaran famílies i 
comunitat mèdica i investigadora.

431’50€ per l’ONG Sóller amb els refugiats. Els diners 
anaren íntegrament per apadrinar motxilles solidàries 
( equipades amb elements de primera necessitat: roba, 
bolquers, productes higiene personal…). Els voluntaris 
anaren al campament de Salònica a fer l’entrega de les 
motxilles.
 
Moltes Gràcies a tots els què hi assistireu!

Calçotada 2017!
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A l terme d’Esporles hi ha 14 tafones catalo-
gades: Can Fava, Can Janer, Can Manent, 
Canet, sa Granja, es Rafal, es Verger, Son 
Antic, Son Cabaspre, Son Dameto, Son 
Ferrà, Son Llabrés, Son Poquet i Son Quint. 

Actualment totes elles estan en desús, però el seu nom-
bre ens fa veure lo important que fou al passat l’oli a 
aquesta vall.

Avui parlarem de la finca i tafona del Rafal:

“Als 12 anys m’aixecava a les quatre del matí, fèiem 
una trullada d’oli i llavors me n’anava a caçar tords 
amb filats als colls de l’Ermita. En acabar, baixava i 
feia una segona trullada, munyia quatre o cinc vaques 
i les arreglava, donava menjar als porcs a les gallines, 
regava l’hort, i feia herba”

L’amo en Jaume Nadal conegut com en Jaume des 
Rafal va néixer l’any 1925 a la Finca des Rafal. Als nou 
mesos morí el seu pare i amb la mare, els germans i 
el seu padrins quedaren a la finca. Quan es casaren els 
germans quedà finalment com a amo de la finca fins 
als 75 anys i busques. Mentre la seva dona Margalida 
feia  de madona ajudant a portar la creu i a omplir 
la panxa de grans i petits “matàvem qualque gall o 
gallina i menjàvem  porc... no tot eren sopes i cuinat”. 
Malgrat que feien feina de sol a sol no estava mai 
malalt. Ara als 92 anys, va quasi  cada dia a fer sa vol-
teta per la finca.

“Els temps han canviat molt, ara els joves no patiran 
d’esquena sinó de dits, de tant de moure-los amb la 
maquineta”

La finca des Rafal, que al principi era de la família 
Morell, era de grans dimensions. Tenia el portell a la 
carretera i arribava fins a Son Ferrà que, poc a poc, es va 
anar segregant fins a l’estat actual.

A la finca es feia oli de les seves olivere; en feren fins 
prop de l’any 50. Les collidores, que collien l’oliva del 
terra a dins paners, començaven la feina pel novembre. 
Totes  eren d’Esporles i de major edat aprofitant  que 
tenien la feina prop de casa i no havien de anar a altres 
finques fora vila. La temporada de l’oli durava dos o 
tres mesos, segons la collita de l’any. Cobraven la feina 
en doblers, però, sobretot amb l’oli de la tafona. 

“Un dia de temporal amb les collidores collint olives, 
deixàrem els paners vora l’olivera i ens amagàrem 
dins una cova que estava a unes passes; de sobte, 
sentirem un esclafit veient una gran claredat,  un 
llamp havia  cremat i xapat en dues aquella olivera! 
deixant les olives i els paners escampats”

El tafoner major i dues persones més s’encarregaven de 
fer l’oli a la tafona des Rafal.

“Al Trull, que feia rodar una bístia, l’oliva era tirada 
dins la tramutja (un caixó de fusta) i baixava fins a la 
pedra que anomenaven sumola mentre es rutló trepit-
java l’oliva i en feia una pasta.
La pasta, mentre es tirava aigua calenta per damunt, 
es posava dins els esportins d’espart, que acaramu-
llats un damunt l’altra es col·locaven formant una 
pila baix la biga, que amb la força del pes de la pedra  
o quintà, que, alçada amb els creuers amb la força de 
dos homos, feia la força necessària per treure l’oli que 
anava a parar a les piques.”

L’oli era un bé molt apreciat, que juntament amb la 
farina i el llegum, eren una part fonamental de la 
cuina, es venia a la finca a la gent del poble, des d’una 
“mesura” que eren setze litres fins just un quart de 
litre segons la riquesa o pobresa del comprador, també 

salaven olives trencades, madures i verdes que posaven 
dins unes bótes per la seva venda al detall.

No hi havia maquinària en aquell temps i tota la feina 
feixuga s’havia de fer a mà ajudats per tres muls, les 
arades i els carros. A la finca se sembrava blat, ordi, 
faves i l’hort de fruiters hortalissa. Les matances eren 
una part fonamental per proveir la cuina de carn. 
Venien la llet de les vaques a la gent del poble i al 
lleter, i els vedells amb els porcells al mercat de les 
avingudes a Palma, que juntament amb la fruita que no 
podien vendre a Esporles, la duien amb el carro també a 
les botigues de l’entrada de Palma.

Les tafones d’Esporles. En Jaume des Rafal _Antoni Bauçà | Primavera 2017

 Al Portell de la Finca des Rafal                             

 Tafona tradicional segons l’Arxiduc Lluís Salvador

 Tafona des Rafal. A la cuixera de la premsa hi ha l’any 1787
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D issabte 6 de maig, reunits a la sala d’actes 
de Sa Fàbrica, varem donar el “sus” al 
Tercer Festival Internacional del Conte. 
Després dels parlaments dels nostres 
convidats, representants de l’Associació 

Cultural Contesporles i de l’Ajuntament, així com 
institucions i entitats que donen suport al Festival 
(Agència de Turisme Balear, Conselleria de Cultura, 
Colonya,...), començà el tercer Contesporles, que 
duraria fins el vespre de diumenge 7. Per tal que res 
no escapés a l’esperit del Festival, la mateixa inaugu-
ració ja va incloure el començament d’un conte  que 
no s’acabà de contar fins la cloenda: un conte emboli-
cant dos dies de contes, al poble... dels contes !

“Una vegada cada dos anys, -ens digué amb gràcia 
la narradora- els llibres es tanquen, es posen al seu 
prestatge, i la gent es disposa a escoltar… A escol-
tar històries noves, velles, algunes que ja coneixi-
en, algunes que tenen en els llibres i potser no ho 
saben…”

Mesos de feina feta amb il·lusió per un grup d’es-
porlerins i esporlerines es traduïren en un devessall 
d’activitats, prop de setanta, adreçades a tots els 
públics, però sobretot els infants, els joves i les famí-
lies. Contes contats, tallers de contes, música i contes, 
contes i teatre, excursions amb contes, parades de 

llibres de contes, fades voleiant pel passeig, cercavi-
les i batucades, artesanía amb la figura d’en Celestí, 
el vertader rei de la nostra festa… Contes als carrers, 
les places i els camins, contes als bars i restaurants, 
contes a Sa Fàbrica i la Casa des Poble i la Biblioteca, 
contes a ca meva (que és ca vostra)... i prop de cinc mil 
persones passejant i gaudint del poble dels contes.

Però, “I on és, en Celestí?” fou la pregunta inquie-
tant que ens havien fet a la inauguració del Festival. 
“Cercàrem pertot i no el trobàrem. S’hauria espantat en 
veure el moixet músic, o el moixet amb botes? O, pitjor, 
el moix que encalça la rateta de la granera !. O s’hauria 
empegueït en veure justament aquesta rateta, la del 
llaç a la coeta? I si les multituds li fan por..?”

Després de dos dies intensos de contar i escoltar histò-
ries, i abans de la posta de sol “Comença l’acte de clo-
enda. Altre cop autoritats i persones sàvies (condicions 
que no han de ser forçosament excloents) es dirigeixen 
a la gent que ha compartit aquests dos dies màgics 
per acomiadar-los amb afecte i agraïment, però amb 
un punt d’inquietud, i, per què no dir-ho, de tristesa, 
per l’absència imprevista d’en Celestí.” I de sobte… 
“-L’hem trobat!” crida qualcú. “I en aquell moment 
entra pel portal, com un cap de fibló, l’àguila que ajudà 
en Bernadet a tenir la flor romanial, i… sabeu qui duu, 
aferrat al seu coll poderós..? Sí: en Celestí !!”

“-Han estat dos dies inoblidables, -explica en 
Celestí-. He mirat el poble des del mirador del cap-
damunt del gravet, passat Son Ferrà, i a estones 
des del Cor de Jesús. Era l’única manera de tenir 
una visió completa i general del Festival. Aquí 
només podria haver-lo gaudit a petits bocinets. 
D’allà dalt estant, veia la gent pels carrers, sen-
tia la remor de les converses, m’arribava l’esperit 
feliç dels contes… I ara, quan començava a dava-
llar, m’he topat amb les set cabretes que pujaven 
corrent i estaven molt apurades… I per acabar de 
compondre-ho, des del cel ha baixat l’àguila den 
Bernadet (i quin ensurt! Me pensava que em volia 
menjar… Però venia amb molt bones intencions) i 
m’ha baixat fins aquí còmodament.. Me sap greu 
haver-vos fet passar pena. Però sé que només ha 
estat a estones. Només a la benvinguda i ara a la 
cloenda. Perquè la resta del temps, ja ho he vist: 
només estàveu pels contes! Així m’agrada. I ara no 
us he de dir res més que… 

Ens veurem en el proper Contesporles!”

Associació Cultural Contesporles
Per a més informació:
contesporlesfest@gmail.es  
Facebook: Festival Contesporles
Twitter: @Contesporles

El poble dels contes, per tercera vegada!



Ciutats de llum
Fa 35 milions d’anys, una quantitat incommensurable 
d’energia partí dels milions d’estrelles amuntegades 
en la galàxia espiral M66; en algun moment en el futur, 
part d’aquesta energia va ser rebuda per un diminut 
aparell, situat en el tercer planeta d’una estrella més 
aviat vulgar, en un racó de la Via Làctia, capaç de desen-
redar totes aquestes llums en una imatge d’una bellesa 
esfereïdora, amb una capacitat de seducció de la que 
estarien orgullosos els habitants de qualsevol dels 
milions de mons que deuen poblar aquesta ciutat de 
llum.
 
Situada en la constel·lació de Leo, el lleó de Nemea, 
famós per la seva lluita a mort amb l’heroi Hércules, 
M66 forma part de un trio de galàxies que juguen al tira 
i arronsa, gravetat en mà, absolutament ignorants de 
residir en el cos d’un animal mitològic, de pell invenci-
ble a les ferides i a la mort, el qual va haver de lluitar i 
caure davant d’un dels més grans mites de l’Antiguitat, 
el fill il·legítim de Zeus, condemnat a realitzar gestes 
impossibles, pel seu origen fatal, la unió d’un deu amb 
una mortal.

La estranya espiral, te una mida semblant a la nostra 
galàxia la Via Làctia, és a dir, uns 100 000 anys llum 
de diàmetre. Aquest monstre desplegat a 35 milions 
d’anys llum del nostre planeta, posa en evidència la 
petita grandària, a la vegada que infinita perícia dels 
éssers humans, capaços de mirar a un cel cada cop més 
inabastable amb tanta precisió. 

Es possible que, en algun dels planetes que amb tota 
probabilitat giren al voltant de les estrelles de M66, 
s’hagi desenvolupat una civilització on els seus mites 
situïn a la Via Làctia i a nosaltres amb ella, en algun lloc 
de la llegenda i el somni sobre els seus orígens, entre la 
realitat i la fantasia de deus omnipotents i invisibles o 

entre l’obscuritat i la llum de ciutats construïdes  amb 
l’esperança de l’eternitat.

En realitat, davant del profund significat que s’amaga darrera 
d’aquesta imatge, les paraules no poden més que emmudir.
Pols d’estrelles...
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Els somnis de Cassiopea _Xavi Villanueva

La galàxia M 66. Credit: NASA, ESA, Hubble Heritage, S. Van Dyk (JPL/IPAC), R. Chandar (U. Toledo), D. De Martin&R. Gendler 

U n any més, l’AMIPA de l’escoleta munici-
pal d’Esporles hem organitzat el Cicle de 
Tallers Espais Familiars adreçat als infants 
0-3 del poble. Els tallers, amb una durada 
d’1.5 hores es realitzaren un dimecres al 

mes a distints espais de l’escoleta. L’objectiu principal 
del cicle és permetre les famílies gaudir d’un temps 
d’esbarjo amb els seus fills en l’entorn que ocupen 
habitualment i rodejats de companys i educadores 
coneguts. Així, es crea un clima de confiança que per-
met als infants relaxar-se i participar activament de les 
activitats, amb la motivació extra d’estar acompanyats 
dels seus familiars. Aquests, per la seva banda, tenen 
la possibilitat d’observar el comportament dels seus 
menuts, veure com interactuen amb els companys i 
acompanyar-los en la realització del taller.

El Cicle començà el 22 de febrer amb un Taller de 
Música, dirigit pel mestre d’educació infantil, especia-
litat música, Marc Garcia-Delgado i l’educadora de l’es-
coleta Rosa Bosch. El taller s’inicià amb la lectura del 
conte “Paf, el drac màgic” (Símbol Editors) a l’hora que 
s’anava musicant i cantant. A continuació els infants 
descobriren diversos instruments com la guitarra, la 
flauta travessera, la flauta  dolça i instruments de 
percussió i tingueren l’oportunitat de fer-los sonar. El 
taller finalitzà amb l’audició de diverses cançons infan-
tils, ball lliure i un bagul de teles i capells que grans i 
petits usaren per disfressar-se.

Els dos següents tallers foren dirigits per les educado-
res Marga Garau i Rosa Bosch. Al mes de març s’oferí 
un Taller de Cuina, amb la proposta d’elaborar galetes 
de civada i xocolata. Amb taules a l’alçada dels menuts 
i proveïts de davantals mesclaren mantega, farina, 
sucre, ous, flocs de civada i grans de xocolata. Després, 

amb l’ajuda de motlles, feren galetes de diferents for-
mes que decoraren amb corets, estrelles o bolletes de 
sucre de diferents colors. Els infants, com a bons experi-
mentadors que són, no perderen l’oportunitat per men-
jar-se tot allò que veien...els granets de xocolata varen 
triomfar!. Tanta va ser la producció que sortiren quatre 
safates de forn que es cogueren allà mateix i impregna-
ren les aules amb una olor dolça deliciosa. Finalment es 
va fer una petita degustació i les famílies es dugueren 
una mostra a casa seva, boníssimes!

A l’abril es realitzà un taller combinat, el grup d’infants 
es dividí en dos i mentre uns gaudien de l’experièn-
cia del l’Art els altres gastaven energies a l’aula de 
Psicomotricitat, per després intercanviar els espais. A 
l’aula d’art els infants pogueren plasmar i mesclar els 
tres colors bàsics sobre papers de diversos tamanys, 
emprant eines específiques i sobretot les seves pròpies 
mans. Fruit de la seva llibertat d’expressió, i malgrat 
tots duguessin la seva corresponent bata, alguns cal-
çons, camisetes i cares acabaren ben endiumenjats!. A 
psicomotricitat els infants trobaren un espai d’esbarjo 
sense restriccions ni perills, adequat a les seves edats 
i necessitats; matalassos, coixins, espatlleres, hama-
ques, pilotes, miralls... tot era interessant, a tot calia 
pujar-se, tot s’havia de provar. Els adults, en veure el 
gaudi dels infants, també aprofitaren l’ocasió per dei-
xar-se dur i disfrutar de l’espai com el més petits.

Des de l’AMIPA esperem que les famílies participants 
hagin gaudit dels Espais Familiars i tinguem l’ocasió 
d’organitzar noves edicions en els propers cursos. 
Volem, a més, donar les gràcies a l’escoleta d’Esporles 
per la seva col·laboració desinteressada, deixant-nos 
els espais, el material i donant-nos suport incondicio-
nal en tot el que l’AMIPA organitza. Gràcies! 

A l’escoleta feim tallers en família
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L’any 2002, un grup d’amics, veïnats i simpatitzants de 
Sa Vilanova, que cada any gaudien amb la Nit de Foc 
que el grup Iguana Teatre realitzava a Esporles per Sant 
Pere, decidiren formar una colla de dimonis agafant 
com a símbol la figura representativa del barri, un boc i, 
ajuntant-ho amb el foc, sorgiren els Dimonis Bocsifocs. 
Aquest any ja van muntar el seu propi correfoc per les 
Festes de Sa Vilanova.

I és per això que enguany els Bocsifocs celebram 15 
anys. 15 anys en els que hem donant llum i color als 
actes més festius del poble (Sant Antoni, Sant Pere, 
festes de Sa Vilanova, fira Dolça, Contesporles,...). Hem 
participat a molts actes arreu de la illa (Correfocs de 
Sant Sebastià a Palma, de Sant Joan a Muro, de Sant 
Antoni a Calonge, cercavila amb el Boc a S’Arracó,...). 
Fins i tot hem viatjat a les festes de Sant Antoni de 
Sagunt de València i a la Fira Medieval d’Eivissa. Com 
podeu veure, hem passejat el nom d’Esporles per tot 

l’Illa i per part de l’estranger sempre essent ben rebuts 
i convidats a repetir. Amb aquesta edat podem dir 
que som una de les colles amb més pes dins la Junta 
Directiva de la Federació Balear de Dimonis i Bèsties de 
les Illes Balears. Podem dir amb orgull que som refe-
rent dins el món del foc a Mallorca i el nostre principal 
correfoc, el de Sant Pere, un dels que més agrada.

Com a colla hem anat creixent. Tenim millor material 
(forques molt original, carros infernals,...), l’any passat 
vam estrenar la Colla Infantil (nins a entre 8 i 10 anys 
amb moltes ganes de ser dimonis) i enguany estrena-
rem la Colla Infantil Mini (nins de 5 a 7 anys). El futur 
infernal d’Esporles està assegurat. 

I com qualsevol ésser humà, aquest creixement ens fa 
necessitar més espai. Un espai on poder guardar tot el 
material que tenim i on pugui dormir i aixoplugar-se el 
nostre estimat Boc. Ara dorm a cobert, al magatzem de 

la brigada. Però necessita un espai propi, que ben segur 
ens ajudaria a seguir creixent. Des de l’ajuntament ens 
han dit que ho tenen present i que el lloc està triat. Ens 
ho van prometre fa tres anys i ho aprovaren en un ple. 
Només ens fa falta materialitzar-ho en realitat. Per des-
gràcia, altres urgències han impedit la seva construcció. 
La darrera informació és que ho tenen present. De ser 
així, segur que no tardarà. Estam desitjosos de convi-
dar-vos al trasllat del Boc a la seva nova casa.

Esporlerins, esporlerines, molts d’anys!!! Foc i Fum!!!

“Mà”, segons el diccionari Alcover-Moll, també vol dir 
“Multitud, conjunt nombrós i no interromput”. Mà de 
música és el cabal de bona música, a vegades amb poe-
sia, i sempre dins qualque entorn privilegiat del nostre 
poble, amb què ens obsequien diverses vegades l’any 
un grapat  d’esporlerins i esporlerines associats sota 
aquest nom eloqüent. 

Dissabte 29 d’abril, als jardins de Son Galceran, tingué 
lloc una vegada més el que ja comença a ser un concert 
tradicional dins la primavera a Esporles. A mig matí, 
travessàrem la carretera, abans d’enfilar el camí cap a 
l’agroturisme, a punt de començar el pas de la carrera 
ciclista Mallorca 312 Giant, una riuada de milers de 
ciclistes que inunda les carreteres de la Serra creant tota 
mena de dificultats a residents i visitants. Com ara -i no 
en seria el cas més greu- la d’haver de començar l’audi-
ció amb mitja hora de retard.   

Arribar a l’espai del concert, sota l’ombra d’un lledoner 
i un fals pebreboner , amb el fons de Sa Mola de Sarrià 
i acollits per la piuladissa dels aucells ens va fer sentir, 
lluny de la desmesura i la banalització que s’escampen 
per Mallorca, l’autenticitat i el valor d’allò tan mediter-
rani:  la proporció, el silenci, la brisa, el verd i el blau, la 
conversa amical…  Natura, música i poesia associades 
per ennoblir l’existència. 

La part musical del programa es composà de duets 
de corda, amb peces de Strauss, Purcell, Telemann, 
Haendel, Bach o Mozart interpretades per unes  joves i 

magnífiques instrumentistes: Esther Díaz, violí, i Silvia 
Serrano, violoncel. Aquestes obres musicals varen 
alternar amb la lectura de poemes composts per autors 
tan coneguts com Jaume Sisa, Joan Manel Serrat, Bob 
Dylan, Lluís Llach, Joaquín Sabina… Els recitadors, vells 
coneguts pels esporlerins que assisteixen a aquestes 
audicions, foren en Frederic Ruiz i en Xisco Busquets. La 
presentació, a càrrec d’un músic veterà: en Pau Bernat.

Després d’un inicial Pizzicato Polka, de Strauss, paraula 
i música es varen anar succeint, tot reforçant la bellesa 
d’un matí esplèndid. “Fa un dia clar i tranquil, el sol ens 
fa llum…” anunciaren els recitadors, què ens convida-
ren a passar, perquè “casa meva és casa vostra” segons 
diu en Sisa. Després, el periple d’un “corazón viajero”, 
entre la música i la paraula, per la Mediterrània d’en 
Serrat, el mar d’Odisseu; o per la veu del vent que cal 
escoltar, segons recomana Dylan; o per la consciència 
sobre un món sacsejat per la corrupció i el cinisme, pel 
Cambalache de Discépolo i Gardel… I, en cada ocasió, el 
contrapunt dels instruments de corda que donaren vol 
al pensament sense el llast de la paraula…

“No quedan islas para naufragar”, ens recordà Sabina 
per boca de Busquets i Ruiz. I alguns no poguérem 
evitar de pensar que, tal volta, poden arribar a ser les 
pròpies illes, les víctimes del naufragi. I també ens 
digueren que “Al lugar donde has sido feliz, no debieras 
tratar de volver”; una recomanació del mateix poeta 
que tractarem de no complir, amb l’ajuda de Mà de 
Música. Fins a la propera, doncs.

15 anys dels Bocsifocs

Amb una Mà de Música, arrecerats  
a Son Galceran _Albert Catalán

“¡Cambien de 
posición o vístanse...!”         

E n Joan i n’Imma anaven 
amb un barquet de vela, 
de la classe 420, anome-
nat “John Lyly”. Na Pilar 

i jo teníem el “Canterano”, un 
altre 420 ben igual. Amb aquests 
dos barquets traginàvem amics 
i queviures des del Port de la 
Colònia de Sant Jordi fins a l’illa 

Moltona que està just davant Es Carbó, la mítica 
platja de la família March, que en aquell temps, tots 
els estius muntaven un trampolí amb un tobogan 
ben davant la caseta dels senyors. Hi anàvem casi 
cada dia durant les  vacances. Sortíem devers les 12 
i tornàvem una hora abans de pondre’s el sol. Com 
que en aquests barquets només hi cabien dues per-
sones, els altres caminaven fins al Carbó i des d’allà 
anàvem fent viatges fins a na Moltona. Na Moltona 
tenia una platgeta molt petita, d’arena, on, just just, 
hi cabien els dos velerets. Noltros preníem el sol 
completament nuus un poc més amunt. Ens encan-
tava anar en pèl.

Era com un ritual i una moda: cap de noltros tenia 
la més mínima retxa blanca al cos: ni del banyador, 
ni del biquini, res de res. Sempre en pèl. Un dia que 
preníem el sol tranquil·lament, sentírem una veu 
des d’un megàfon i no sabíem què era, ni qui era, ni 
què deien.

 Però com que cada vegada s’acostava més i més, 
vérem dos homos fornits que des d’una barca tipus 
“zodiac” nova i molt cuidada, ens deien: “¡Cambien de 
posición o vístanse...!” i ho repetien una vegada i una 
altra. Al principi no els férem massa cas pensant que 
era una broma, perquè ja me direu en aquell lloc tan 
salvatge uns tipos amb una “zodiac” i un megàfon...!

Però a poc a poc ens adonàrem que havíem de creure 
les seves instruccions. Eren membres de seguretat 
dels reis espanyols, que ens comunicaren que hi 
havia la reina Sofia i les infantes, i no volien ningú 
en bolles per allà. I ves si vàrem haver de creure. No 
ens quedà un altre remei...!

Xisco busquets
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AJUDANTS DE 
BIBLIOTECA
Gràcies ajudants de biblioteca del curs 2016-2017. Ha 
estat un gran plaer tenir-vos fent feina amb nosaltres.

Podeu veure el video final a:
http://www.bibliotecaspublicas.es/esporles/

JUNY… MES DE FI 
D’ACTIVITATS!!!
I ja hi som a Sant Pere!!!!! Encara que pareixi mentida 
ha passat tot un curs i a la biblioteca no hem aturat 
de fer activitats: l’hora del conte, canta contes per a 
nadons, tallers, Tast de llibres, visites d’autors, club 
de lectura infantil, ajudants de biblioteca, visites 
culturals, presentacions de llibres, visites escolars de 
l’escoleta, escola i IES, Sant Jordi… I també d’inten-
tar estar al dia de les novetats editorials, de cinema i 
revistes. Hem proporcionat als usuaris la possibilitat 
de fer préstec de llibres electrònics a través de la pla-
taforma ebiblio Illes Balears.

Hem treballat perque que la biblioteca sigui un espai 
amb vida, on grans i petits es sentin acollits i aconse-
guir un intercanvi cultural i social. Sense perdre mai 
de vista l’objectiu de dinamització lectora.

I ja anam pensant en el setembre, on volem introdu-
ir algunes activitats noves i seguir amb les que tenim 
en marxa.

Esperam que passeu un bon estiu i…no oblideu de 
seguir visitant la biblioteca!!!!
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La química. Stephenie Meyer
La vida que aprenc. Carles Capdevila
Los ritos del agua. Eva Gª Saenz de Urturi
La musa. Jessie Burton
Una promesa en el fin del mundo. Sarah Lark
La magia de ser Sofía. Elisabet Benavent
La magia de ser nosotros. Elisabet Benavent
El amor puede fallar. Matthew Quick
Tres veces tú. Federico Moccia
Las ventanas del cielo. Gonzalo Giner
El que et diré quan et torni a veure. Albert Espinosa
El gato que curaba corazones. Rachel Wells
El monarca de las sombras. Javier Cercas
Rosa de cendra. Pilar Rahola
La set. Jo Nesbo
En un bosque muy oscuro. Ruth Ware
La llarga vida de la Marianna Curia. Dacia Maraini
Tiene que ser aquí. Maggie O’Farrell.
Tierra de campos. David Trueba
Nosaltres dos. Xavier Bosch
Sangassa. AAVV
De qué hablo cuando hablo de escribir. Haruki Murakami
Quan arriba la penombra. Jaume Cabré

GENERALITATS
50 palos… y sigo soñando. Pau Donés
Moriren dues vegades. Antoni Tugores
Montessori explicado a los padres. Charlotte Poussin

Maria del Mar Bonet, intensament. Jordi Bianciotto
Cocina en casa con los hermanos Torres. Hermanos Torres
Transformar la adversidad. Xavier Melgarejo

INFANTIL
Els perseguidors de paraules. Marc Artigau i Queralt
Uu, el fantasma amic. Ramon Bassa
Óssa i conill. Julian Gough
Dracs, princeses i cavallers.
Hay un tigre en el jardín. Lizzy Stewart
Els imaginaris. A.F. Harrold
Tilly creía que… Eva Staff
El meu germà petit invisible. Ana Pez
El peor cumpleaños de mi vida. Benjamin Chaud
No m’agrada com sóc. Alma Brami
Pirate patch and the… Rose Impey
Descobreix qui ve i qui se’n va. Antón Portier
Snoopy y el barón rojo.
M’agrada. Emmanuelle Bastien.
Un tigre con tutú. Fabi Santiago
¡A dormir monstruos! Ed Vere
Tan lleuger tan pesant. Susanne Straber
El meu amic extraterrestre. Rocio Bonilla
Formas. Ingrid Chabbert
La llegenda del mar. Jaume Copons
La veritat segons l’Artur. Tim Hopgood
Ep, no badis! Teresa Porcella
Simplement jo. Jaume Copons

Busca i troba tots els colors.
Com encendre un drac apagat. Didier Lévy
La llegenda del cavaller Sant Jordi. Àfrica Fanlo
No despertis el tigre. Carles Ballesteros
Au, bona nit! Jory John
El país de los cuadrados. Francesco Tonucci
Amics de mitjanit. David Walliams
Peanuts. 
La meva besàvia. Susana Lemos
Les arrugues de l’àvia. Simon Ciraolo
No vull tenir el cabell arista! Laura Ellen Anderson
On és l’elefant? Barroux
Por el camino. Mariana Ruiz Jonson
Soy pequeñito. Juan Arjona
Vermell. Michael Hall

JUVENIL
Mi hermano persigue dinosaurios. Giacomo Mazzariol
Les proves d’Apol·lo. L’oracle perdut. Rick Jordan
Cuando me veas. Laura Gallego
Les marques de la mort. Verónica Roth

AUDIOVISUALS
Vaiana
Trolls
Animales fantásticos y dónde encontrarlos
Un monstruo viene a verme

Les novetats a la biblioteca!
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Resum climatológic últims mesos

FEBRER
- Temperatura mitjana: 11.8 °C
- Temperatura mínima absoluta: 4.0 °C el dia 10 a  
 les 04:50 h
- Temperatura màxima absoluta: 19.3 °C el dia 23 a 
 les 15:10 h
- Dia més fred del mes: 10 febrer en la mitjana dels  
 dies : 7.9 °C
- Dia més calorós del mes: 04 febrer en la mitjana  
 dels dies: 16.9ºC
- Ràfega vent més alta: 61.1 km/h el 06 a les 03:30 h
- Mitjana vent: 3 km/h
- Sector dominant: NO
- Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h) : 9
- Número de dies de mestral: 2
- Pluviometria màxima en un dia: 41.0 mm dia 08
- Precipitacions totals des mes: 58.2 mm

MARÇ
- Temperatura mitjana: 13.3 °C
- Temperatura mínima absoluta: 5.4 °C el dia 18 
 a les 07:50 h

- Temperatura màxima absoluta: 23.2 °C el dia 10  
 a les 15:00 h
- Dia més fred del mes: 24 març en la mitjana  
 dels dies: 9.5 °C
- Dia més calorós del mes: 07 març en la mitjana 
 dels dies: 16.1 °C
- Ràfega vent més alta: 56.3 km/h el a les 07  
 a 07:30 h
- Mitjana vent: 2.9 km/h
- Sector dominant: NO
- Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 6
- Número de dies de mestral: 1
- Pluviometria màxima en un dia: 34.0 mm dia 24
- Precipitacions totals des mes: 41.2 mm

ABRIL
- Temperatura mitjana: 14.1 °C
- Temperatura mínima absoluta: 5.7 °C el dia 21  
 a les 07:20 h
- Temperatura màxima absoluta: 25.6 °C el dia 14  
 a les 13:40 h
- Dia més fred del mes: 28 abril en la mitjana dels 
 dies: 11.0 °C
- Dia més calorós des mes: 14 abril en la mitjana 
 dels dies: 18.1 °C

- Ràfega vent més alta: 43.4 km/h el 01 a les 14:50 h 
- Mitjana vent: 2.5 km/h
- Sector dominant: O
- Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 4
- Número de dies de mestral: 0
- Pluviometria màxima en un dia: 12.0 mm dia 27
- Precipitacions totals des mes: 14.6 mm

MAIG
- Temperatura mitjana: 19.2 °C
- Temperatura mínima absoluta: 7.8 °C el dia 02 
 a les 07:10 h
- Temperatura màxima absoluta: 29.8 °C el dia 25 
 a les 14:50 h
- Dia més fred del mes: 02 maig en la mitjana  
 dels dies: 14.0 °C
- Dia més calorós del mes: 25 maig en la mitjana  
 dels dies: 22.9 °C
- Ràfega vent més alta: 40.2 km/h el a les 29 a 16:10
- Mitjana vent: 2.4 km/h
- Sector dominant: OSO
- Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 3
- Número de dies de mestral: 0
- Pluviometria màxima en un dia: 1.2 mm dia 30
- Precipitacions totals des mes: 1.4 mm

Meteo Esporles _Daniel Montero

La Primavera ha sigut més calorosa i menys plujosa 
del que es habitual per aquesta estació. A la nostra 
població no hem tingut cap dada excepcional en aquest 
període.

I cal recordar que encara que aquest hivern passat les 
precipitacions foren molt abundants i varem omplir 
embassaments i pous, cal tenir molta cura de no tudar 

l’aigua per tal de no tenir un estiu amb possibles res-
triccions. Aquí tenim 2 imatges de la predicció estacio-
nal per aquest estiu.

Ens mostra que pel que fa a les temperatures estaran 
dins l’habitual per aquest temps i referent a les precipi-
tacions podrien estar una mica per sobre la mitjana.
Seguim formant part de la xarxa de estacions de 

www.balearsmeteo.com allà podreu veure en temps 
real totes les dades de l’estació del poble y d’altres.

Amb aquest codi QR, 
a traves del mòbil 
podeu  entrar a la 
web de l’estació 
directament. Allà 
trobareu totes les 
dades disponibles 
i en temps reial, 
(temperatura, vent, 

pluja,etc) amb dades històriques, gràfics i molt mes, 
esperem que vos agradi.

I per acabar un refrany per aquest temps: 
 

“Al juny la pluja és lluny, 
i si plou, cada gota es com 
un puny”.

La nostra  
població
De març a maig

Naixements: 4
Matrinonis: 13
Defuncions: 5

Rosa Riutort Nadal Carme Aulí MorenoSofía Riutort Almodovar
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Saps on és?

Saps qui és? Vilanovera emigrada, llarga, aten al públic

≈ TEST ESPORLERÍ ≈
Sabeu on estan situades les cases de la possessió  
de Can Arboç?
A. S’Esgleieta
B. A la placeta del Pla
C. Devora Son Dameto

Quin ús tenia a l’any 1929 l’edifici actual de l’escoleta?
A. Sempre ha estat una escoleta
B. Magatzem municipal
C. Escorxador

A l’any 1922 començà la parcel·lació de Can Arboç. 
Quin d’aquests actuals carrers formava part dels 
terrenys d’aquesta possessió?
A. La Pau
B. Llorenç Villalonga
C. Els dos anteriors

A quin any es posà nom als carrers de manera oficial?
A. 1862
B. 1929
C. 1830

Sabeu que hi havia als actuals locals comercials del 
carrer Coliseu fins a l’any 1982?
A. Sempre han existit els mateixos locals comercials
B. El cinema “Coliseo”
C. Fins l’anys 1982 va ser un solar

Algú sap a on està ubicat un lloc anomenat “l’alzina 
des racó”?
A. A Son Mas
B. Al carrer Major
C. A Son Trias, molt a prop de l’escoleta municipal

Solucions número anterior

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

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

En contra o a favor

pululen la carretera,

no és boc ni somera

i n’hi ha de tot color.

Penitent el conductor

i ben content l’hoteler

i l’amo del bar també.

Tots vivim d’aquesta gent

caldrà fer un reglament

i així tothom viurà bé.

Francisca Rosselló, EstalinaL’arbre de Cal Bonjesús



LA FOTO
Antònia Pizà

E l 27 de juny de 2011, la 
Serra de Tramuntana fou 
declarada Patrimoni Mun-
dial de la Humanitat en 
la categoria de ‘paisatge 
cultural’, un reconeixe-

ment atorgat per la UNESCO. Els seus 
valors paisatgístics, culturals, històrics 

i etnològics, formen part dels gairebé 
nou-cents llocs que en tot el món gau-
deixen d’aquest distintiu.

La Ruta de pedra en sec GR 221 abasta 
des d’Andratx fins a Pollença, un total 
de cent seixanta-quatre quilòmetres 
oberts i senyalitzats. Des d’Esporles 
tenen sortida varis itineraris.

La GR 221 Coll de sa Basseta s’inicia 
al carrer Nou de Sant Pere -també 

comença el recorregut al Pinar de 
Canet-. L’indicador avisa que és una 
hora de camí. En cas d’estar disposats 
a invertir al voltant de quatre hores per 
completar aquest itinerari, i si el nostre 
cos està en condicions, podem seguir 
fins a Valldemossa, passant per Son 
Cabaspre, Coll de sa Basseta, el Pla de 
l’Aljub, Coll de Sant Jordi, sa Comuna 
i finalitzant al municipi confrontant 
de les famoses coques de patata. Tal 
vegada, ara que l’estiu ja és aquí, no 

és l’excursionisme la millor opció per 
gaudir de la natura, però per tot arreu 
n’hi ha d’agosarats.

A la muntanya s’hi ha d’anar amb molt 
de seny i respecte. A l’entorn no hi ha 
d’haver cap rastre del nostre pas, de la 
nostra petjada. I el que és més impor-
tant, fer l’excursió adequada al nostre 
nivell, és a dir, estar ben informat de 
la dificultat de la ruta per tal d’evitar 
ensurts.


