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L’Ajuntament d’Esporles apro-
và en la sessió plenària del mes 
de gener els Pressuposts munici-
pals 2017. Es tracta d’uns comptes 

similars als de l’anterior exercici 
on es reflecteixen les mateixes 
línies de feina que s’han dut a 
terme durant els darrers anys.

Es prioritzen les partides desti-
nades a les àrees d’Educació, Serveis 
socials, Joventut i Cultura, donant 
resposta a la premissa de la gestió 

municipal que posa les persones en 
la primera línia de prioritats. 

Els Pressuposts municipals 
d’Esporles pel 2017 foren aprovats 

el passat 26 de gener amb 8 vots 
a favor, dels regidors de PAS-MES 
i del PSIB, i una abstenció del 
representant del PP.

APROVATS ELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS 2017

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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La ronda de reunions de la 
batlessa, Maria Ramon, amb 
els veïnats d’Esporles ha acabat 
amb els de la urbanització de Ses 
Rotgetes. Han estat un total de 16 
trobades on s’havien convocat tots 
els veïnats del municipi per zones, 
i a les quals han acudit 169 perso-
nes per intercanviar idees, queixes 
i suggeriments directament amb la 
batlessa i els regidors.

Aquestes reunions se celebren 
per segon any, dins el marc de la 
gestió participativa de l’Agenda 
Local 21 i, com era d’esperar, els 
temes de manteniment han centrat 
el debat i les propostes dels ciuta-
dans. S’han recollit 190 propostes 
majoritàriament sobre els àmbits 
de l’enllumenat, xarxa d’aigües, 
neteja i petites obres als carrers.

De tots aquests suggeriments, 
els més urgents o senzills s’han 

posat en marxa tot d’una i  els altres 
s’incorporen al Pla de manteniment 
2017, l’elaboració del qual és un dels 
objectius de les reunions.

Les trobades també han servit 
per informar sobre les interven-
cions que s’han dut a terme per a 
la reparació de fuites a la xarxa, i 
de les obres que es faran de reno-
vació de la xarxa de subministra-
ment d’aigua potable i del clave-
gueram, mitjançant una subven-
ció del Pla Especial del Consell de 
Mallorca. Aquesta renovació de 
les xarxes d’aigües és un compro-
mís de la legislatura.

També s’ha informat sobre 
la construcció d’un nou dipòsit 
per recollir aigua a Son Trias que 
ajudi a suportar millor períodes de 
sequera com el patit el passat any. 

La propera cita amb els veïnats 
serà l’Audiència Pública 2017.

ELS TEMES DE MANTENIMENT HAN CENTRAT  
LES REUNIONS AMB ELS VEÏNATS

INGRESSOS 3.887.361,93 € DESPESES 3.887.361,93 €

Ingressos patrimonials
1.101,00 €

Operacions de capital 
3,00 €

Imposts directes 
1.691.645,93 €

Imposts indirecte
65.000,00 €

Taxes i altres ingressos
1.065.499,08 €

Transferències corrents
1.064.112,92 €

Gestió tributària 
141.591,72 €

Deute Públic
259.000,00 €

Policia i Protec. Civil
221.663,19 €

Prevenció i extinció 
 incendis  
1.000,00 €

Manteniment  
general, vies  
i obres 
607.713,76 €

Aigües 
138.501,00 €

Residus, neteja,  
enllumenat  
394.251,00 €

Serveis socials, salut  
i foment ocupació
 456.109,69 €

Educació
668.590,21 €

Cultura i joventut
268.160,05 €

Turisme, patrimoni  
i promoció
139.177 €

Esport  
62.713,00 €

Adm. i gestió
529.052,03 €
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ESPORLES BONIFICA L’IMPOST  
DE CIRCULACIÓ DELS COTXES 
ELÈCTRICS I ECOLÒGICS 

Els vehicles que menys conta-
minen tindran una rebaixa sobre 
l’impost de circulació al municipi 
d’Esporles a partir de l’any que 
ve, segons la nova ordenança 
fiscal aprovada per unanimitat 
durant el Ple municipal de 
novembre.

Així, obtindran una bonificació 
del 60% sobre l’impost tots els 
vehicles que tinguin la classificació 
per consum classe zero, o lliures 
d’emissió de gasos contaminants. 
És a dir els cotxes elèctrics.

Per una altra banda, tots els 
vehicles que no superin una 

emissió de gasos, superior a 120g/
km, que tinguin la classificació 
d’ecològics, obtindran  una 
bonificació del 40%. En aquesta 
categoria hi entren els híbrids, 
els GPL i alguns de benzina amb 
aquesta classificació.

Per poder gaudir d’aquestes 
bonificacions, els interessats 
hauran de sol·licitar-les a l’Ajun-
tament, justificant les caracte-
rístiques del vehicle per tal de 
poder tramitar la seva concessió.

Punts de recàrrega
Ja s’han instal·lat dos punts de 

recàrrega per a vehicles elèctrics 
als aparcaments de ca l’Amet i de 
Canonge Garau, respectivament.  
Els vehicles elèctrics podran 
recarregar gratuïtament durant 
els dos primers anys, per fomen-
tar el seu ús.

Aquests punts s’han instal-
lat amb el cofinançament de 
l’Ajuntament i una subvenció del 
Govern. 

També està previst dotar la 
Policia Local amb un vehicle 
100% elèctric a través d’una 
subvenció del Consell de 
Mallorca.

Iocomerç

La Policia Local disposa d’un nou cotxe totalment elèctric subven-
cionat al 100% pel Pla Especial d’Ajudes 2016-2017 a les Corporacions 
Locals, del Consell de Mallorca. 

Han finalitzat les obres de construcció de les rampes per millorar 
l’accessibilitat a l’escola. Fan accessible el trànsit entre l’edifici antic de 
primària i el d’infantil, a més connecten els patis i la zona de menjador.

Les obres han estat fetes per l’Institut Balear d’Infraestructures i 
Serveis Educatius (IBISEC).

COTXE ELÈCTRIC PER  
A LA POLICIA LOCAL

MILLORA DE LA 
MOBILITAT AL PATI 
DE L’ESCOLA GABRIEL 
COMAS I RIBAS

El passat 25 de novembre l’Ajuntament d’Esporles penjà la banderola 
per donar testimoni que el municipi es posiciona en contra de les violènci-
es masclistes i contra la violència de tot tipus.

Els propietaris dels comerços 
esporlerins participaren activa-
ment en la primera sessió del 
programa de millora del comerç 
impulsat per l’Institut d’Inno-
vació Empresarial (IDI) de la 
Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria. 

Aquest programa té l’objectiu 
d’ajudar a definir les polítiques i 
accions que s’han de dur a terme 
des de les diferents administraci-
ons, organismes i agents del món 
del comerç per tal de millorar 
el model comercial actual de 
cada municipi. S’aposta per 
seguir consolidant un comerç de 
proximitat, professional, amb 
diversitat d’oferta comercial, plu-
ral, dinàmic i innovador, tenint 
en compte les característiques 
específiques de cada poble. 

Durant la primera jornada 
d’anàlisi estratègica conjunta, 

mantinguda el passat dia 22 
de febrer, els tècnics de l’IDI 
explicaren als comerciants la 
metodologia del programa i la 
importància de la implicació 
de tots els comerços i les admi-
nistracions. Entre tots, es va fer 
una diagnosi de la situació del 

sector comercial a Esporles i la 
identificació dels problemes, 
necessitats i oportunitats a apro-
fitar al municipi. El programa 
tendrà una contionuitat durant 
els propers mesos amb un seguit 
d’accions per a dinamitzar els 
negocis del poble.

ESPORLES CONTRA LA  
VIOLÈNCIA MASCLISTA

ELS COMERCIANTS PARTICIPEN EN EL 
PROGRAMA D’INNOVACIÓ ICOMERÇ



Tota la xarxa d’aigües potables, pluvials i residuals de la zona de la 
plaça Balanguera, del carrer Cotoner i del carrer Estricadors serà objecte 
d’unes obres de renovació per millorar-ne l’eficiència.

Aprofitant aquests treballs, a la plaça Balanguera serà remodelat el tràn-
sit de cotxes, la zona d’aparcament i l’espai per als vianants. El trespol s’igua-
larà al del carrer Cotoner amb la instal·lació del paviment de llambordes.

L’obra té un cost de 201.192,95 €, finançat al 100% pel Pla d’Obres i Serveis 
del Consell de Mallorca.

Després de les darreres obres al carrer Major de la xarxa d’aigües i 
de renovació del paviment, s’han habilitat una sèrie de places d’aparca-
ment d’utilització exclusiva durant la nit.

Les places són quatre per a cotxes, un per a vehicles de persones 
amb discapacitat i quatre per a motos, que poden estacionar entre les 
20.00h i les 08.00h. D’aquestes places de cotxes n’hi ha una de zona 
blava on està permès aparcar durant 20 minuts al llarg del dia.

També s’han habilitat altres dos aparcaments de zona blava, per 
poder deixar el cotxe durant 20 minuts, un al carrer Nou, damunt el 
pont i l’altre a la Placeta del Pla.

OBRES DE MILLORA  
A LA PLAÇA BALANGUERA  
I A LA XARXA D’AIGÜES  
DE LA ZONA

APARCAMENT NOCTURN AL CARRER  
MAJOR I ZONA BLAVA

REPARACIÓ D’ELEMENTS  
A LA FONT DE BAIX
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Amb el finançament d’una subvenció  del Consorci de la Serra de 
Tramuntana, s’han dut a terme els treballs de reparació d’alguns ele-
ments del conjunt de la Fons de Baix.

Concretament s’ha arreglat la volta de la mina de la font, s’han fent 
net els llevadors i s’han reparat les síquies de l’exterior del safareig.

Les obres han tengut un cost de 13.764,17 €, finançats al 100% pel 
Consorci de la Serra de Tramuntana.

Amb l’objectiu de disposar 
d’una reserva d’aigua 
addicional per fer front a 
noves situacions de sequera, 
com les de l’estiu passat, està 
prevista la construcció d’un 
dipòsit a Son Trias.

La ubicació serà al marge 
que hi ha just davall el 
safareig, de manera que no 
sigui visible des del poble i 
evitar l’impacte paisatgístic.  
D’allà connectarà a la xarxa 
municipal a través de la 
canonada ja existent.

L’obra pretén recollir fins 
a 300 metres cúbics d’aigua 
del sobrant de la Font de 
Baix en època de pluges, 
que d’aquesta manera no se 
perdria.  

El cost de construcció 
del dipòsit és de 344.000 
euros dels quals 305.241,75 
euors són finançats pel Pla 
Especial d’ajudes 2016-2017 
a les corporacions locals per 
a inversions sostenibles del 
Consell de Mallorca.

La construcció d’aquest 
dipòsit juntament amb 
les tasques de revisió de 
canonades de la xarxa 
d’aigües per tal de seguir 
amb la detecció de fuites i la 
posterior reparació, es fan per 
tal de millorar la xarxa i la 
gestió de l’aigua.

Construcció 
d’un dipòsit 
d’aigua a  
Son Trias

Durant les festes de Nadal, 
l’Ajuntament va dur a terme la 
campanya de promoció econò-
mica, Visquem el Nadal al nostre 
comerç. Consistia en el sorteig 
de vals de compra als començos 
locals entre els clients del poble.

El sorteig es va dur a terme dia 
17 de gener de 2017 de forma tele-
màtica amb el programa http://
www.numeroalazar.com.ar/ en 
presència del Jutge de Pau del 
municipi d’Esporles Antoni Bauça.

Sortiren 87 paperetes guanya-
dores amb 50 premis de 10 €, 25 
premis de 20 €, 10 premis de 50 € 

i 2 premis de 100 €.
Encara no s’han recollit tots 

els premis, per la qual cosa us 
recomanam que si teniu paperets 
que no heu revisat, consulteu 
la llista adjunta i si teniu algun 
d’aquests números, podeu reco-
llir els vals de compra a l’Ajun-
tament, en horari de 09 h a 14 h,  
prèvia presentació de la butlleta 
premiada.

Les persones afortunades 
tindran fins dia 31 de març de 
2017, inclòs, per a gastar el premi 
obtingut en algun dels establi-
ments participants.

Sorteig Viu el Nadal al nostre comerç. Paperetes premiades amb vals de 10 €, 20 €, 50 € i 100 €.

10 €: 231, 641, 701, 792, 1317, 1729, 1756, 1896, 1918, 2192, 2607, 2637, 2638, 2739, 2793, 3274, 3721, 3792, 4253, 4476, 4681, 4769, 4882, 4906, 4981, 
5027, 5117, 5312, 6060, 6363, 6477, 6704, 7163, 7204, 7385, 7626, 8001, 8030, 8076, 8114, 8328, 8355, 8501, 8514, 8594, 8734, 8910, 9477, 9501, 9518.
20 €: 214, 679, 712, 740, 928, 1667, 2338, 2518, 3188, 3402, 3716, 5805, 6921, 7171, 7173, 7552, 7657, 8279, 8329, 8872, 9205, 9226, 9256, 9788, 9841.
50 €: 1399, 2885, 4152, 5406, 5734, 6043, 6071, 6965, 8381, 8788.
100 €: 145, 254.

CAMPANYA VISQUEM EL NADAL AL NOSTRE COMERÇ

Ja està en funcionament el nou 
enllumenat del camp de futbol, s’han 
substituït tres torres i s’han instal·lat 
lluminàries de focus de baix consum 
a les sis torres del camp.

ENLLUMENAT 
NOU AL 
CAMP DE 
FUTBOL



Des de l’Àrea de Joventut us 
presentem un petit projecte pilot de 
participació enfocat a tots i totes les 
joves d’Esporles de 12 a 29 anys. Al dar-
rer Fòrum Jove celebrat al 2016 vàrem 
rebre l’encàrrec per part d’alguns 
participants d’elaborar un projecte 
de dinamització nocturna del Casal 
de Joves alguns divendres i dissabtes 
durant l’any. A partir d’aquí, ens hem 
posat a treballar de valent i, gràcies a 
l’ajuda d’uns estudiants d’Educació 
Social de la UIB, que també són joves 
d’Esporles, tenim el “projecte d’oci 
nocturn alternatiu del Casal” a punt 
per enfornar. Es tracta de dissenyar 
propostes conjuntes amb els i les 
joves de 14 a 17 anys per realitzar els 
caps de setmana de les 22 h a les 01 h. 

D’aquesta manera aquest col-
lectiu que comença a sortir als ves-
pres tindrà un espai de trobada on 
poder socialitzar-se. Evidentment, 
aquest projecte suposa un cost eco-
nòmic i la nostra proposta és deixar 

de finançar un dels busos nocturns 
d’estiu i destinar aquests doblers al 
projecte d’oci nocturn del Casal. 

Per sotmetre tot això a la reflexió 
i decisió del jovent hem llençat un 
vídeo a través de les xarxes socials 
cridant a tot el col·lectiu a votar si 
s’accepta o no la nostra proposta. 
Així mateix, s’han distribuït bústies a 
la Biblioteca, a l’Ajuntament, a l’Ins-
titut i al Casal on tots i totes les joves 
d’Esporles podran exercir el seu dret 
a vot presentant el seu DNI.

Esperem que aquesta campanya 
sigui un èxit de participació que el 
jovent en sigui el protagonista.

Com hem dit al principi, es tracta 
d’una prova pilot del que volem 
sigui la dinàmica habitual per a la 
presa de decisions sobre les activitats 
per a joves així que ens guardem un 
parell de sorpreses per als propers 
mesos. Estigueu atents i atentes.

PROJECTE D’OCI NOCTURN ALTERNATIU DEL CASAL
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MOLTES NOVETATS A L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA

La setmana abans de Nadal un 
grup d’alumnes i professors ana-
ren a l’Auditòrium de Palma per 
veure el concert que va fer l’Or-
questra Simfònica de les Balears 
conjuntament amb la Coral de 
la Universitat de les Illes Balears. 
Interpretaren la novena simfonia 
de Beethoven. 

El dissabte 21 de gener realitzà-
rem una activitat ben interessant. 
L’especialista en música per als 
més petits, Antònia Coll Rubí 
impartí un Taller de Música amb 
família. 

El taller anava adreçat a infants 
de 0 a 6 anys i estava organitzat 
en diferents sessions, segons 
l’edat dels participants. Els petits 
vengueren acompanyats d’un o 
dos progenitors i junts gaudiren 
molt posant en pràctica les activi-
tats que proposava la professora, 
convidada expressament per a 
aquest taller. Tothom va quedar 
amb ganes de més. Tornarem a fer 
un taller de característiques sem-
blants en una altra ocasió.

El passat 4 de febrer realit-
zàrem una a la Casa des Poble. 
Instrumentistes de vent, de 
percussió, pianistes, alumnes 
de llenguatge musical i de Coral 
interpretaren molt bé músiques 
de diferents estils. Encara queden 
més audicions d’aquí a final de 
curs, les properes seran el 3 i 18 de 
març i l’1 d’abril, totes a la Casa 
des Poble...

Una altra activitat que volem 
destacar són les Audicions 
Guiades. N’hi ha una cada mes, a 
l’Escola de Música i són obertes 
a tothom. Volen esser una guía 
per aprendre a escoltar i gaudir 
millor de la música. No importa 
tenir coneixements de llenguatge 
musical o d’instrument per venir-
hi així que, si t’agrada la música… 
Vine a Gaudir-la!

Aula Nova
El mes de gener hem estre-

nat una nova aula a l’Escola 
de Música. Aquesta aula està 
situada al CP Gabriel Comas i 

Ribas i fins fa poc era un lloc 
utilitzat com a magatzem.

Després d’una remodelació 
ha quedat un espai ben guapo 
que ens permet treballar de 
manera confortable i amb tots 
els elements necessaris per fer 
una bona classe de música. 

Esperam que aquesta sigui 
la primera d’altres aules que 
arribin prest i que conformin 
uns nous espais per a l’Escola 
de Música i Dansa. Uns nous 
espais que quasi varen arribar 
fa uns anys però que, malaura-
dament, al final tot va quedar 
en un projecte. 

Batucada juvenil
Una altra novetat és 

la posada en marxa de la 
Batucada Juvenil. Ja compta 
amb un bon grapat de mem-
bres que comencen a controlar 
els tambors però encara que-
den places per si algú més s’hi 
vol apuntar.

Gràcies a la convocatòria de 
subvencions públiques del Servei 
d´Ocupació de les Illes Balears 
(SOIB), i el cofinançament del 
SEPE. l’Ajuntament d’Esporles 
posa en marxa un pla de des-
envolupament econòmic local 
destinat a dinamitzar el teixit 
empresarial del municipi.

Mar Bosch Pol ocuparà el càr-
rec d’AODL, una figura que repre-
senta un instrument de millora 
de la competitivitat territorial. 
Analitzarà l’estructura econòmica 
del entorn per ajudar a detectar 
i a fomentar les potencialitats 

econòmiques, empresarials i 
d’ocupació, i d’aquesta manera es 
podrà encaminar els projectes a 
processos de creixement. També 
tindrà actuacions en matèria 
d’ocupació, intermediació, dina-
mització comercial i industrial, i 
assessorament a empreses.

El desplegament d’AODL 
dóna resposta a la demanda que 
té l’Ajuntament, per al desen-
volupament de les polítiques 
impulsades pel SOIB, però també 
per dissenyar i executar plans de 
desenvolupament comercial i 
d’emprenedoria. 

L’Ajuntament d’Esporles incorpora a la seva plantilla una agent 
d’ocupació i desenvolupament local per impulsar les polítiques 
actives d’ocupació i recolzar les empreses del municipi.

IMPULS A L’OCUPACIÓ I 
AL TEIXIT EMPRESARIAL 
D’ESPORLES
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L’Ajuntament d’Esporles 
conjuntament amb la Conselleria 
de Treball, Comerç i Indústria 
han posat en marxa a Esporles 
diversos programes d’ocupació i 
formació amb l’objectiu de millo-
rar l’ocupabilitat de les persones 
aturades del municipi i també 
de reduir-ne el nombre, donant 
especial cobertura als joves i als 
majors de 45 anys, col·lectius que 
presenten dificultats d’ocupabili-
tat específiques.

Amb els programes de 
Garantia Juvenil, Visibles I, 
Visibles II i AODL (Agent d’Ocu-
pació i Desenvolupament Local), 
des de gener del 2016 i fins 
l’actualitat, ja s’han beneficiat 25 
persones. A més, el dia 1 de març 
es posa en marxa un programa 

de Taller d’Ocupació que oferirà 
la possibilitat de rebre formació 
i treball remunerat alhora, a 10 
persones desocupades de llarga 
durada, majors de 30 anys.

Es tracta de Programes, finan-
çats pel Servei d’Ocupació de les 
Illes Balears (SOIB) i Fons Socials 
Europeus.

Garantia Juvenil
El programa Garantia Juvenil 

del SOIB Jove implementat a 
Esporles va finalitzar el passat 27 
de gener i ha beneficiat 14 perso-
nes. Ha format a 10 joves aturats 
d’entre 16 i 29 anys, en els oficis de 
jardineria, viverista i  auxiliar de 
monts, amb un contracte de feina 
remunerat i una formació pràctica 
i teòrica, durant 12 mesos. 

Aquesta iniciativa de l’Ajun-
tament d’Esporles, ha comptat 
amb una inversió de 171.410’38 
euros i ha estat cofinançada 
pel Servei d’Ocupació de les 
Illes Balears (SOIB), el Servicio 
Público de Empleo Estatal i el 
Fons Social Europeu, en el marc 
del Programa Operatiu d’Ocupa-
ció Juvenil pel període 2014-2020 
i de la Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil.

La seva feina ha permès la 
neteja del torrent, la qual cosa 
ha impedit desbordaments amb 
les fortes plogudes d’enguany, la 
reconstrucció de marges esbaldre-
gats, la reparació del tancament 
perimetral de l’hort de Son 
Trias, la creació d’un hort amb 
producció destinada al rebost de 

Serveis Socials de l’Ajuntament, 
el muntatge de l’hivernacle per 
a producció de planta autòctona 
sostenible i planters per a produc-
ció d’un hort social,els  jardins 
verticals al pati del Centre de 
Formació d’Esporles, preparació 
del terreny i del sistema de rega-
diu i d’una zona d’accés segura 
pels infants de l’Escoleta muni-
cipal, per poder sembrar el seu 
propi hort.

Visibles
Visibles és una iniciativa desti-

nada a persones aturades de llar-
ga durada, prioritàriament deso-
cupats i majors de 45 anys, que 
no cobren cap prestació i amb 
càrregues familiars. Beneficiarà 
a 9 persones a Esporles. Des del 

SOIB apunten que els majors de 
45 anys conformen el col·lectiu 
més afectat per la crisi ja que 
han estat desplaçats del mercat 
laboral i sovint tampoc tenen 
accés a prestació, cronificant la 
situació d’aturat de llarga durada. 
El programa Visibles permet que 
durant 6 mesos, mitjançant un 
contracte de treball i orientació 
especialitzada, els aturats puguin 
tornar a tenir una experiència 
laboral després d’un temps sense 
oportunitats.

És un programa que suposa 
una inversió de 71.891’94 euros, i 
està cofinançat pel Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) i pel 
Fons Social Europeu (FSE) a tra-
vés del Programa Operatiu de les 
Illes Balears 2014-2020. 

PROJECTES D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Formació, Ocupació i Orientació a l’Ajuntament d’Esporles
El Departament de Formació, Ocupació i Orientació de l’Ajuntament d’Esporles està obert a l’atenció 
al públic de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h, però és imprescindible demanar cita prèvia al 
telèfon 971 611 556. Per ser atesos també cal estar inscrit a la base de dades del departament de 
Formació, Ocupació i Orientació.

Base de dades
Inscriu-te a través del formulari d’inscripció Esporles-ON, que podràs trobar al Blog municipal 
T’interESsa http://tinteressaoff.blogspot.com.es/ a l’apartat d’enllaços interessants i amb el 
títol Cerques Feina. Mitjançant aquesta base de dades, el departament de Formació, Ocupació 
i Orientació de l’Ajuntament d’Esporles pretén crear una xarxa d’informació creuada per donar 
servei mutu tant als empresaris com a la població del municipi. Ja no tens excusa, si estàs en OFF... 
Esporles-ON!

T’interESsa
Al blog també hi trobaràs publicades les ofertes de feina i tot tipus d’informació relativa a la recerca 
de feina, orientació i formació. http://tinteressaoff.blogspot.com.es/

Orientació laboral
A partir de març s’oferiran càpsules formatives i orientatives per a la recerca activa de feina i la 
millora ocupacional, amb subvenció municipal, obert a tota la ciutadania i no només a beneficiaris 
de Serveis Socials.



Els alumnes del col·legi Gabriel Comas i Ribas treballen a fons el tema 
de la sostenibilitat i els hàbits ciutadans de proteció del medi ambient, 
i dins aquest programa de feina varen rebre la visita del regidor Albert 
Salido, amb el qual varen debatre sobre el consum responsable de l’aigua.

El regidor els hi explicà com es gestiona l’aigua de consum humà des 
de l’ajuntament i ells li plantejaren els seus dubtes i suggeriments.

Recull 2010/2011
Un infant contava als seus 

companys i mestra que havia 
anat a cal seu cosí i la mestra va 
començar a parlar amb ell i fer-li 
preguntes... 

_ a cal teu cosí hi ha escales?
_ no, no n’hi ha, va respondre
Van seguir parlant de la visita 

i l’infant va explicar alguna cosa 
que havia passat a dalt i ell mateix  
va rectificar i va contestar:

_ Ah! A baix no hi ha escales 
però a dalt si!

“Sembra en els infants bones 
idees encara que no les entenguin...

el temps s’encarregarà de 
desxifrar-les en el seu enteniment 
i de fer-les florir en el seu cor” 
Maria Montessori.

Recull 2010/2011
A una aula de dos anys la mes-

tra sentia una nina que  parlava i 
parlava, en un moment donat la 
mestra li va dir:

_ perdona, torneu a dir que no 
ho he sentit i ella li contestà:

_ no, és que parlava tota sola!

“Quan un infant es sent segur 
d’ell mateix,

deixa de cercar l’aprovació en 
cada passa que dóna”

Maria Montessori.

CONSCIENCIACIÓ SOBRE 
EL CONSUM D’AIGUA A 
L’ESCOLA

ANÈCDOTES DE L’ESCOLETA MUNICIPAL

El Centre d’Estades Diurnes d’Esporles compta amb un nou vehicle 
per traslladar els usuaris. Es tracta d’una furgoneta Fiat Ducato prepa-
rada per a 8 passatgers, dues de les quals poden ser cadires de rodes, 
gracies al dispositiu elevador instal·lat a la part posterior.

El vehicle està cofinançat per l’Obra Social de la Caixa i l’Ajunta-
ment d’Esporles.

A la foto, la treballadora social de l’ajuntament, Montse Monmany; 
la regidora de serveis socials, Xisca Torres; la directora de l’oficina de la 
Caixa d’Esporles, Pilar Daza, i la batlessa, Maria Ramon.

NOVA FURGONETA PER 
AL CENTRE DE DIA AMB 
FINANÇAMENT DE  
LA CAIXA

L’espai del carrer Cotoner ja fa molts d’anys que deixà de ser el 
Centre de Dia, i després d’uns anys d’indefinició durant els quals tot-
hom el coneixia per l’Antic Centre de Dia, ha arribat l’hora de donar-li 
un nom propi: Centre Cotoner.

Aquest és el nom que reb a partir d’ara l’espai multiusos de la planta baixa 
del carrer Cotoner núm. 3.

L’espai del pis de dalt del mateix edifici, que té l’entrada per l’escala 
exterior del carrer Cotoner i per la rampa del carrer del Canonge J. 
Garau núm. 6, és ara el Centre de Formació Tramuntana Ponent.

JA NO ÉS L’ANTIC  
CENTRE DE DIA, ARA ÉS 
EL CENTRE COTONER
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I com us vam prometre a la passada edició aqui teniu la primera mostra del que és l’anecdotari de l’escoleta

La edició de 2017 de la 
Mallorca 312 se celebrarà el 
dissabte 29 d’abril i tornarà a 
passar pel municipi.

En principi està previst que 
s’hagi de tallar el trànsit entre 
les 12.00h i les 14.30h, al llarg 
de tota la carretera que passa 
pel terme. 

L’Ajuntament i la Policia 
Local estan treballant amb 
els membres de l’organització 
i les administracions 
supramunicipals 
responsables de la prova, per 
intentar que es pugui donar 
sortida puntual (entrada ja 
sabem que no serà possible) 
a vehicles que surtin de Ses 
Rotgetes, durant el temps 
que la carretera estigui 
tancada.

La prova 
ciclista 312 
tornarà a 
passar per 
Esporles el 29 
d’abril
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dissabte 11 

dimecres 8 

divendres 10 

€

diumenge 12 dissabte 18 

DIA DE LA DONA 
PROGRAMA D'ACTIVITATS 

MARÇ 2017 

Més informació a www.esporles.cat 
Grup d'igualtat: igualtatesporles@gmail.com 

Què és una “cartografia  
literària”? 
La cartografia és la tècnica de tra-
çar mapes i estudiar-los. En aquest 
cas, es tracta d’estudiar i donar a 
conèixer el mapa de les vides i les 
obres de cadescuna d’aquestes 
escriptores-filòsofes que varen 
coincidir en el temps i que s’ han 
convertit en guies de moltes altres.

També “musical”…     
Un espectacle, o, en aquest cas, 
una conferència dramatitzada, 
ha de tenir diferents disciplines 
perque sigui atractiva i doni una 
visió global del moment en què 
es vol plasmar; la música es un 
element escènic, com ho és la 
paraula. Tot i que només hi ha 
una cançó cantada per la Gypsi 
Nel·lo, molt divertida i irònica.

“Hi ha un retrocés. Basta 
escoltar Donald Trump”
Com és la posada en escena? 
Es tracta d’un musical?
No. Aquí, l’element base de l’espec-
tacle és la paraula. Es tracta d’una 
conferència dramatitzada, on a 
vegades interpretem el que llegim 
i d’altres interpretem reproduint 
una de les cartes impertinents… o 
alguna recita un poema amb músi-

ca de fons. És una conferència 
amb elements teatrals: entretengu-
da, lúdica i per a donar a conèixer 
la filosofia d’aquestes escriptores, 
fent-nos entendre; conceptes tan 
fonamentals com que el món s’ha 
descrit des d’una perspectiva mas-
culina durant molts segles.  

Es tracta, idò, d’una obra de 
reinvidicació feminista?
No m’agrada el concepte “reivin-
dicació feminista”, perquè se n’ha 
fet un mal ús; no som unes dones 
rabiüdes, ni, molt manco, fracassa-
des… Prefereixo dir que es tracta de 
donar a conèixer dues pensadores 
que varen ajudar a reivindicar els 
drets de les dones del seu temps… i 
el seu desenvolupament.

Hi ha moltes diferències entre 
allò que demanaven Maria 
Aurèlia Capmany i Simone de 
Beauvoir, i el que es demana ara?
Desgraciadament, estem patint 
un retrocés. Basta escoltar les 
declaracions de Donald Trump o 
Berlusconi. També em preocupa 
el mal ús de les xarxes socials en 
referència a aquest tema.

“Les dones fumaven  
per reinvidicar costums 

que eren exclusives  
dels homes”
Com és el feminisme actual? 
Què cal fer?
El feminisme actual té més 
visibilitat. Potser ja no tenim 
por a expressar-nos, tot i que 
les represàlies encara poden 
ser ferotges. Basta recordar la 
sentència de les cinc avortistes 
que varen entrar a l’església de 
sant Miquel. Crec que hem de 
continuar reivindicant el dret de 
la dona a l’educació, la seva pre-
sència en els càrrecs de poder, 
la igualtat en els sous, la lluita 
contra el menyspreu masclista 
que patim per fer-nos majors, 
contra la violència de gènere que 
diàriament sentim en els mitjans 
de comunicació…

I el fumar? Quan les dones 
fumen… Fa un temps era una 
reinvidicació. Avui està mal 
vist fumar, no és així?
Sí, fumar és tòxic i més encara 
amb tots el additus que ara 
fiquen al tabac. Les dones 
fumaven, com també duien 
pantalons, per a reivindicar 
costums que eren exclusius dels 
homes.

“EL MÓN S’HA DESCRIT DES D’UNA PERSPECTIVA MASCULINA 
DURANT MOLTS SEGLES” Entrevista a Assun Planas

Assun Planas va nèixer a Palma.  
És actriu, directora de teatre i pedagoga.

Va interpretar el paper de Magdalena a la sèrie Mossèn Capellà 
de IB3TV. Actualment la podem veure a la sèrie Merlí de TV3 en 
el paper de Glòria. Dia 12 de març la veurem a la nostra Casa del 
Poble. Interpretarà, juntament amb Núria Freixa, Araceli Bruch i 
Gypsy Nel·lo, Quan les dones fumen,  de Lluïsa Julià, amb textos del 
llibre Em sento estafada, d’Araceli Bruch. Tot plegat una cartografia 
literària i musical sobre Maria Aurèlia Capmany  
i Simone de Beauvoir.

Text: Xisco Busquets
Foto: Violeta de Lama

“Es tracta de donar a conèixer dues 
pensadores que varen ajudar a reivindicar  
els drets de les dones”
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ENCETAM UN ANY MÉS AL CENTRE DE DIA D’ESPORLES!
Hem passat un Nadal ben 

entretengut. A més de fer orna-
ments i engalanar el nostre 
centre com tenim per costum en 
aquestes dates, també hem ten-
gut temps per anar a fer el nostre 
particular dinar de Nadal, aquesta 
vegada, a Bunyola on ens van 
tractar d’allò més bé i vam fer una 

bona panxada! 
Com cada any, també varem 

celebrar el concert de Nadal amb 
el Cor d’Esporles i els nostres 
professors preferits de l’Escola 
de Música d’Esporles. Enguany la 
participació d’usuaris i familiars 
fou escassa i esperam i desitjam 
que a properes ocasions poguem 

ser-hi tots i ben acompanyats 
per els qui més estimam i poder 
gaudir encara més i millor de les 
celebracions que feim al centre. 
En acabar varem berenar tots 
de xocolata calenta, coques de 
quarto i coques de torró fetes al 
Centre de Dia, que queda mala-
ment dir-ho noltros, però van ser 

d’allò més bones!
Per començar l’any de la millor 

manera i com més ens agrada, 
arriba Sant Antoni i com no podia 
ser d’altra manera: una bona 
torrada, espinagada i el dimoni, 
que enguany ens va tenir al seu 
bàndol amb les nostres màscares 
endimoniades.

I per seguir passant-ho bé i 
ben alegres, ens animam com 
cada any a disfressar-nos (abans 
que ningú!) i a sortir a fer una 
volta per contagiar l’esperit de 
carnestoltes! Heu vist una nova 
patrulla pel Passeig...?

Licitació Centre d’Estades Diürnes
Recentment s’ha dut a terme la nova licitació del contracte dels 

serveis del Centre d’estades diürnes d’Esporles, a favor de la Creu 
Roja, per un període de quatre anys. 

La Creu roja és la mateixa entitat que ha gestionat el Centre 
fins ara i continuarà amb el mateix projecte i personal.

La Creu Roja seguirà gestionant el Centre de Dia  
El president de la Creu Roja Illes Balears, Antoni Barceló, i la batlessa, Maria Ramon, signaren el 
contracte amb l’assistència del secretari de la Creu Roja, Joan Batle i del secretari de l’Ajuntament 
Raimundo Montis.



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Entrevista Neus Albis (Text i fotos: Es fill de na Joaneta)

“Esporles és guapo, tranquil i té molta vida”

V iu a Esporles des de fa 4 anys. 
Primer, a prop de sa Vilanova,  
i ara, a sa Teulera. La seva parella 
és en Jaume Perelló. Tenen dues 
filles de 5 i 3 anys que van a l’escola 
d’Esporles. Neus Albis va néixer a 
Pollença l’any 1971. És periodista. 
Ha fet feina a TVE, a Televisió de 

Mallorca i a IB3. Actualment presenta En companyia i 
Dues voltes a IB3TV. Li agrada aprendre, viatjar, l’estiu i 
compartir dinars i sopars amb la família i els amics. 

Què és el que t’ha atrapat d’Esporles?
Una mescla de coses. La gent… Que és un poble guapo, 
tranquil i a la vegada amb molta vida… Però segura-
ment el que més m’ha atrapat és que ja és el poble de 
les meves filles. 

A més, vius a sa Teulera, un redol molt tranquil...
És curiós que a un poble petit hi hagi redols tan dis-
tints. El de la Teulera és preciós i, com dius, molt tran-
quil. De fet l’he descobert ara i m’agrada molt. Mai no 
havia viscut davant un torrent. Quan mires per la fines-
tra sembla que ets a un poble del Pirineu. 

Abans estàveu a sa Vilanova...
Sí, devora sa Vilanova. Quan vaig arribar a Esporles  
em va sorprendre aquesta diferència entre sa Vilanova i 
sa Vilavella. És molt curiós. Sobretot el sentiment de per-
tinença que tenen els Vilanovers. Ara ja ho entenc molt 
més. Els sentiments dels pobles s’entenen més quan t’hi 
acostes i sobretot quan hi vius. T’ho diu una pollencina 
que ha hagut d’aguantar moltes befes sobre el que sen-
tim dia 2 d’agost durant la batalla de Moros i Cristians.

“Esporles està de 
moda, té moltes 
coses bones”
Te veig per la tele als programes En companyia  
i Dues voltes d’IB3TV i també fent cafetets pel Passeig. 
Com t’ho fas, per tenir temps per a tot?
Com diu una amiga meva: “Tot penja” (rialles). És molt  
necessari i molt recomanable per a la salut treure 
temps d’on sigui per fer un cafè a qualsevol dels bars 
de la Plaça.

Per què penses que ve tanta gent a viure aquí? 
Esporles està de moda?
Crec que sí, que està de moda, però ja fa temps. Que 
estigui a prop de Palma és d’entrada un bon al·licient. A 
més, com te deia abans, és un poble guapo, amb la mar 
i la muntanya devora, amb bons serveis… Té moltes 
coses bones. També és un avantatge la mescla que hi 
ha hagut entre els esporlerins i els nouvinguts. 

Tenir una batlessa jove, un programa de reciclatge, 
l’Agenda Local 21... és un atractiu per a la gent jove?
Segurament. És un poble molt viu, innovador i  
capdavanter en molts d’aspectes. Moltíssimes vegades 
m’han dit que a Esporles sempre hi ha trui. I és ben cert. 
Crec que també és un atractiu que hi hagi tants de nins. 

Penses que la gent major del poble accepta  
de bon grat els nouvinguts?
Jo crec que sí. Tot i que estigui amb un esporlerí jo som 
una nouvinguda i m’he sentit molt ben acollida. La 
prova del que dic és que a vegades no sé qui és de fora 
i qui és d’aquí. Sovint ho he de demanar. Això no vol 
dir que el carnet d’esporlerí autèntic el te donin malda-
ment faci 50 anys que vius aquí (rialles).

¿Quan penses fer una entrevista a qualque esporlerí/na?
Jo crec que alguna n’he feta… He entrevistat la meva 
parella, en Jaume, Úrsula Pueyo, l’actual conseller de 
Medi Ambient, Vicenç Vidal i l’exbatle i ara president del 
Consell, Miquel Ensenyat. O aquest darrer no compta 
perquè va nèixer a Sóller? (rialles) 

Quina ha estat l’entrevista més difícil que has feta mai?
Buff…! Hauria de pensar una estona, però així d’en-
trada me’n vénen al cap dues, i no per la trascendèn-
cia del personatge sinó per l’actitud. Marujita Díaz, 
perquè no m’escoltava i tot el temps deia “politono 
xin-pum”; i Antonio Orozco, perquè va venir al progra-
ma sense haver dormit després d’una nit de concert. 
Varen ser dues entrevistes surrealistes. 

Què hi aporta, a la teva vida, cada família que  
entrevistes al programa En companyia?
Molt més del que havia imaginat. Al llarg de tots aquests 

anys he fet moltíssimes entrevistes, però aquest format 
del programa m’ha permès entrar dins la vida del perso-
natge i del seu entorn d’una manera molt més intensa. 
T’adones que dins ca seva, amb els seus, tots són més 
iguals del que d’entrada pot semblar. He entrevistat 
persones ideològicament, professional, econòmica o cul-
turalment antagòniques, però molt semblants a l’hora 
d’estimar les seves parelles o els seus fills. 

“Totes les persones 
són molt semblants 
a l’hora d’estimar”
Jo me qued amb la “re-güela” del programa  
En companyia fet al Projecte Mut d’Eivissa...
Un confit de dona. Aquest crec que és un dels mèrits 
d’aquest programa: ens ha permès descobrir molts 
personatges en principi secundaris. La re-güela den 
Joan Barbé, la mare de David Serra, dels Mesquida, els 
March o els Janer, la germana de Llorenç Santamaria o 
la padrina den Miquel Calent. 

Avesada a fer preguntes, quina sensació  
tens quan estàs a l’altre costat?
M’agrada molt més demanar que contestar preguntes.

M’agrada molt més demanar que contestar preguntes.
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Segon premi

Tercer premi



Primer premi
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Nou dies seguits de pluja_Antoni Bauçà |Hivern 2016 
Un episodi llarg de pluja de una tracalada de dies, 
que per les Balears ha estat decretat pel Govern 
central com zona greument afectada per causes de 
un temporal.

Desprès de una sequera llarga, a on moltes fonts 
d’aquesta vall deixaren de rajar, ara les pluges 
d’aquesta segona quinzena de desembre han tornat 
donar vida a fonts, torrents, torrentons, albellons, 
pous, basses, safereigs, cisternes i aljubs del nostre 
poble sense fer molt de mal, malgrat haver causat 
algunes rapinyades al marges i humitat a les cases.

Amb la terra amarada amb dos cents vint litres d’ai-
gua, arribant un dia als setanta vuit, i amb vents 
que xiulaven a seixanta quilometres per hora, els 
arbres que encara enguany no han perdut les fulles 

s’han fet nets i han tornat donar verdor a la terra 
ara banyada.

Pels nins fou una festa, “avui no tenim escola” men-
tre el passeig sense gent estava ple de tristor i de les 
cases amb la llenya banyada sortia qualque flasto-
mia al voler encendre l’estufa o l’escalfa panxes.

Ara, amb la panxa plena de aquesta aigua, la vall està 
més tranquil·la i mira al proper estiu amb la confi-
ança de poder donar a tots els que tenim la sort de 
viure-hi, aquesta beneïda aigua.

Deixarem a Daniel Montero, el nostre homo del 
temps, amb la seva estimada labor a Esporles que 
ens digui, com va fent últimament, les dades exactes 
de aquest episodi.

El torrent de 
Son Dameto

Records d’infantesa
quan sense cotxes
per anar a la mar
i sense piscina
al torrent de son Dameto
dins el gorg vora el pont
els crits nostres 
i la nostre alegria 
s’escampava
per aquesta vall

Des de l’Associació de Pares i Mares de l’Institut us 
volem convidar a participar en les activitats i reuni-
ons que celebrem. Animeu-vos!! Teniu tota la infor-
mació a la web de l’Institut!! T’atreveixes a trobar les 
activitats que duim en marxa?

SOL.LUCIONARI SOPA DE LLETRES APIMA: Cineforum, Tallers estiu, Reutilització, Suport, 
Menjador, Robotica, El Meu Poble, Igualtat, Xerrades, Contesporles, Maquillatge, 
Exposició, Muntanya, Teatre, Assamblea.

L a jove pintora Maria Puerto Fullana, ha rebut 
de mans de l’ambaixadora de República Txeca, 
en visita oficial, un premi internacional de 
Belles Arts, en el certamen d’art ICEFA que 

organitza aquest país, on competien més de 18.000 
obres de 77 països.

A l’acte de lliurament, organitzat en l’IES d’Esporles, 
van acudir a més de l’ambaixadora, el cònsol honorari 

de la República Txeca a Balears, el Conseller d’Educa-
ció i Universitat, Martí March, l’alcaldessa d’Esporles, 
Maria Ramon, i la directora de l’IES. Josep Font i Trias, 
Filo Quevedo.

Aquest certamen Internacional de belles arts per a 
nens, 44th ICEFA LIDICE, amb el qual col·labora UNESCO, 
té el seu origen l’any 1967 i sorgeix per retre homenat-
ge a les víctimes infantils de totes les guerres.

Maria Puerto enguany també competirà a nivell pro-
fessional, en la fase final del prestigiós “Certamen 
Trianual Internacional d’Art Contemporani sobre fusta de 
Hida Takayama 2017”, “Hida Takayama Contemporary 
Woodblock- Prints Triennale 2017” que es realitzarà a la 
ciutat de Takayama, Japó. L’obra que ha estat seleccionada 
per passar a la segona fase del certamen és “Sottomarino 
in Black”, una pintura sintètica mixta amb dolomites pro-
jectades, realitzada sobre un bloc massís de fusta natural 
d’iroko, de 30x25 cm, on s’intueixen dos peixos en un fons 
bicromàtic. Amb aquesta obra, Maria presenta un treballs 
realitzat per primera vegada amb tècnica de gravat.

Maria Puerto Fullana guardonada 
per la República Txeca

Sopa de lletres 
Apima

 La Bernardeta                                         

 Torrent de Sant Pere                                        

S’ Esclossa                                              

 Albelló de Ses Cases Noves



SPORTULIS 43. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | MARÇ 2017 PARTICIPACIÓ CIUTADANA | PÀG. 15ASSOCIACIONS | ONG

F a uns mesos us contàvem que teníem molts 
projectes en ment i d’altres en marxa; molts 
d’aquests, els hem pogut dur a terme i altres 
segueixen dins el forn.

Hem de dir que no han estat uns mesos fàcils per l’es-
plai però davant qualsevol adversitat allò que fem és 
fer pinya juntament amb les famílies dels infants, els 
infants i la gent del nostre estimat poble; gràcies a totes 
aquestes persones, sentim que la tasca que fem els 
monitors i les monitores és profitosa.

Us posarem al dia...

L’esplai d’infants segueix en actiu, són moltes cares noves 
les que hem rebut aquest curs i més les que esperem 
rebre perquè segueixen quedant algunes places; apro-
fitem per recordar que si tens entre 5 i 12 anys i et vols 
apuntar a l’esplai ho pots fer el primer dissabte de cada 
mes acudint al casal (C/Joan Cabot núm. 14) a les 15:30 h.
 
El preu pels qui venguin el segon trimestre serà de 40 € i 
de 20 € pels qui venguin sols el tercer. 

A l’esplai d’infants allò que fem són tallers, gimcanes, 
excursions, acampades, mini colònies...no aturem! I, tot 
això, ho fem de 16h a 18h els dissabtes (manco alguns 
dies extraordinaris). 

L’esplai de joves es va posar en marxa a inici de curs! Era 
la novetat d’enguany i està funcionant molt bé. Si vos 
interessa formar-ne part, encara ens queden places. 

Es fan dues activitats cada mes (tallers, acampades, 
excursions...) que es concentren en el cap de setmana; 
l’horari va variant en funció de la disponibilitat dels joves 
i de l’activitat.

També es duen a terme activitats per autofinançar-se un 
viatge a Formentera; lloc on es realitzarà el campament de 
joves d’aquest estiu. Aprofitem per avisar-vos que esteu 
pendents de les xarxes socials perquè els joves us estan pre-
parant una súper nit de varietats per a totes les edats (amb 
actuacions d’allò més exquisides) de cara al mes de maig!

Si tens entre 18 i 30 anys t’interessarà saber que el Casal 
de joves de Tramuntana s’ha posat en marxa amb el Camí 
de Santiago en bicicleta! És la sisena edició d’aquest i 
estem molt contentes que es pugui dur a terme.

Les dates són de dia 10 a dia 31 de juliol i anirem de 
Roncesvalles a Santiago. Prèviament, es realitzaran 
entrenaments en bicicleta per a les persones que hi vul-
guin anar (a fi d’estar ben preparades pel viatge) i activi-
tats d’autofinançament per a què sigui més econòmic. 

Per a qualsevol dubte (Camí de Santiago) us podeu 
comunicar amb en Raimon (645 581 248) o amb en Xisco 
(659 172 164); també us podeu unir al grup de Facebook.

Finalment, tot l’equip de monitores i monitors us olem 
agrair el suport i la confiança rebuda.

Recordar-vos que us podeu comunicar amb nosaltres 
mitjançant les xarxes socials (Facebook o Instagram), 

el correu electrònic (esplacas@gmail.com), whats app 
o telefonada a Mariona (673 019 582) o Laura (665 012 
965) i/o acudint els dissabtes al c/Joan Cabot, 14 de 
15:30h a 18h.

A més de la paradeta de coques que cada primer dissab-
te de mes podem trobar al passeig, i que representen 
uns ingressos d’un centenar  llarg d’euros mensuals per 
a la cooperació de l’ONG amb el món, s’han duit a terme 
les següents activitats:

A la Fira Dolça. Mercadet solidari de mobles, parament 
domèstic, llibres, roba, etc., que fou un èxit com cada 
any. Es recolliren prop de mil euros, i molt del material 
que no es vengué es va cedir a Marginàlia (Can Gazà).

Les Verges. Una vegada més es va comptar amb la  
col·laboració de l’IES Josep Font i Trias, on es varen 
vendre deliciosos bunyols de verges, fets allà mateix, 
a benefici de l’ONG. Prèviament professorat del centre 
s’havia encarregat de vendre els tiquets. L’aportació 
superà els cinc-cents euros.

Al XL Aplec Excursionista dels PPCC. Membres de l’ONG 
i altres voluntaris varen cuinar plats típics mallorquins 
que s’oferiren a l’hora de sopar un dels vespres de 
l’aplec. L’èxit fou total (cosa gens estranya atesa la 
mengera que feien tots els plats). Es recolliren prop de 
nou-cents euros.

Xoco-xou. Al Centre Cotoner, i amb l’entreteniment 
del ball de bot i del ball en línia, els assistents pogue-
ren gaudir d’una excel·lent xocolata amb ensaïmada i 
una copeta de cava, i pogueren participar de la rifa de 
productes cedits per comerços del nostre poble. Amb 
aquest acte, que ja és tradició hivernenca a casa nostra, 
es recolliren nou-cents euros.

A més de totes aquestes activitats a benefici de pro-

jectes a Tenado (Burkina Faso), l’ONG també treballa 
adesiara en projectes diversos per causes d’urgència o 
necessitat immediata:

Espectacle solidari amb els refugiats. Com ja es va 
fer el mes de maig de 2016, el 18 de febrer d’aquest 
any l’ONG va organitzar una mostra de teatre i música 
al Centre Cotoner, a benfici dels refugiats, fora del seu 
àmbit habitual d’actuació. 

Un any de canvis a l’Esplai La Cadernera

Continuen les activitats de l’ONG Esporles al Món

Xocolatada de desembre 2016



D iumenge dia 11 de desembre es va dur a terme 
la presentació dels equips de l’Esporles Bàsquet 
Club al Pavelló IES Josep Font i Trias, un dia 
especial, on any rere any podem veure com el 

nombre de llicències va augmentant, senyal de la bona 
feina que s’està duent a terme. Després de fer la foto de 
família i per posar punt i final a aquest dia de festa,  vàrem 
poder gaudir tots, jugadors, entrenadors, pares, familiars i 
membres de la directiva, d’una paella gegant. Va ser un dia 
de germanor on grans i petits vàrem gaudir de valent.

També dins el mes de desembre, es va disputar  el VIII 
Torneig de Nadal Serra de Tramuntana, exactament els 
dies  27, 28 i 29. Un torneig on es varen recollir una gran 
quantitat d’aliments per la Fundació Banc  d’Aliments de 
Mallorca, gràcies a l’aportació dels jugadors que hi varen 
participar. Varen ser dies intensos de bàsquet on el com-
panyerisme i les bones maneres estaren sempre presents 
entre els nins i nines participants. Dia 28  el torn de partits 
d’horabaixa va començar amb un emotiu minut de silenci 
en memòria del nostre estimat Joan Aulí, membre hono-
rífic i soci número 1 del club i un apassionat del bàsquet 
esporlerí. Sempre ocuparà un lloc preferent en la història 
del nostre club.

Són moltes les experiències que poden gaudir els nins 
i nines de l’Esporles B.C., com per exemple la visita que 
varen fer al Pavelló de Pollença on es va disputar el Torneig 
Illes de Bàsquet i on els nostres minis varen poder conèixer 
a l’actual President de la Federació Espanyola de Bàsquet, 
en Jorge Garbajosa, antic jugador de la selecció espanyola i 
medallista olímpic.

També els nostres jugadors, convidats pel Bahía San 
Agustín, varen poder gaudir d’un bon diumenge  de bàs-
quet de LEB a Son Moix, a més de poder conèixer a la plan-
tilla del Palma Air Europa, varen disputar petits partits de 
bàsquet a les pistes de Son Moix en els descans del partit. 
Tot un luxe!

I hem tengut un representant del club al campionat d’Es-
panya a Huelva, en Toni Bennàssar, on el seu equip, el 
cadet masculí de les Illes Balears, ha aconseguit l’ascens a 
Especial. 

Aquesta temporada ens hem acomiadat del que ha estat 
el nostre president durant els darrers anys, Juanjo Talens, 
que ha estat nomenat President de la Federació Balear de 
Bàsquet, al que desitjam molts d’èxits en el seu nou càrrec. 

Per això, s,han convocat eleccions, on ha sortit elegida 
la candidatura encapçalada per Aina Aguiló com a nova 
Presidenta i el seu equip de feina, que formaran a partir del 
mes de febrer la nova Junta Directiva del Esporles B.C. 

Si t’agrada l’esport, jugar, divertir-te, estar amb amics i 
aprendre de mans de bons entrenadors les regles d’aquest 
esport, vine a conèixer-nos qualsevol horabaixa, estarem 
encantats de mostrar-te el que feim.  Segur que si ho pro-
ves repetiràs.

Esporles B.C.
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El passat mes d’octubre es va celebrar el XL Aplec 
Excursionista dels Països Catalans a Esporles. Un esdeve-
niment que durant cinc dies, des del 28 d’octubre fins l’1 
de novembre, va reunir a gaire bé 600 excursionistes ven-
guts de diferents indrets del territori de parla catalana.

Aquests cinc dies els participants a l’Aplec varen poder 
participar a les diferents activitats que els organitza-
dors, Ermassets Club de Muntanya d’Esporles i el Grup 
Excursionista d’Esporles, havien anat preparant des de 
dos anys enrere. 

Tot un recull d’excursions, de diferents nivells, recorre-
gueren els camins i muntanyes dels voltats d’Esporles, 
Banyalbufar, Estellencs i Valldemossa. El temps acompa-
nyà durant tots els dies i va permetre gaudir de paisatges 
esplèndids amb claredat i contrast de colors espectaculars.

S’oferiren xerrades de diferent temàtica relacionades 
amb la cultura i les nostres muntanyes, i mostres de la 
nostra gastronomia, ball i música.

A l’acte de cloenda s’entregà el testimoni al grup d’entitats  

excursionistes de Reus que organitzaran el XLI Aplec 
Excursionista dels Països Catalans, que es celebrarà entre 
el 5 i el 10 de desembre de 2017 a Reus.

Al organitzadors volen agrair al poble d’Esporles la gran 
acollida que varen tenir el participants i la contribució a 
que l’esdeveniment fóra tot un èxit. 

Amb especial menció a l’ajuda desinteressada de més 
de 150 voluntaris, sense els quals no haguera estat 
possible treure endavant aquest Aplec.

XL Aplec Excursionista dels Països 
Catalans a Esporles
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U n dels béns més valorats d’aquesta vila 
d’Esporles fou, al passat, la seva aigua, que 
es tenia amb relativa abundància i que, 
mitjançant las síquies, arribava fins i tot a 
l’Hort del Rei, a baix de la Catedral de Palma.

La lluita per l’aprofitament d’aquesta aigua (la del tor-
rent. la de la Font Major de la Granja i la de la font den 
Baster, anomenada també Na Bastera)  va desembocar  
en un litigi que durà un parell de segles. (Trobareu 
molta informació sobre aquests fets al llibre “Palma i 
les aigües d’Esporles” d’Antoni Gorrias).

Nosaltres volem destacar un fet puntual que es produí, 
per aquesta lluita, entre el poble d’Esporles i la juris-
dicció senyorial que exercien els monjos del Monestir 
de la Real i que donà lloc a una revolta de les dones 
d’Esporles.

Els esporlerins, mitjançant sa Resclosa (al torrent que 
baixa de la Granja), havien desviat l’aigua cap al poble 
per al seu ús. Aquest desviament  impedia que les 
aigües s’avencassin, just a baix d’aquesta resclosa, a 
l’anomenat “avenc dels frares” (que ara està reblit de 
pedres) i deixava sense aigua el monestir.
 
Això motivà una sentència que ratificava que el control 
de les aigües era domini del Monestir. Aquesta sentèn-
cia s’havia de fer complir a les 10 del matí de dia 4 de 
març de l’any 1763.
 
Ara escoltem el relat que fa el Cronista Guillem Terrassa 
i Ponç, doctor en teologia, i que fou contemporani 
d’aquests fets:

“Va ser trobat el batlle puntualment per Onofre 
Gomila, escrivà major de l’Audiència que hi anà amb 
el Pare Llobet, procurador del monestir, dos religiosos 
d’obediència i Antoni Ros, porter de l’Audiència. Es va 
comunicar l’ordre al batlle, que s’havien de conduir 
les aigües al avenc, i amb això es varen juntar totes 
les dones del poble i vejent aquestes que les prendri-
en l’aigua que necessitaven, varen pujar a un putxet 
situat darrera de ses cases des Badaluc a on es varen 
juntar unes dues centes dones que començaren a llan-
çar pedres. Davant les amenaces del escrivà aturaren 
la seva acció. Vists els fets els funcionaris hagueren de 
partir cap a Ciutat atemorits.

Coneguts els fets per el General i regent tractà de 
posar-hi remei i envià l’endemà a S. Llorencí, al 
mateix escrivà, al porter Ros i l’algutzir Saurina, al 
procurador fiscal i a dues companyies de granaders 
a D. Joan Baptista Roca com a fiscal interí i a quatre 
dragons amb els seus caporals...

Tan sols mancava dur-hi la forca i el botxí. Arribats al 
lloc, trobaren el poble tranquil. El primer que es va fer 
va ser netejar l’avenc, i posar-hi unes reixes de ferro. 
Es publicà un ban perquè tothom hi anàs a ajudar i 
aviat fou acabada l’obra. A les reixes de ferro s’hi posà 
l’escut del monestir i es féu una síquia per a condu-
ir-hi l’aigua.

Podeu trobar l’informació completa d’aquest fet a la mag-
nifica pagina web Toponimiamallorca a aquest enllaç:
www.google.es/#q=sa+resclosa+toponimia+mallorca

Al Cronicón Mayoricense d’Álvaro Campaner, que conté 
notícies dels anys 1129 al 1800, també hi estan relatats 
aquests fets, més o menys amb les mateixes paraules; 
però acaba amb aquestes:

“...publicose un bando comminando con pena de 
la vida al que se atreviese a tocar al enrejado, y se 
condujo presos a la ciudad a todos los individuos del 
Ayuntamiento”.

Ara fa un parell d’anys l’ajuntament d’Esporles publicà 
un conte excel·lent, Els Plets de les aigües d’Esporles, 
de Caterina Valriu i Lurdes Noguera. També fa molt poc 
hem pogut veure la gran obra Avall frares!, comèdia 
escrita i dirigida per Neus Nadal. Ambdues creacions 
estan inspirades en aquests fets i els relaten de manera 
molt amena.

Però allò que ha motivat aquest article és qualque cosa 
més que tractar de documentar i explicar el fets. És signi-
ficativament, per continuar la tasca dels nostres prede-
cessors, cercar la millor manera que cada any commemo-
rem a aquest poble, la primera setmana del més de març, 
la valentia i el coratge de aquelles dones esporlerines 
que ara fa dos-cents cinquanta-tres anys s’enfrontaren 
al poder. Els fets que succeïren ens fan posar encara els 
pèls de punta per la desproporcionada actuació del poder 
establert. Mirau quin temor que tenien a aquestes dones! 
Seria com ai ara, en lloc d’enviar un parell d’efectius de la 
policia nacional, enviassin dues companyies d’infanteria 
de terra acompanyades de quatre tancs...

Entenem modestament que per commemorar aquests 
fets, s’hauria de fer un acte anual.

Les dones esporlerines d’avui en serien les principals 
protagonistes. Estic pensant en una representació 
dels fets, al carrer, on fins i tot, amb el temps i tota la 
col·laboració ciutadana amb les seves associacions, es 
podria fer una escenificació en tres temps: el primer 
amb les dones fent fora la comitiva que vingué de 
Palma per a executar la sentència; el segon seria l’arri-
bada de la tropa amb la col·locació de la reixa de ferro; 
i el tercer, cosa que ben segur va passar quan hagué 
partit la tropa, l’arrabassada de la reixa, el rebliment de 
l’avenc amb pedres i, en comitiva, l’arribada a l’ajunta-
ment per a dipositar la reixa en un setial amb el renou 
de la traca final.

Sabem exactament on es produïren els fets. D’allà 
podria partir la comitiva: us imaginau, somiant per un 
moment, veure dues-centes dones esporlerines vesti-
des de pageses, precedides per uns Xeremiers i, ja que 
somiam, un exèrcit de Granaders i Dragons amb els seus 
cavalls? I, obrint pas, els components de la batucada 
amb l’uniforme dels granaders tot fent de tamboriners?

Dins aquest acte, amb tots plegats a l’Ajuntament, 
s’anomenarien com a Dones amb coratge, o Valentes 
dones, un parell de les que ara també han de lluitar el 
seu dia a dia  per tirar endavant la casa, i que pel seu 
coratge són totes mereixedores d’aquesta distinció per 
presidir els actes d’aquest esdeveniment... I finalment, 
per què no mirar la viabilitat de recuperar de la resclosa 
del torrent aquesta síquia amb tanta d’història, per 
aprofitar ara també l’aigua que ens falta, com feren els 
nostres avant passats? 

Aquest fet és l’únic d’Esporles que surt al Cronicón 
Mayorincense, un llibre de sis-centes pàgines que abas-
ta un període de sis-cents anys d’història de Mallorca.

Celebrem la valentia de les nostres dones!
Visquen les dones d’Esporles! 
i Visca el seu coratge!

Les valentes dones d’Esporles_Antoni Bauçà | Tardor 2016

Sa Resclosa: imatge de la darrera torrentada



Matèries fosques 
Un dels motius pels quals cada cop en sabem més sobre 
el món que ens envolta és perquè la ciència és capaç de 
rectificar constantment les veritats que, molts cops amb 
arrogància, es va encarregar d’establir en el seu dia.

En el cúmul de galàxies Bullet, semblen succeir-se tota 
una col·lecció de dubtes que posen en entredit algunes 
de las creences científiques més fermes i inamovibles. 

Aquesta immensa aglomeració de galàxies (perquè sí, això 
que veieu són tot galàxies), provoca un efecte de lent gra-
vitatòria que és el responsable de la deformació de l’espai 
temps al seu voltant; val a dir que, això de l’espai i el temps 
distorsionat forma part d’un dels capítols més bojos i fasci-
nants de la física i que mereix una explicació apart. 

Potser aviat, aquest cúmul situat a 3700 milions d’anys 
llum de distància de casa nostra, esdevingui un lloc 
clau a partir del qual dilucidar si és real l’existència de la 
famosa matèria fosca (representada a la imatge en color 
blau) o si es tracta d’un nou truc de la natura en el que 
res sembla ser el que és. La matèria fosca, que no s’ha de 

confondre amb l’energia fosca (com es pot observar, la 
foscor ens envolta), seria una mena de parany misteriós 
que explicaria, per exemple, perquè les galàxies espirals 
no s’acaben desfent amb el temps (que és el que hauria 
de passar) i que estaria formada per partícules tant o més 
inexplicables que la nostra pròpia existència; la grave-
tat exercida per aquestes motes de quasi res, explicaria 
aquestes conductes aparentment fora de lloc.

Algunes teories, cada cop més insistents, parlen de 
que el comportament de grups de galàxies com el de 
la imatge, potser no tingui res a veure amb estranyes i 
insoldables partícules fantasmes, sinó que sia la con-
seqüència d’un comportament anòmal de la gravetat a 
grans escales. És a dir, potser les pomes no caiguin de 
la mateixa manera a tot arreu, després de tot…
Newton posat en dubte.

En realitat, tot forma part d’un gran misteri, aquell que, 
com deia Einstein, fa comprensible allò que sembla 
incomprensible.

Pols d’estrelles...
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Els somnis de Cassiopea_Xavi Villanueva

  ©Image NASA/CXC/CfA/M. Markevitchet

S’Ase de Sa Torre_Xisco Busquets

N ’Andreu era el fill petit. El seu pare, l’amo en 
Llorenç de saTorre, repartia pa i ensaïmades 
amb un Renault 4L blanc. La seva mare i la 
seva germana gran, na Margalida, despatxa-

ven queviures a Sa Torre, el forn més antic que hi havia 
a la Colònia de Sant Jordi.

N’Andreu era gran i gros, però tot el que tenia de gran 
ho tenia de bon al·lot. De malnom els amics li deien 
S’Ase de Sa Torre. Molts horabaixes d’estiu, muntava a 
cavall, amb altres companys, per la platja des Coto. 

Mai no anaven per la vorera de la mar; sempre pel pinar, 
vorejant el salobrar que hi havia darrere. L’entrada al 
pinar pegava a la carretera on els cotxes aparcaven per 
anar a la platja, i, com que hi havia un parell de xiringui-

tos, els repartidors entraven per aquell portell on, sim-
plement, hi havia un cartell que deia: No Aparcar.

Un dia que anava a nedar al Coto, vaig veure un cotxe que 
volia aparcar just su allà. I, no sé perquè, li vaig dir al con-
ductor que era una entrada de cavalls i furgonetes i que no 
hi podia aparcar. Aquell home se va enfadar, i me va dir que 
ell aparcava on volia. Jo, tranquil·lament i sense perdre la 
compostura, li vaig contestar: “A mi m’és ben igual si hi 
aparques, però si ve S’Ase de Sa Torre te ‘destroirà’ es cotxo”. 

Aquell home s’adonà que jo l’advertia d’un possible 
perill. S’ho pensà una mica i sense dir ni ase ni bèstia 
posà el cotxe en marxa i se’n va anar. Com que no conei-
xia n’Andreu, degué pensar que S’Ase de Sa Torre era una 
espècie de monstre que realment li ‘destroiria’ el cotxe!

Una història plena de patiments, humiliacions , repres-
sió i assassinats no podia quedar, per més temps, ama-
gada dins la memòria col·lectiva del poble d’Esporles. 
Per això, les vivències que ocorrogueren, del període 
posiblement més trist i cruel, s’havien d’escriure. Algú 
ho havia de fer, i ens ha tocat a nosaltres.

En el decurs dels anys d’elaboració i confecció del text, ja 
ens assabentàrem que potzer s’havia fet tard. Quedaven 
molts pocs testimonis dels esdeveniments, i alguns fami-
liars directes dels represaliats ens deixaren per sempre.

A la fí, i amb l’estimable col·la-boració i posterior edi-
ció per part del Ajuntament d’Esporles, el passat dia 9 
de desembre de 2016, vàrem poder presentar el llibre:  
“Les petjades dels oblidats, La represió a Esporles”. 

El lloc triat, va ser la Casa del Poble, que s’omplí de gom 
a gom, unes 250 persones asistiren al acte. Fou presentat 
per l´escriptor Manel Suarez, i també gaudírem molt 
emotivament de la presència d´un pres polític de la dic-

tadura de Franco, Gabriel Riera Maimó, de 97 anys. 

A nosaltres ens va emocionar moltíssim que es fes a la 
Casa del Poble, ja que era una manera d’homenatjar 
i reconeixer als qui amb el seu esforç fisíc i econòmic, 
aconseguiren aixeicar i construïr aquest bell edifici 
emblemàtic. Cal dir que la majoria patiren una forta 
repressió. Alguns ho pagaren en la vida. 

Era de justícia que les seves biografies es donassin a 
conèixer. Per això, les vàrem reflectir al llibre, i els noms 
ja no seran mai oblidats dins la història d’Esporles.

Els exemplars de Les petjades del oblidats, la repres-
sió a Esporles es poden adquirir, per un preu de 10 
euros a la Casa de la Vila.

Arnau Alemany Torres, Bartomeu Garau Moranta i 
Guillem Mir Canyellas.

Memòria Històrica d’Esporles.

La veritat no resisteix la humiliació de romandre oculta



Jaume Carrió Artigues guanyà 
el premi PalmaActiva de Creació 
Audiovisual, en la categoria de
ficció, amb l’obra “Chat vol dir moix”

Una quinzena d’obres es presentaren a la segona edició 
dels premis PalmaActiva de Creació Audiovisual. L’obra 
“Chat vol dir moix”, de Jaume Carrió, guanyà el premi 
entre les 10 obres presentades en la categoria de ficció, 
emportant-se els 4.000 euros del premi.

El batle de Palma José Hila i la regidora de Turisme, 
Comerç i Treball Joana Maria Adrover Palma, lliuraren el 
passat 16 de desembre de 2016 els premis PalmaActiva 
de Creació Audiovisual i d’Impuls a la Innovació a la seu 
de l’Agència de Desenvolupament Local de Ciutat.

L’obra Ningú no va als aniversaris 
a l’estiu de Lluki Portas fou 
seleccionada i produïda pel Teatre 
Principal

La proposta de Lluki Portas va ser l’elegida en l’apartat de 
nous llenguatges teatrals. “Ningú no va als aniversaris 
a l’estiu” és una coproducció entre el Teatre Principal i la 
jove actriu i dramaturga, i s’estrenà el 8 de desembre de 
2016 a la Sala Petita del teatre Principal. 

Lluki Portas, a més de la creació i la direcció, comparteix 
escenari amb Diego Ingold, en un projecte que compta 
amb el vestuari de Pau Aulí, els elements escenogràfics 
de Josep Orfila, la il·luminació de Rafel Febrer i els efec-
tes audiovisuals dels Hermanos Picohueso.

Aquest obra també s’ha pogut veure a la Casa des Poble.

Neus Nadal guanyà el VIII premi 
Llorenç Moyà a Binissalem 
d’Obres Dramàtiques

Amb l’obra “Capaltard”, Neus Nadal guanyà el VIII premi 
Llorenç Moyà d’Obres Dramàtiques a Binissalem.

Rebé el guardó el passat 12 de gener en el casal de 
Cultura Can Gelabert.

Aquest certamen està convocat per l’Ajuntament de 
Binissalem amb la col·laboració de l’ESADIB, el premi 
està dotat amb 1.500 euros.
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A ixò era i no era, un ratolí a qui li agradaven 
molt els contes... Tant, que va decidir creuar 
tot Orient i Occident per arribar al petit poble 
d’Esporles i viure el Tercer Contesporles. Un 
Festival Internacional del Conte que durant 

dos dies vol submergir tot el poble en un món de fantasia 
per despertar la il·lusió dels ratolins petits i grans. 

La tercera edició d’aquest Festival es celebrarà els pro-
pers dies 6 i 7 de maig de 2017 i l’escenari tornarà a 
ser tot el poble i el seu entorn. Tant els espais públics 
(places, carrers, Casa del Poble, sales d’actes i d’exposi-
cions, etc.) com els comercials (bars, restaurants, boti-
gues, etc.) o els privats (cases, patis, tallers artístics, 
etc.) ja es preparen per omplir-se de màgia.

Aquest esdeveniment, de caràcter biennal, té com a eix 
central els contes, què es transmeten al públic sobre-
tot de forma oral per contacontes. L’element bàsic, el 
conte, es combina amb altres manifestacions artísti-
ques i culturals, com ara el teatre, la música, les arts 
plàstiques, la gastronomia o l’excursionisme. 

El Festival s’adreça als infants i joves, per tal d’estimu-
lar el seu gust per la lectura i la creativitat literària i 

artística, però també als adults, ja que es preveuen acti-
vitats específiques per a aquest públic, així com altres 
adreçades a les famílies. 

Aquesta iniciativa és possible gràcies, sobretot, al tre-
ball organitzatiu d’un nombrós grup de voluntaris i a 
la generositat dels contacontes i artistes que hi parti-
cipen. El Festival és promogut i organitzat per l’Asso-
ciació Cultural Contesporles i compta amb el patrocini 
de l’ATB i el suport de l’ajuntament, així com de la 
Biblioteca i diverses entitats. Hi ha un centenar de per-
sones implicades en les activitats pròpies del programa 
(contacontes, artistes, conferenciants, etc...) i un bon 
grapat de voluntaris implicats en l’organització, l’ambi-
entació i el desenvolupament del festival.

Per a aquesta edició s’estan preparant prop de setanta 
activitats, molt variades. Entre elles, un berenar de con-
tes, tallers, excursions, vermuts... No hi faltaran els ja 
més que establerts “Contes a ca meva”, els “Contes al 
carrer”, la “Roda de contes”... També hi haurà cercaviles, 
parades de llibres i el mercadet “Contesporles és arte-
sà”. Ballarem, cantarem, pintarem, farem passejades o 
manualitats. Però sobretot escoltarem i viurem els con-
tes arribats d’aquí i els que ens arriben d’arreu el món. 

El Contesporles es cou ara mateix, com un pa, a poc 
a poc, a un forn que encalentim amb molta feina i 
il·lusió. Dies 6 i 7 de maig, en plena primavera, el 
traurem i el repartirem pel poble en bocins fets de 
paraules, música, colors i alegria. Llavors només faltarà 
la part imprescindible, fonamental per menjar-se’ls: 
Vosaltres. Vos hi esperam !

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

Arriba el tercer Contesporles!
El Festival Internacional del Conte tornarà a omplir el poble de fantasia

Premis a esporlerines i esporlerins
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AJUDANTS DE 
BIBLIOTECA
Per quart any consecutiu hem tornat a iniciar el pro-
jecte d’ajudants de biblioteca, amb els infants de cin-
qué de primària del Col·legi Gabriel Comas i Ribas. 

Tornen treballar amb entusiasme per aprendre un 
poc del nostre ofici!

Aquesta activitat s’ha refermat con una de les més 
importants ja què pensam que repercuteix molt 
positivament a la formació d’usuaris i a la dinamit-
zació del nostre centre.

VISITES 
INFANTIL
I també ens visitaren els alumnes de 5 anys d’infantil. 
Aquest pic els explicà els secrets de la biblioteca el 
Professor Sorpresses. 

Hi va haver molts contes, rialles, cançons... 
i molta diversió. 

I SEGUIM AMB 
LA NOSTRA 
PROGRAMACIÓ 
D’ACTIVITATS
Contacontes setmanals, contes per a nadons, club de 
lectura infantil, tast de llibres per adults, concursos, 
sorteig panera de Nadal…

Seguéis-mos a: 
www.bibliotecaspublicas.es/esporles

VISITES 
1R ESO
Els passat mes de gener visitaren la biblioteca els 
quatre cursos de primer d’ESO de l’Institut Josep 
Font i Trias. Els alumnes aprengueren un poc més 
del funcionament de la biblioteca, de com està  
col·locat el fons, com fer cerques al catàleg… en 
definitiva intentam formar-los com a usuaris per-
què puguin ser autònoms dins qualsevol bibliote-
ca del món. 

Però encara que ja siguin grans i vagin a l’insti-
tut… no deixam mai de banda el món màgic dels 
contes. Enguany acabarem la visita explicant-los 
un fantàstic relat: Els fantàstics llibres voladors 
del Sr. Morris Lessmore. 

Un conte molt especial perquè el visualitzarem 
gràcies a una aplicació, i amb l’ajuda del mòbil i la 
tableta ens poguerem introduir dins la història. I, 
només per veure la seva cara d’emoció, va valer la 
pena les seves visites.
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Novel·la
El laberinto de los espíritus. Carlos Ruiz Zafón
Todo esto te daré. Dolores Redondo
El asesinato de Sócrates. Marcos Chicot
Falcó. Arturo Pérez-Reverte
Tot queda en familia. Cynthia d’Aprix Sweeney
La casa de los veinte mil libros. Sasha Abramsky
La estación de las flores en llamas. Sarah Lark
El carbonero. Carlos Soto Femenía
L’espia. Paulo Coelho
La esposa joven. Alessandro Baricco
Allò de l’avi. Anna Manso
El rossinyol. Kristin Hannan
La galera sicialiana. Guillem Frontera
Una vida millor. Anna Gavalda
Les petjades dels oblidats. La repressió a Esporles. 
Arnau Alemany, Bartomeu Garau i Guillem Mir
Argelagues. Gemma Ruiz
El castell de vidre. Jeannette Walls
Mallorca a la cuina. Receptes tradicionals 
 per fer en familia.
PSM 40 anys. La llavor que germina PSM 1976-2016.
Els secrets que mai no t’han explicat. Albert Espinosa
Un abogado rebelde. John Grisham
Como fuego en el hielo. Luz Gabás

Infantil
Prohibida la entrada a los elefantes. Lisa Mantchev
Paraules de sirena. Mia Cassany

Balears abans i ara. Història Antiga. Quim Bou
Balears abans i ara. Conquesta romana. Quim Bou
¿Para qué sirve un libro? Cloé Legeay
Cuentos de Navidad. Leyendas y tradiciones 
de todo el mundo.
¡Feliz Navidad, Peppa!
El gnom no dorm. Astrid Lindgren
El llop no ens mossegarà. Emily Gravett
La ciutat. Roser Capdevila
El camp. Roser Capdevila
Leotolda. Olga de Dios
Lucía y Valentín aprenden a no hacer bullying. 
Mireia Augé
Si jo fos un gat. Anna Llenas
Tocar la luna. Mar Pavón
La padreteca. Dennos Whelehan
La cala del muerto. Lauren St. John.
El pare és un tarambana. Xavier Vernetta
Mussa, el fill de Barba-rossa. Joan Pla
El millor regal del món. Claudia Bielinsky
¡La jirafa es mía! Fabricio Carpinejar
La niña de muy lejos. Annika Thor
La casa dels ratolins. Noves aventures 
del Sam i la Júlia. Karina Schaapman
Aquest ós, no! Berenice Myers
Nacho va a la biblioteca. Lisbet Slegers
¡Cómo mola tu escoba! Julia Donaldson
Max i els superherois. Rocio Bonilla
Petita & gran. Agatha Christie. Elisa Munsó
Petita & gran. Marie Curie. Frau Isa

Greta y el circo de Simba yo-yo. Juana Cortés
Demà tot el dia. Bea Enríquez
Rata Robinata, pèls de tomata. Estrella Ramon

Juvenil
El blog WTF. Sara Kadefors
Connexions. Elizabeth Stewart
El Hòbbit. J.R.R. Tolkien
Love you. Estelle Máscame
Secret Academy. Isaac Palmiola
Harry Potter i el llegat maleït. J.K. Rowling

Audiovisuals
Palmeras en la nieve
El puente de los espías
Dando la nota, ¡aún más alto!
El renacido
Como sobrevivir a una despedida
Juego de Tronos (5ª temporada)
Alvin y las ardillas. Fiesta sobre ruedas
Kung Fu Panda 3
El libro de la selva
Bridget Jone’s Baby
La chica danesa
Malas madres
Joy
Buscando a Dory
El principito
Mascotas

Les novetats a la biblioteca!
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Resum climatológic dels mesos de:

OCTUBRE 2016
• Temperatura mitjana: 18.6 °C
• Temperatura mínima absoluta: 11.8 °C el dia 30 a 
 les 05:10 h
• Temperatura màxima absoluta: 27.6 °C el dia 24 a   
 les 12:40 h
• Dia més fred des mes: 31 octubre en sa mitjana  
 des dies: 15.6 °C
• Dia més calorós des mes: 25 octubre en sa mitjana  
 des dies: 22.1 °C
• Rafaga vent més alta: 48.3 km/h el 06 a 19:30 h
• Mitjana vent: 1.4 km/h
• Sector dominant: SSE
• Numero de dies ventosos (rafages > 36 km/h): 3
• Numero de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 16.0 mm dia 06
• Precipitacions totals des mes: 44.6 mm

NOVEMBRE 2016
• Temperatura mitjana: 14.3 °C
• Temperatura mínima absoluta: 6.8 °C el dia 30 a  
 les 23:30 h

• Temperatura màxima absoluta: 23.2 °C el dia 04 a  
 les 14:40 h
• Dia més fred des mes: 30 novembre en sa mitjana  
 des dies: 10.3 °C
• Dia més calorós des mes: 05 novembre en sa mit
 jana des dies: 19.4 °C
• Rafaga vent més alta: 53.1 km/h el 23 a 07:50 h
• Mitjana vent: 3.3 km/h
• Sector dominant: O
• Numero de dies ventosos (rafages > 36 km/h): 8
• Numero de dies de mestral: 1
• Pluviometria màxima en un dia: 39.6 mm dia 14
• Precipitacions totals des mes: 74.2 mm

DESEMBRE 2016
• Temperatura mitjana: 11.9 °C
• Temperatura mínima absoluta: 5.4 °C el dia 31 a  
 les 07:50 h
• Temperatura màxima absoluta: 19.3 °C el dia 26 a  
 les 13:20 h
• Dia més fred des mes: 31 decembre en sa mitjana  
 des dies: 8.7 °C
• Dia més calorós des mes: 05 decembre en sa  
 mitjana des dies: 14.7 °C
• Rafaga vent més alta: 57.9 km/h el 21 a 14:30 h

• Mitjana vent: 3.1 km/h
• Sector dominant: NO
• Numero de dies ventosos (rafages > 36 km/h): 5
• Numero de dies de mestral: 2
• Pluviometria màxima en un dia: 79.2 mm dia 20
• Precipitacions totals des mes: 234.2 mm

GENER 2017
• Temperatura mitjana: 9.2 °C
• Temperatura mínima absoluta: 1.4 °C el dia 17 a  
 les 15:30 h
• Temperatura màxima absoluta: 16.3 °C el dia 12 a  
 les 12:40 h
• Dia més fred des mes: 17 gener en sa mitjana des  
 dies: 4.4 °C
• Dia més calorós des mes: 13 gener en sa mitjana  
 des dies: 12.7 °C
• Rafaga vent més alta: 54.7 km/h el 11 a 05:40 h
• Mitjana vent: 3.4 km/h
• Sector dominant: NO
• Numero de dies ventosos (rafages > 36 km/h): 9
• Numero de dies de mestral: 2
• Pluviometria màxima en un dia: 36.8 mm dia 20
• Precipitacions totals des mes: 174.2 mm

Meteo Esporles_Daniel Montero

Hem tingut un hivern molt plujós, on les precipitacions 
es varen dividir en dos temporals (desembre i gener)

En punts de la Serra de Tramuntana es varem acumular 
fins a 1000 litres i a punts del Pla de Mallorca fins a 300.

Al nostre poble, desde el dia 16 de desembre fins al 31 
de gener, varem acumular 400 litres.

L’hivern passat en el mateix periode de temps, només 
varem recollir 60 litres.

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

Amb aquest codi QR, a traves del mobil 
podeu entrar a la web de l’estació direc-
tament. Allà trobareu totes les dades 
disponibles i en temps reial, (tempera-
tura, vent, pluja,etc) amb dades histori-

ques, gràfics i molt mes, esperem que vos agradi.

I per acabar un refrany per aquests mesos: 
 

“Quan la Quaresma plora,  
l’hivern ja es fora”.

La nostra  
població
D’octubre a febrer

Naixements: 9
Octubre 2016 (2)
Gener 2017 (1)
Matrimonis: 13
Defuncions: 1

Jaume Nadal AmengualClara Pereda Wirth  Laia Amengual Perelló Mateu Tomás Nicolau

“La font d’en Baster té forma d’ullal natural i es troba situada a la possessió de Son Quint”. © Pedro Roser
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Saps on és?

Saps qui és? 

≈ TEST ESPORLERÍ ≈

Entre 1946 i 1964 es va publicar la revista Horizontes.  
A qui donava veu aquesta revista?
A. A l’Ajuntament
B. A la falange Española
C. A la Congregació Mariana

A quin segle apareixen documentats per primera 
vegada els nuclis Vilavella i Vilanova?
A. s XIII
B. s XVII
C. s XV

A l’any 1892 es posa en marxa la urbanització del 
que ara són els carrer del Sol i Moragues. Sabeu com 
anomenaven aquell lloc abans que s’urbanitzàs?
A. Tanca dels morers
B. Tanca dels cirerers
C. Tanca den Moragues

L’any 2008 es tancà definitivament el convent de les 
Germanes de la caritat. Sabeu a quin any s’obrí el 
convent?
A. 1913
B. 1884
C. 1942

la majoria d’esporlerins recordam l’escola pública de 
son Bernadí (actual Imedea) començada a construir en 
temps de la II República. Sabeu a quin any s’inaugurà?
A. 1960
B. 1934
C. 1946

Fins l’any 1820, el cementeri estava entre l’església i 
la rectoria. Sabeu on ho traslladaren després?
A. A son Quint (ubicació actual)
B. Al fossaret, devora Sarrià
C. A l’actual Placeta del Jardinet.

Sol·lucions número anteriorxerradora, reina per un dia, cèntrica

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

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

Sense llums ni cant coral

arrels aprop del torrent

lluny és de l’Ajuntament

més viu dins lloc celestial,

oblidat és per Nadal.

Si teniu curiositat

de saber la seva edat

comptau quants de pisos té.

A veure si l’any que ve

compareix il·luminat.

Joana i Carme, Elena i Dario, Suyapa i Joan,Ulla i Inar

Torrent de Sant Pere



LA FOTO
Antònia Pizà

A rreu del món, la indústria 
automobilística genera 
milers de milions de llocs 
de feina així com milers 
i milers de milions de 
milions de doblers, que, 

curiosament, es reparteixen sempre els 
mateixos.

El vehicle particular s’ha convertit en 
indispensable en la vida quotidiana de 
qualsevol ciutadà. La despesa econòmica 
que ha de destinar-se al seu manteni-
ment és elevada. El preu del combusti-
ble -per caprici d’alguns- no minva. Les 
ciutats, les vil·les, els pobles es disse-
nyen en torn al cotxe. La tipologia de la 
construcció gira al voltant del cotxe.

Us heu fixat en la fotografia que il·lustra 
aquestes línies? Cotxes aparcats a cada 

banda del carrer. Es respecten els pilons 
així com la pintura groga a l’asfalt que 
indica que no es pot aparcar el cotxe. Ara 
bé, la senyal de que no es pot entrar en 
el carrer, és ignorada totalment. Alguns 
turismes estan aparcats en direcció 
contrària. S’observa que el carrer està 
atapeït de cotxes.

A Esporles, especialment els cap de 
setmana, trobar un lloc buit per deixar el 
cotxe ben estacionat es converteix en una 

missió impossible (fins i tot als aparca-
ments habilitats per això). Desprès de fer 
vàries voltes, casualment, algú se’n va i et 
relaxes. El temps dedicat a cercar aparca-
ment és superior al temps destinat a fer 
els encàrrecs. Les voravies són estretes i di-
ficulten poder caminar-hi amb comoditat. 
I més complicat és si s’acompanya d’un 
carretó d’infant o una cadira de rodes.

L’ús del cotxe, és una necessitat o una 
dependència?


