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Nova normativa de 
tinença d’animals
Els moixos domèstics han d’estar sanats i identificats amb microxip.
 
També és obligatòria la castració d’animals com fures, porcs nans  
o d’altres que poden sobreviure en estat assilvestrat, per tal  
d’evitar danys ecològics irreparables.

Clínica veterinària Los Tilos  
Placeta des Brollador, 3 
T. 971 619 397
c.veterinariaesporles@yahoo.es 

Veterinària Tramuntana
C/ des Quarter, 52
T. 971 611 109
servivet.tramuntana@yahoo.es 



Durant les Festes de Sant Pere 
2017 se va celebrar la presentació 
dels nous Gegants d’Esporles. 
Es tracta de tres noves figures 
creades per l’artista, escenògraf i 
artesà geganter local, Kake Portas. 

Aquests són els tres personatges:

El Dimoni de s’Avenc
Davall es torrent d’Esporles 

hi ha una enorme cavitat, amb 
estalactites de grans dimensions. 
És una cova plena de rierols i salts 
d’aigua, i un llac tant gran com el 
camp de futbol. I al mig del llac, 
hi ha una torre rodona d’uns dos 
pisos d’alçada, amb una única 
finestra al mig. Una finestra sense 
persianes, ni portellons, ni vidres, 
de la qual surt sempre un fum 
groguenc.

Els que ho han vist, diuen que 
sempre fa olor de sofre i que a 
dins si senten renous que escarru-
fen i posen la pell de gallina.

Idò dins aquesta torre, hi viu 
el Dimoni de s’Avenc. No és un 
dimoni molt dolent, diuen que 
surt els vespres de lluna fosca per 
fer entremaliadures i malifetes.  

Aquest dimoni fou apadrinat 

per la Colla de dimonis del Centre 
Cultural de Campos

La Dona d’aigua de sa Font 
de Dalt

Les dones d’aigua són esser 
fantàstics, fades poderoses i a 
la vegada un poc bruixes. Solen 
viure a cisternes, pous, aljubs, 
fonts o cavitats on hi hagi abun-
dància d’aigua.

Idò aquí, a Esporles, ni ha una 
que viu a sa Font de Dalt de Son 

Tries.
Si algun vespre d’estiu mirau 

cap a la font, a vegades es pot 
veure, una llum resplendent 
abraçant les soques i voltant per 
amunt i per avall entre els cimals 
i branques dels grans plataners 
que hi ha. Diuen que aquest 
fenomen es produeix un instant 
abans de que la dona d’aigua 
surti a la superfície, per reunir-se 
a la taula de pedra que hi ha just 
davant, amb totes les bruixes, 

fades i essers fantàstics del 
voltant, fins hi tot es dimoni de 
s’Avenc que no se’n perd ni una. 

Apadrinà  la Dona d’aigua de 
sa Font de Dalt na Maria Enganxa 
de Felanitx.

 
L’Ermasset
Just a devora sa Fita del Ram 

i ha la cova dels Ermasets. Que li 
diuen així perquè hi viuen uns 
petits essers molt particulars. 
Molt poca gent els ha vist, no 

els agrada fer-se veure i per això 
quan senten una persona s’ama-
guen.

Tenen els ulls grossos per 
veure-hi bé a la nit, encara que 
faci poca lluna.

I unes orelles molt grosses 
per poder sentir tot el que passa. 
Diuen que si de nit s’atraquen al 
poble, poden sentir les converses 
de dins les cases.

Tenen com uns dits sobre el 
cap i a les orelles, per poder detec-
tar els sostre de la cova, i així 
poder desplaçar-se ràpidament 
entre els forats i foradins sense 
pegar-se una carabassotada.

Son inofensius i molt bons 
al·lots. I son capaços de saber les 
intencions de la gent, i llegir el 
pensament, amb uns detectors 
que tenen al front i a les orelles.

Son de color verdós i si 
s’acoten entre les herbes, només 
se’ls hi veu el cap i semblen una 
porrassa.Per tant, si algun dia 
veis una porrassa que se mou, 
aneu alerta que potser sigui un 
Ermasset. 

Apadrinà el nostre Ermasset Sa 
Bubota de Santa Maria del Camí.

PRESENTACIÓ DELS GEGANTS D’ESPORLES

INFORMACIÓ MUNICIPAL
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L’Ajuntament d’Esporles ha 
actualitzat i renovat la senya-
lització viària direccional dels 
comerços i dels espais municipals. 
Amb aquesta senyalització els via-
nants, des de la carretera, troben 
fàcilment la indicació cap als prin-
cipals pols d’interès del municipi, 
així com als establiments comer-
cials que no estan situats a la via 
principal.

Gràcies al Conveni de col-
laboració entre l’administració de 
la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears i l’Ajuntament d’Es-
porles per fomentar la millora del 
teixit comercial del municipi i la 
competitivitat dels seus comerços, 
ha estat possible l’actualització 
dels panells indicatius. 

Les noves indicacions que 
s’han instal·lat a la vila segueixen 
la mateixa estètica, el fons verd 
amb lletres blanques indicant 
els serveis bàsics que s’ofereixen 
al municipi (Ajuntament, cas del 
poble, Centre de Salut, Centre 
Cotoner, Biblioteca...) a més dels 
establiments comercials que hi 
ha a Esporles amb el fons blanc i 
lletres verdes.

El disseny de senyalització 
permet una millor gestió de les 
informacions i del seu manteni-
ment, ja que permet afegir i retirar 
informacions individualment.

També s’ha comprat una nova 
vitrina d’informació municipal 
que serà instal·lada a la zona de Sa 
Finca.

ESPORLES RENOVA LA SENYALITZACIÓ INDICATIVA  
DELS COMERÇOS I ESPAIS MUNICIPALS 
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SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER A LLIBRES  
DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR

Encara està obert, fins el 27 
d’octubre, el termini per a sol-
licitar la subvenció per a l’adqui-
sició de llibres de text i material 
escolar per al curs 2017-2018, a les 
famílies amb alumnes d’algun 
dels cursos dels diferents nivells 
d’educació Infantil, Primària, 
Secundària i PISE dels centres 
d’Esporles.

Aquestes subvencions tenen 
la finalitat de donar suport eco-
nòmic a la despesa que suposa la 
compra de llibres de text, llibres 
de lectura obligatoris, material 

escolar obligatori i/o quota de 
material, a les famílies del muni-
cipi  susceptibles de ser reutilit-
zats. Així mateix, amb aquesta 
convocatòria es pretén fomentar 
i potenciar la reutilització de lli-
bres de text i material educatius 
didàctics.

Les persones interessades 
poden sol·licitar aquestes beques 
a l’Ajuntament, i se’n poden con-
sultar els requisits i la documen-
tació que s’ha de presentar a les 
oficines municipals i a la pàgina 
web www.esporles.cat.

La presidenta de les Illes 
Balears, Francina Armengol, parti-
cipà a l’assemblea oberta “2 anys 
de Govern de canvi per millorar 
Mallorca: La sostenibilitat com a 
model de societat”, que se celebrà 
a Esporles el mes de juliol.

L’assemblea també comptà 
amb la participació del vicepre-
sident i conseller d’Innovació, 
Recerca i Turisme, Biel Barceló; 
el conseller de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, i 
el conseller de Territori, Energia i 
Mobilitat, Marc Pons.

Després d’una salutació de la 
batlessa d’Esporles, Maria Ramon 
Salas, la presidenta Armengol i els 
consellers Barceló, Vidal i Pons 
feren una introducció i donaren 
pas a un torn obert de preguntes 
per part dels assistents.

Esporles es va sumar al dol 
per les víctimes de l’atemptat a 
les Rambles de Barcelona, fent 
tres minuts de silenci a la Plaça 
de l’Ajuntament el passat dia 18 
d’agost. 

A la convocatòria acudiren 
regidors del consistori, treballa-
dors de l’Ajuntament i un nom-
brós grups de veïnats que vol-
gueren mostrar el seu suport als 
afectats i el rebuig a la violència.

LA PRESIDENTA ARMENGOL PRESIDÍ L’ASSEMBLEA OBERTA  
“2 ANYS DE GOVERN DE CANVI PER MILLORAR MALLORCA:  
LA SOSTENIBILITAT COM A MODEL DE SOCIETAT”

TRES MINUTS DE SILENCI PER LES VÍCTIMES DE BARCELONA



S’han editat uns fulletons 
informatius sobre el sistema de 
recollida i gestió dels residus al 
municipi amb diversos idiomes, 
per tal de mantenir informats 
els residents eventuals al poble 
durant el període de vacances. 

L’estiu és l’estació durant la 
qual el poble acull més gent de 
fora i, en conseqüència, quan 
més irregularitats i incidències 
en la recollida de fems es regis-

tren. Aquest fet produeix algunes 
molèsties als residents habituals, 
i sovint complica la tasca dels 
operaris del servei municipal 
de la recollida de residus i de la 
neteja viària. Per aquest motiu 
s’han fet aquests fulletons 
amb informació pràctica de 
com i quan treure els residus 
a Esporles, en català, castellà, 
anglès i alemany. També s’han 
fet imants per a la gelera amb 

el calendari de recollida en tots 
aquests idiomes i en francès.

L’edició ha estat finançada 
a través d’una subvenció PIMA 
del Ministeri de Medi Ambient 
i els fulletons i els imants s’han 
distribuït a totes les cases de 
lloguer turístic del municipi. 
A més, estan a disposició dels 
ciutadans i nouvinguts a les 
oficines de l’Ajuntament i a la 
plana web municipal.

NOUS FULLETONS DE LA GESTIÓ DELS 
FEMS EN DIVERSOS IDIOMES

EL DIPÒSIT D’AIGUA DE 
SON TRIES JA ESTÀ LLEST
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El poble ja disposa del nou aljub que podrà emmagatzemar l’aigua 
del sobrant de la Font de Baix en època de pluges. D’aquesta mane-
ra, es podrà disposar d’una reserva d’aigua addicional de fins a 300 
metres cúbics per fer front a possibles situacions de sequera. 

Les obres han estat realitzades per l’empresa VOPSA amb un 
cost de 344.000 € dels quals 305.241,75 € han estat finançats pel Pla 
Especial d’ajudes 2016-2017 a les corporacions locals per a inversions 
sostenibles del Consell de Mallorca.

A més d’enllestir el dipòsit, l’empresa licitadora ha fet feines de 
restauració a la Fons de baix d’eliminació d’una sèrie d’elements que 
distorsionen el conjunt històric. 

Han acabat les obres a la Plaça Balanguera que aprofitant la substi-
tució de les canonades de la xarxa d’aigües potables, pluvials i residu-
als, s’ha redissenyat el trànsit de cotxes, la zona d’aparcament i l’espai 
per als vianants, i el trespol s’ha unificat amb el del carrer Cotoner 
amb la instal·lació del paviment de llambordes a tota la zona.

Les obres s’han finançat al 100% pel Pla d’Obres i Serveis del 
Consell de Mallorca i ha estat executada per l’empresa VOPSA.

Els 125 m2 de trespol del parc de 
jocs infantils instal·lat a la Vilanova 
han estat renovats. S’ha fet una 
solera de formigó nova de tota la 

superfície del parc i, posteriorment 
s’ha recobert amb una capa de 
cautxú de 5 cm d’espessor. A més, 
també s’hi han instal·lat dos nous 

elements d’esplai.
Les obres de condicionament 

del parc han tengut un cost 
d’uns 12.000 €. 

REMODELACIÓ PLAÇA 
BALANGUERA I CARRER 
COTONER

TRESPOL NOU AL PARC INFANTIL  
DE LA VILANOVA
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NETEJA DEL TORRENT DE NA SASTRE
Una vegada finalitzada l’època 

de nidificació d’aus al nostre 
municipi d’Esporles, els/les alum-
nes treballadors/res del Taller 
Ocupacional Son Quint han iniciat 
els treballs de neteja del torrent de 
Na Sastre.

Aquestes tasques de neteja 
i manteniment del material 
vegetal de la ribera i tàlveg dels 
torrents, repercutiran en l’estabi-
litat dels caudals en previsió de 
properes pluges, a més de facili-
tar l’entrada de les someres per 

el manteniment dels mateixos.
 Aquest projecte mixt d’ocu-

pació i formació està gestionat 
per l’ajuntament d’Esporles, 
amb la participació del SOIB i el 
finançament de la Conferència 
Sectorial. Les voreres dels camins de les zones des Verger, de Son Cabaspre i 

d’Establidors han estat netejades de branques i elements que dificulta-
ven el pas, entorpien el trànsit de vehicles o disminuïen la visibilitat.

Per altra banda, també s’han substituït alguns trams de les cano-
nades del subministrament d’aigua potable a la urbanització de Ses 
Rotgetes.

TASQUES DE NETEJA 
ALS CAMINS, I NOVES 
CANONADES A SES 
ROTGETES

El Centre de Formació Esporles en 
breu posarà en marxa un nou programa de 
la iniciativa SOIBVisibles 2017, destinada 
a persones aturades de llarga durada, 
prioritàriament desocupats de més de 35 
anys, que no cobrin cap prestació i amb 
càrregues familiars i, com sempre, un punt 
importantíssim, estar d’alta al SOIB com 
a demandant de feina.Enguany es podran 
beneficiar 2 persones amb perfils vinculats 
al sectors de la construcció.

També els propers mesos es duran a 
terme 4 contractacions de joves titulats a 
través del Programa SOIB Jove Qualificats 
Entitats Locals. Aquest programa per-
met a les administracions públiques 
contractar joves desocupats menors de 
30 anys amb titulació universitària o de 
grau superior d’FP. Les contractacions, 
que començaran entre novembre i desem-
bre d’aquest any, tindran una durada de 7 
mesos. Durant aquest temps, els beneficia-
ris del programa tindran un contracte labo-
ral en pràctiques, a jornada completa.

Els requisits per poder beneficiar-se 
d’aquest programa és ser jove entre 18 i 
30 anys, inscrit/a al SOIB com a demandant 
de feina, inscrit/a en el Fitxer del Sistema 
Nacional de Garantia Juvenil, amb titulació 

universitària o de cicle formatiu de grau 
superior, i complir els requisits per poder ser 
contractat/ada mitjançant un contracte en 
pràctiques que regula l’article 11.1 del TRLET.

Els perfils demandats a l’Ajuntament 
d’Esporles són:

- Un/a tècnic/a de medi ambient
- Un/a treballador/a social
- Un/a auxiliar d’arxiu
- Un/a titulat/da en magisteri
Si compleixes els requisits no per-

dis l’oportunitat de tenir un treball de 
qualitat i apunta’t al Soib i al Centre de 
Formació Esporles.

Agenda de cursos al Centre 
Formació d’Esporles

Des del Centre Formació Esporles (C/ 
Canonge Garau, 6) posem en marxa els 

següents cursos gratuïts els propers mesos:
II curs d’anglès comercial. 15 hores. 

Ofereix un màxim de 15 places.
Anglès A2 (iniciació) 150 hores. Per a 

treballador/res prioritàriament en actiu. El 
curs ofereix 10 places.

Docència de la Formació per a l’Ocupa-
ció. 340 hores. Si tens un ofici i vols fer de 
professorat en aquest ofici necessites capa-
citació docent, Nosaltres t’ajudem! 10 places 
per a persones en actiu, prioritàriament.

Informàtica Bàsica. Tots els dimarts de 
les 10’30 h a les 11’30 h. Ofereix un màxim 
de 10 places.

Continuarem amb l’Orientació Laboral 
perajudar en la recerca activa de feina, tots 
els dimarts de 9 a 10’00h. És imprescindible 
demanar plaça prèviament. Ofereix un 
màxim de 15 places.

L’Atenció al públicdel Departament de 
Formació, Ocupació i Orientació de l’Ajun-
tament d’Esporles és de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h. 

Imprescindible demanar cita prèvia al 
telèfon 971 611 556. 

Centre de Formació Esporles CF’ES,  
C/ Canonge Garau, 6.

NOVES OFERTES DE FEINA A L’AJUNTAMENT D’ESPORLES

ABANS

DESPRÉS



Ja tornam començar i, com sempre, amb moltes 
ganes de fer bona música!

Com a novetat per a aquest curs tenim la “Música 
en Família”. Són sessions de música per a nadons de 
0 a 36 mesos, acompanyats de la mare, el pare o amb-
dós. Es realitzarà una sessió cada mes, els divendres 
horabaixa. És una activitat que ha tengut molt bona 
resposta i que compta amb moltes famílies interes-
sades i pensam que pot esser molt profitosa!

La Batucada juvenil per a infants a partir de 12 
anys que iniciàrem el curs passat, segueix també 
aquest curs, amb un bon nombre de participants. 

A més, tenim les classes de llenguatge musical, 
de música per a petits de 4 a 6 anys, les classes de 
música tradicional, coral, batucada per a adults i les 
classes de trompeta, bateria, piano, flauta, clarinet, 

guitarra elèctrica, tuba, tècnica vocal, dansa clàssica 
i dansa contemporània, percussió, trompa, guitarra 
clàssica, saxofon, trombó, bombardí. Tot això com-
binant espais interiors, exteriors, més grans o més 
petits però sempre amb la intenció de fer la feina el 
millor possible.

El 2016-2017 va esser un curs ple d’esdeveniments 
i activitats ben profitoses, com per exemple la grava-
ció del CD i la representació del musical “Que valgui 
la pena” o els concerts, audicions guiades o trobades 
amb estudiants de música d’altres municipis. Aquest 
nou curs que comença volem que els nostres alum-
nes segueixin gaudint fent Música i per això, seguim 
innovant i preparan’t un bon grapat d’activitats que 
ja us anirem contant i que esperam que també us 
agradin molt i molt!

“Aquestes són les coses que vaig 
aprendre: a compartir-ho tot, a jugar 
sense fer trampes, a no pegar, a dei-
xar les coses on les havia trobat, a 
resoldre els meus problemes, a sen-
tir-me capaç de resoldre les meves 
necessitats de demanar ajuda, a 
demanar perdó, a rentar-me les 
mans abans de menjar, a estirar de 
la cadena del wàter, a fer una vida 

equilibrada i sana.
També vaig aprendre a aprendre, 

a pensar, a dibuixar, a ballar, a jugar 
i a fer un poc de feina cada dia.

Vaig aprendre a fer migdiada 
cada vesprada, anar alerta amb 
els cotxes, a donar la mà i estar 
al costat d’algú, a estar atent a les 
meravelles…

Vaig aprendre que la llavor 

creix amb les arrels cap avall i les 
fulles cap amunt sense que ningú 
sap ni com ho fa… i que nosaltres 
també ens semblem a la llavor. Vaig 
aprendre que el peix i la tortuga es 
moriran i que nosaltres també.

Recordo una de les primeres 
paraules que vaig aprendre: 
“Mira” (perquè tot el que necessi-
tes saber és a algun lloc).

Agafeu qualsevol d’aquests 
aprenentatges i poseu-lo al món 
dels adults, a la família, al poble, 
amb els amics… i tot continua sent 
fonamental: el de deixar les coses 
en el seu lloc, arreglar el propis 
problemes i demanar ajuda…

Continua sent veritat, sigui 
quina sigui l’edat, que quan eixes 
al món és millor anar agafat de la 

mà d’algú i romandre junts…”
Robert Fulghum, escriptor i 

filòsof americà.
I a la fi arriba el setembre i 

amb ell, la nostra escoleta torna 
fer aroma d’inici, d’adaptació, de 
noves relacions, d’un nou camí 
per descobrir.

Bon començament de curs per 
tots!

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA D’ESPORLES

TOT EL QUE REALMENT NECESSIT SABER HO  
VAIG APRENDRE A L’ESCOLA INFANTIL...
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Reunions per amunt, reunions per 
avall, Ermassets, Escola Municipal de 
Música i Dansa d’Esporles, IES Josep 
Font i Trias... cartells per amunt, cartes 
per avall... Començam el curs escolar 
17/18 amb força activitat.

Per una banda estrenam nova forna-
da amb els Quintos 2000 que comencen 
amb moltes ganes i empenta! També 
estam preparant la Segona Trobada de 
Joves dels pobles coordinats a Feim 
Serra (Fornalutx, Sóller, Deià, Bunyola, 
Puigpunyent i Esporles) que tindrà 
lloc el proper dissabte 28 d’octubre i 
que acollirem a Esporles amb un munt 

d’entusiasme. Es tracta d’una gran gimcana per a joves de 12 a 16 anys que 
pretén generar sinèrgies entre els propis joves dels diferents municipis i 
millorar el treball en xarxa dels diferents serveis de joventut.

Poc a poc, engegam de nou el Grup de Muntanya del Casal, s’Altaveu 
(espai/música/joves), les activitats extraescolars al Casal amb l’APIMA, el 
Teatre Jove i un munt de sorpreses que estam preparant.  A més a més, 
amb la renovació del contracte de dinamització del Casal de Joves amb 
el Centre d’Estudis de l’Esplai, aviat començarem el projecte pilot de 
dinamització nocturna des Casal amb l’objectiu d’oferir un espai d’oci 
nocturn quinzenal als joves esporlerins de 14 a 17 anys.

Tot això i molt més al vostre poble preferit! El Casal de Joves d’Espor-
les vos espera amb la porta ben oberta, nosaltres seguim avançant i vosal-
tres podeu venir a proposar tot allò que us passi pel cap! Vos hi esperam!

S’ha modificat l’ordenança de tinença d’animals 
per incorporar una nova norma que diu que reque-
reix la castració obligatòria dels moixos i moixes 
nascuts o incorporats als domicilis d’Esporles, 
mesura aconsellada en tota la resta de casos. Així es 
pretén evitar la proliferació descontrolada, o pràcti-
ques com l’abandonament o el sacrifici de moixons.

Els moixos també han d’estar identificats mitjan-
çant un microxip, a més de sanats.

També és obligatòria la castració d’animals com fures, 
porcs nans o d’altres que poden sobreviure en estat assil-
vestrat, per tal d’evitar danys ecològics irreparables.

Només en són una excepció els animals destinats 
a cria en serveis autoritzats per l’Administració.

Per tal de facilitar el compliment de la normativa 
als propietaris d’animals que no estiguin sanats o 
no duguin el xip, els veterinaris d’Esporles oferei-
xen un preu comú promocional: posar el xip 25 € i 
la castració: 45 € (tant mascles com femelles). 

Clínica veterinària Los Tilos. Placeta des  
Brollador núm. 3, T. 971 619 397, 
c.veterinariaesporles@yahoo.es                      

Veterinària Tramuntana. C/ des Quarter núm. 52,
 T. 971 611 109, servivet.tramuntana@yahoo.es

COMENÇAM EL CURS 
ESCOLAR 17/18 AMB 
FORÇA ACTIVITAT AL 
CASAL DE JOVES

ELS MOIXOS DOMÈSTICS HAURAN 
D’ESTAR SANATS I DUR XIP

Un nou vehicle s’ha incorporat al servei de la 
Policia Local d’Esporles. Es tracta d’un cotxe de la 
marca Dacia model Duster 4 x 4, adaptat i equipat 
amb tots els elements necessaris per a l’ús i la tasca 
de la Policia Local. 

El cotxe està contractat, per un període de 5 
anys, mitjançant el sistema de renting, resultant 

del  concurs públic que fou adjudicat a l’empresa 
Multiauto Palma. Aquest sistema consisteix en 
el pagament d’una quota anual, en aquest cas de 
8.813,64 €, i l’empresa concessionària es fa càrrec de 
totes les despeses derivades de l’ús del vehicle tal 
com les assegurances, el manteniment, les reparaci-
ons, etc. durant aquests anys.

COTXE NOU PER A LA POLICIA LOCAL

Les persones que es veuen en la situació d’haver de cuidar un fami-
liar o alguna altre persona en situació de dependència, sovint es topen 
amb la manca dels coneixements necessàries per fer front a aquesta 
situació, per molt bona voluntat i predisposició que tenguin. Per això, 
des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament en coordinació amb la 
Conselleria de Salut del govern, se duen a terme uns tallers d’autocura 
i atenció a persones en situació de dependència.

El curset, a càrrec de les infermeres del Centre de Salut i altres 
professionals especialitzats, es fa cada dilluns matí a les dependències 
municipals, i es perllongarà fins el 6 de novembre.

FORMACIÓ I AJUDA PER A 
PERSONES CUIDADORES
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Ja està en marxa al Parc Verd 
el projecte pilot de compostatge 
comunitari. S’han instal·lat un 
grapat de compostadors adqui-
rides mitjançant una subvenció 
PIMA Residus del Ministeri de 
Medi Ambient, on els ciutadans 
participants hi aporten els residus 

orgànics de les seves llars. 
Al projecte també s’hi ha 

implicat el grup de cinquè curs 
de primària de l’Escola Gabriel 
Comas i Ribas, que durant aquest 
curs participaran de manera activa 
aportant residus de la fracció de 
matèria orgànica per a compostar 

i seguiran el procès. Aquesta expe-
riència els servirà de base d’estudi 
dins el projecte de curs.

Al parc Verd hi ha restes de 
poda triturats per aportar als 
compostadors en la mesura 
necessària. També es demana als 
participants que anotin al registre 

el pes de tota la matèria orgànica 
que s’hi aporta per fer l’estudi 
dels resultats.

La participació segueix ober-
ta a tothom que s’hi vulguin 
adherir, només cal que es posin 
en contacte amb l’Agenda 21 per 
rebre la informació necessària. 

Recordam que, independentment, 
tots els participants segueixen 
gaudint del servei de recollida 
selectiva porta a porta de totes les 
fraccions com fins ara, les apor-
tacions de residus d’orgànica als 
compostadors del Parc Verd es pot 
fer de forma esporàdica o puntual. 

L’estiu ja ens ha quedat ben 
enrere: les festes de Sant Pere, 
de Sa Vilanova, la calor, els dies 
llargs... arriba la tardor i les fulles 
dels arbres d’Esporles comencen 
a vestir les voravies dels nostres 
carrers. Sembla que s’acaba la que 
per molts és la millor època de 
l’any...

Però al Centre de Dia donam 

la benvinguda a la tardor! S’ha 
acabat passar aquests dies de 
tanta calorada! Encara que plo-
gui més ara es pot passejar pels 
carrers sense encalçar l’ombra, 
arriba la Fira Dolça, Les Verges, 
Tots Sants,... i s’acosten els temps 
de matances! una època i unes 
celebracions que a nosaltres 
ens encanten i ens duen molts 

records de temps enrere. 
I no és que no haguem gaudit 

de l’estiu, perquè no hem deixat 
de fer coses i passar-ho bé tots 
plegats, ja que hem fet tallers 
amb els menuts de l’escoleta d’Es-
porles, la festa de final de curs 
amb els professors de l’Escola de 
Música d’Esporles, hem jugat i 
experimentat amb llum negra i 

fibra òptica, hem visitat el santu-
ari de Lluc i hi hem dinat d’allò 
més bé i també hem sortit a vol-
tar per poble i berenar al Passeig. 
Però es tracta de seguir en marxa i 
no aturar amb activitats per a tots 
els gusts per estar entretenguts, 
actius i en plena forma!

Recordam que al Centre de Dia 
d’Esporles tothom hi és benvingut 

i si estau interessats en apun-
tar-vos i passar a formar part de la 
nostra «família» nosaltres estarem 
encantats d’informar-vos de tot i 
rebre-us amb els braços oberts.

Esperam que hagueu pogut 
gaudir d’allò més de la Fira Dolça 
d’enguany i a gaudir també de 
totes les altres fires i festes que 
venen!

BENVINGUDA TARDOR AL CENTRE DE DIA
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MÚSICA I DANSA 

BALL DE BOT DE RONDALLA 
MARISTEL·LA
Horari: Dll, dc, dv o ds, en funció del grup
Lloc: Centre Cotoner
Preu: 70 € de quota anual de soci de 
Rondalla Maristel·la
Info: T. 646 159 739

BALL EN LÍNIA
Horari: Dilluns de 19 a 22 h  
i dimarts de 19’30 a 20’30 h
Lloc: Centre Cotoner
Preu: 10 €/mes per hora setmanal
Info: T. 650 438 581

CANT CORAL
Horari: Dimecres a partir de les 20 h
Lloc: Centre Cotoner
Preu: 5 €/mes
Info: T. 660 589 653

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

JAZZ DANCE
Horari: Dll i dc 15’30 o 16’30 h.  
Dv 16’30 h (adults)
Lloc: Centre Cotoner
Preu: 25 €/mes
Info: T. 647 511 064

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

ESPORTS DE MUNTANYA  
I TELES ACROBÀTIQUES
Escalada, trail running, barranquisme,  
BTT, orientació, teles acrobàtiques
Info: T. 690 220 779

ENTRENAMENTS FUNCIONALS
Horari: Dll i dc a les 19 o 20 h. Dv a les 19 h
Lloc: Pistes exteriors de CEIP Gabriel 
Comas i Ribas
Preu: 20 €/1 dia setm. 30 €/2 o 3 dies setm.
Info: T. 699 626 390

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

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Horari: Dimarts i dijous a partir  
de les 16’15 h
Lloc: Poliesportiu del CEIP Gabriel  
Comas i Ribas
Preu: En funció de la categoria
Info: T. 687 674 000 

TAI-CHI
Horari: Dilluns i dijous de 18 a 19 h
Lloc: Dll Centre Cotoner. Dj Sala annexa 
Casa des poble
Preu: Gratuït
Info: A la mateixa activitat 

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

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

CONTES PER A BEBÉS
Horari: El darrer divendres de cada mes,  
en dos torns: a les 16’30 i a les 17’30 h

CLUB DE LECTURA ADULTS
Horari: 7 trobades durant el curs, els 
dimarts a les 20 h (12 de setembre,  
31 d’octubre, 15 de desembre,  30 de gener, 
6 de març, 24 d’abril i 19 de juny)

CLUB DE LECTURA INFANTIL I JUVENIL
Horari: 6 trobades durant el curs,  
sempre en divendres a les (16’30 h infantil  
i 18 h juvenil). Dates per confirmar
Info: T. 971 611 000

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

GIMNÀSTICA PER A L’ESQUENA
Horari: Dimecres de 18 a 19 h
Lloc: Centre Cotoner
Preu: 15 €/mes
Info: T. 639 542 993

IOGA TERAPÈUTIC
Horari: Dimecres a les 18’30 h
Lloc: Sala annexa Casa des poble
Preu: A determinar
Info: T. 649 654 377

ALTRES ACTIVITATS
AMICS DELS BONSAIS
Horari: 3r dijous de cada mes
Lloc: Centre de formació Esporles
Preu Gratuït
Info: T. 690 058 231

ESPLAI LA CADERNERA
Horari: Dissabtes de 16 a 18 h
Lloc: Casal Ca Sa Tia Xiroia  
(C/Joan Cabot, 14)
Preu: 20 €/trimestre
Info: T. 665 012 965 

PATRONATGE I CONFECCIÓ
Horari: Dimarts de 17 a 19 h
Lloc: Centre de formació  Esporles
Preu: 25 €/mes
Info: T. 600 244 248 

PERSONES MAJORS
Gimnàstica, pilates, ball de saló  
i altres activitats
Horari: En funció de l’activitat
Lloc: Centre Cotoner
Info: T. 971 619 504

PINTURA
Horari: Dimecres de 19 a 21 h  
o dijous de 18 a 20 h
Lloc: Centre de formació Esporles
Preu: 40 €/mes
Info: T. 616 761 242

TEATRE
Horari: Dimecres o divendres,  
en funció de l’edat
Lloc: Sa Rectoria
Preu: Infantil i juvenil: 25 €/mes  
Adults: 20 €/mes
Info: T. 678 443 093

ACTIVITATS 2017/18



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Entrevista Xesc de sa Teulera (Text i fotos: Es fill de na Joaneta)

“Un temps, amb no res, sa gent estava satisfeta”

T é una màquina per encetar ametles 
que no sap molt bé de quina època és 
perquè ni son pare ni el seu padrí mai 
no li digueren, però com a mínim és de 
finals del segle XVIII o principis del XIX 
i, curiosament, funciona a la perfecció. 
Això sí, adaptada als temps moderns: li 
varen posar un motor de formigonera 

i...  a encetar ametles s´ha dit! En Francesc Nadal, cone-
gut com a Xesc de sa Teulera, va néixer a Esporles l’any 
1937; per tant, aquest passat mes d’agost va complir 
80 anys. Casat amb na Joana Salas de can Gener de sa 
Teulera, tenen dues filles i un fill. Ha fet molta feina a sa 
teulera però també d’altres coses: de traginer amb una 
mula, de collidor d’oliva...

Bon dia! Què m’encetaríeu aquests dos sacs d’ametles?
Clar que sí, però haureu d’esperar un poc perquè sa 
màquina anava amb un motor de formigonera, se va 
espanyar, i ara estic esperant que men duguin un altre. 

O no se pot fer a mà?
Sí, sí... i tant! Li posaré sa maneta i veuràs com roda. A s’al-
tre banda duu aquest volant que li vaig posar, i va la mar 
de bé. A més, abans no hi havia motor, tot se feia a mà.

I tot es poble venia aquí a dur ses ametles?
No. Primer duien sa màquina a ses possessions. La desmun-
taven, la posaven damunt un carro i a fer feina s’ha dit...!

Hi havia moltes possessions que produissin ametles?
Que jo recordi, hi havia Son Simonet, Ca n’Arboç, Son 
Dameto, Son Cabaspre, Sa Granja, Ses Mosqueres, 
Son Tries, sa Casa Nova, Son Poquet, es Verger, Son 
Galceran, Son Quint, Miraies, ses Rotes, Canet, Son 
Ferrà, es Coll (que hi va estar sa mare den Bosé)...

I per què deixaren d’anar a ses possessions?
Quan es va establir Son Simonet, em pareix que va ser 
a finals del segle XIX o principis del XX, ja no valia la 
pena: es roters venien aquí cadascun amb sos seus sacs.

“A Esporles hi havia 
feina per a tothom.  
Ningú anava a 
Palma”
Com era, Esporles?
Ningú no anava a Palma. Aquí hi havia feina per a tot-
hom a ses indústries i també a ses possessions.

Quines indústries hi havia?
A can Magre feien cartó; tenien unes moles que escla-
faven es paper igual que ho fa una tafona amb ses 
olives. Hi havia una serradora que produïa carbó, posts 
per fer caixes de fruita (perquè en aquell temps no hi 
havia plàstic i totes ses caixes de fruita eren de fusta), 
xebrons (travessers on descansen ses teules)... A Can 
Campos feien flassades. A Ca n’Esteva, roba de llista per 
fer davantals, vestits... A Can Fortuny duien llana per 
fer rodets de fil...

Quin ambientarro...!
A les set del matí tocaven una sirena a ses fàbriques 
que se sentia per tot es poble, i cada fàbrica tenia un 
so diferent. A les set i quart una altra vegada i a les set 
i mitja tothom havia de ser a puesto. I llavors a ses 
possessions també hi havia feina pes collidors d’oliva, 
exsecalladors, xermadors, parellers, oliers...

Com vivia, la gent?
Molta misèria...! Jo anava amb unes esperdenyetes 
que a cada punt se foradaven i mumare les cosia amb 
aquell ou de fusta.

I ara? Com vivim?
Derrotx’ total...! Te’n vas a un mercat i per un euro tro-
bes dos parells de calcetins, no fa falta cosir-los. Abans 
que se foradin els tires i en compres uns altres. Hi ha 
més benestar per a sa humanitat. Abans, fer una casa 
era un martiri: fonaments a mà... Ara tot ho fan ses 
màquines.

“Per sa muntanya 
senties cantar, 
xiular, unes bones 
rialles...”

Enyorau qualque cosa d’aquell temps?
Sa tranquil·litat i s’alegria! Anaves per sa muntanya i 
senties cantar ses dones que collien. Un cantava, s’altre 
xiulava. I senties unes bones rialles. Un temps, amb no 
res, sa gent estava satisfeta.

Com era, un dia de la vostra vida?
Quan vaig ser bergantell mon pare me va dir: “Au 
venga...!” Sempre anava amb ell, li feia de mosso. Es 
dematí, de les set fins a la una, fèiem 400 teules. Primer 
sa pasterada de fang i llavors mos posàvem a fer teules a 
mà. A la una, dinar i siesta.

Vos recordau de què dinaveu?
(Riu) Bullit. Cuinat. Sopes. Arròs brut... a ca nostra 
érem molt caçadors de filats i sempre teníem tords. 
Matàvem dos porcs. Mu mare sempre deia: “Menjar 
a esclatar i feina a rebentar”. I era ben ver: en fèiem 
molta, de feina! De sol a sol. Quan fèiem foc en es 
forn, dúiem set o vuit carretades de llenya i estava 
encès durant trenta hores.

Compràveu sa llenya?
Sí, a n’es carboners i a n’es talladors de pins. Ho feien tot 
a mà. Amb una destral grossa tallaven es pi. I dos homos 
amb un verduc serraven peces de metro. Noltros comprà-
vem feixos, perquè ses feixines les duien a n’es forns de 
Palma. Una feixina era una obra d’art.

“Menjar a esclatar i feina a rebentar”
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El poble adobat  
Carta oberta a la batlessa_ Tomeu Alemany 
Benvolguda Maria:

Segurament tenia bona part de raó la comparsa que 
reivindicava un poble dormitori a la passada Rua 
del 2017. Tot i així, mai no fa mal que hi hagin actes 
culturals setmana si i l’altra també. Al cap i a la fi, un 
pot triar d’anar-hi o no, i fins aquí cap problema.

La qüestió és ben una altra. I és que en aquest poble 
qualssevol grups de “freakis” que s’inventi qualse-
vol cosa, ja hi troba el sementer perfectament llaurat 
i adobat per fer el que vulgui com i quan li plagui.

Em referiré a un parell de ocasions, la primera de les 
quals i per proximitat en el temps és una reunió dels 
bojos de la velocitat que es dediquen als rallies. La pla-
ceta del Jardinet delimitada, plena de taules i cadires 
arrenglerades com per a un sopar, no se sap perquè; 
escenari, equip de so i tres o quatre cotxes tunejats 
malpatosament, fent nosa, renou i fum aquí on no per-
toca. Ja no en tenim prou amb el rallie, que no hi va de 
cap manera a l’entorn protegit de la Serra, també hem 
d’empassar-nos els preliminars i les seqüeles.

No fa gaire temps també hi hagué un altre sarau 
multitudinari, com fou el ball en línia. Altra vegada 
la Placeta ocupada pels dansaires amb aquella músi-
ca infernal a tot drap i la gernació embogida ballant 
en rengleres el “no rompas mas mi pobre corazón”.

El que és curiós, que entre els participants, tant en 
els rallies com en el ball, hi havia ben poca represen-
tació de gent d’Esporles.

Hi hem vist també, a la Placeta, haimes, escalada en 
bloc, carpes, tot tipus de mercadets i altres activitats 
igualment deplorables.

Canviant d’escenari. Ara ve el “Tramuntana Rocks”, 
allà per devers el cementiri. Altra cop muntatge d’es-
cenaris, llums... i tot el que això representa, per una 
assistència de devers 3500 persones, segons llegeixo 
al diari. Aquesta gentada en la majoria seran externs i 
també algun entusiasta esporlerí. Tot i així, he pogut 
copsar veus discordants, inclòs dins el sector jove.

He sentit a les rotllanes que els dels cotxes feren 
una aportació voluntària de 3.000 euros a les arques 
municipals. Seria bo saber si és veritat, si es tracta 
d’una aportació voluntària o d’una taxa reglada, o 
també si les altres entitats que fan actes d’aquests 
tipus fan alguna aportació o simplement els posem 
lloc, operaris i servei de neteja de manera gratuïta, 
com si fóssim una ONG, que ens dediquem a aportar 
als que no ho necessiten i no ens deixen res a canvi.

Per altra banda, tants de miraments i paciència que 
tenim amb els animalons i es munten activitats com 
aquesta i altres ben prop del refugi. L’altre vespre, en 
motiu del “Carnaval d’estiu”, vaig sentir bordar, des 
de casa, les bestioles fins que van aturar la música, 
devers les 7 del matí.

Amb tot, no és el pitjor. “Niño deja loj libro, vete ar 
furbo a ve si me zacaz der tajo”. Tal és el model que 
sembla que empenyem amb el “play back” infantil 
que cada any per les festes és programa. Llei del 
mínim esforç, del triomf ràpid i efímer i a la fi, de la 

patacada cruel. De ben segur que l’any passat va tri-
omfar un tal Iglesias:
Si tu estas, yo estoy, /Si te vas, yo tambien me voy, 
/Amor, /Bailamos hasta las diez, /Hasta que duelan 
los pies...   

Poetarrrrrroooo!!!  I els nins vinga que vinga. I 
aquest any el des-pa-si-to, “reguetón” d’un tal Fonsi 
que ens martella les orelles i l’enteniment a tota 
hora. ¡Perquè, Senyor, perquè!

A veure si farem el negoci de madò Coloma: tot allò 
que guanyem amb el cul... Tot allò de bo que aconse-
guim amb el Conte Esporles, digníssima activitat, ho 
fotem amb el malaurat play back. 

A mi em sembla poc menys que explotació infantil, 
o voler realitzar-se, pares i padrins, a traves dels 
infants. Perpetuació del model proletari, patriarcal i 
masclista que a dia d’avui encara roman a les nostres 
societats i que comporta la cosificació de nins i nines, 
però sobretot de les nines, que son més donades a 
aquest tipus de participació. En una societat malal-
tissa com la que ens toca viure, trobo que no son 
gens adients aquesta mena d’actes.

Ara ho hauria d’anar deixant. Trobo que la carta s’allar-
ga i tampoc voldria malmetre massa el seu valuosís-
sim temps amb dèries d’un crític, potser exagerat. Ja 
ens anirem veient pel poble, amb tot m’agrada de 
veure-la de tan en tant i li desitjo a vostè, com al regi-
dor de cultura, molts d’anys i molta salut.

30 de juliol de 2017

Més de 300 persones pujaren enguany a s’Ermita de 
Maristel·la per celebrar la diada anual de romeria. El 
temps acompanya amb un bon sol i les gustoses pae-
lles ajudaren a recuperar forces després de la pujada.

A més, hi va haver música, ball i jocs pels més petits 
durant la tradicional jornada de germanor esporlerina.

Passada la Fira Dolça, l’ONG Esporles al món reprèn la 
seva activitat de venda solidària de coques al Passeig, 
cada primer dissabte de mes.

Seguim treballant a benefici dels projectes a Tenado 
(Burkina Faso), i adesiara en projectes diversos per cau-
ses d’urgència o necessitat immediata.

Si voleu posar el vostre granet d’arena, ja ho sabeu: 
berenau de coca cada primer dissabte!

Bon temps i germanor a s’Ermita ONG Esporles al Món

Durant els darrers dos anys a Esporles s’hi han representat més de 40 obres de teatre, s’han ofert 35 concerts, 9 espectacles de dansa, més de 40 contacontes 
a part del Contesporles, s’han fet una dotzena de trobades culturals i devers 20 exposicions. Certament, una oferta que, juntament amb les que reflecteix la 
carta de Tomeu Alemany, deixen palesa la pluralitat de les activitats

Pere Palou, regidor de cultura de l’Ajuntament d’Esporles.
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A caba l’estiu i comença el curs escolar i amb ell 
torna també l’Esplai La Cadernera. Com sempre 
tots els dissabtes del curs escolar seguirem 
endavant amb les nostres activitats per infants 

de 5 a 12 anys i aquest nou curs l’encetam amb moltes 
ganes. A més el començam amb un grapat de noves 
monitores i monitors joves que segur que seran un bon 
glop d’aire fresc a la nostra entitat. 

Ja tenim tot un seguit d’activitats de tot tipus planifi-
cades per aquest primer trimestre: tallers, jocs, esport, 

excursions,… i les nostres ja tradicionals matances 
populars quan comenci a arribar el fred de bon de veres. 
Segurament quan llegiu aquestes línies ja haurem hagut 
de tancar el període per fer les inscripcions, però us ani-
mam a contactar amb nosaltres per si encara ens queden 
places per als vostres infants.

Aquest curs te un punt d’incertesa per a nosaltres ja que, 
com suposam que sabreu, les propietàries del casal on 
feim esplai fa més de 20 anys no tenen intenció de conti-
nuar cedint l’espai del casal de Sa Vilanova a cap entitat 

per seguir-hi fent la seva tasca, com feim nosaltres, de 
manera totalment desinteressada i sense remunerar. 

Això serà ja el 2018. Hem estat negociant durant molts 
mesos i hem fet totes les propostes que creiem que podem 
arribar a assumir, però sembla que no podrem arribar a un 
acord. Això si, estam segurs que trobarem un altre espai on 
poder seguir fent les activitats, i ja tenim algunes opcions 
que ens fan estar més que tranquils. Tot i així seguirem 
investigant i cercant fins a poder trobar un altre espai on 
poder tornar a fer el nostre feliç niu de caderneres!

Comença un nou curs d’activitats  
amb l’Esplai La Cadernera



Maria Celeste
Entre les filles d’en Galileu Galilei, el gran savi nascut a la 
ciutat de la torre inclinada, hi havia una de molt especial. 
Es deia Virgínia, però als 13 anys va ingressar en un con-
vent i es va convertir en Sor Maria Celeste. Conten que, 
gràcies a la intensa correspondència que va establir amb 
el seu pare, aquest va ser capaç de suportar la pressió a la 
que es va veure sotmès degut a les seves idees i al pensa-
ment imponderable de l’època. 

Galileu havia publicat el Siderus Nuncius, joia incontes-
table de les biblioteques del món, on l’intrèpid italià cor-
roborava l’heliocentrisme de Copèrnic, molt poc temps 
desprès de que ments retorçades per la por i sense gens 
d’imaginació cremessin a Giordano Bruno en ple centre 
de la ciutat santa de Roma.

Tot això passava a  la primera meitat del segle XVII.

Si Sor Maria Celeste, una mena d’àngel a la Terra, 
hagués preguntat al seu pare com seria passejar per les 
muntanyes que ell havia descobert a la lluna amb el 
seu petit telescopi, probablement Galileu hauria pensat 
que la seva filla desvariava i que portava massa temps 
tancada en els braços de Déu...

Si algun dia, els vostres fills us pregunten com seria 
viatjar entre les estrelles, hauríeu de contestar que 
aquesta és una aventura aparentment impossible 
perquè només que volguessin anar a l’estrella més 
propera, Pròxima Centauri, haurien d’invertir quelcom 

més que una vida: aproximadament uns 90.000 anys 
viatjant a 50.000 km per hora. En tot cas, però, no els 
preneu per folls; si sor Maria Celeste i el seu pare aixe-
quessin avui el cap i veiessin tot el que som capaços 
d’observar, amb telescopis i màquines que desafien 

la imaginació, segur que pensarien que la màgia  s’ha 
instal·lat a la Terra per tal de descobrir secrets que mai 
no haguessin somiat.

I només han passat 400 anys.
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Els somnis de Cassiopea_ Xavi Villanueva

  ©Image NASA/CXC/CfA/M. Markevitchet

N omés hi ha un vent de Tramuntana, que ve 
del nord, però a la Serra hi bufen els vuit 
vents del món i encara un més: el de la 
bona música amb què sovint ens obsequia 
Mà de Música. Dia 24 de juny, amb motiu 

de les Festes de Sant Pere, l’esmentada associació ens 
oferí un nou concert al jardí de la finca de Bellavista, 
col·laboradora desinteressada i habitual en aquestes ini-
ciatives. Al peu dels xiprers i quan el sol es ponia, el cap-
vespre d’un estiu recent nat, un quartet de clarinets (tres 
sopranos i un baix) omplí de ressons musicals aquest 
racó privilegiat d’Esporles, lluny de la follia motoritzada, 
amb un públic que va ocupar tot l’aforament disponible. 

Vents de Tramuntana és un conjunt format per quatre 
excel·lents clarinetistes: Eulàlia Mª Siquier, Catalina Nadal, 
Josep Pol i Mª del Mar Puigserver. Es tracta d’un grup cons-
tituït encara no fa un any, que amb talent i esforç ha acon-
seguit un grau important de compenetració i d’excel·lència 
en l’execució. Un grup la joventut del qual ens fa augurar 
noves i atractives audicions al nostre poble i arreu.    

El concert començà amb la progressió d’acords del 
conegut Canon i Giga en re major del compositor bar-
roc Johann Pachelbel. Amb un salt endavant de més 
d’un segle, ens trobàrem amb Rossini i el seu Barber 
de Sevilla; un gènere, l’òpera, que també fou abordat 
al final del concert, amb l’alegre Aragonesa, la prime-
ra de les suites de Carmen, de Bizet. Bach va tenir el 
seu moment, ple d’emoció, amb Air, de la Suite per a 
Orquestra núm. 3. Acompanyats per Mozart, l’alegria i 
l’optimisme de la Marxa Turca, inicialment concebuda 
per a piano, es passejà pels jardins de Bellavista amb 
les veus dels clarinets tramuntaners. 

Amb dues peces de Schubert i Brahms, dos compositors 
del XIX, enfilàrem el final d’un concert que se’ns va fer 
curt. Del primer, la conegudíssima Ave Maria, o Tercera 
cançó d’Elen; del segon, la viva, lleugera i popular  
Dança hongaresa núm. 5. El Tango (realment una hava-
nera) de la Suite Espanya, d’Isaac Albéniz i la ja citada 
Aragonesa, de Bizet, varen cloure un concert amable, 
familiar, que ens deixà amb ganes de més música: el 
millor indicador de l’èxit d’una audició.  

A Tramuntana, aquesta Serra que ens admira per la seva 
bellesa, hi ha molts de problemes, derivats de la massi-
ficació, de la descurança del seu patrimoni o de les difi-
cultats per mantenir les activitats agrícoles, ramaderes i 
forestals que li han donat el seu caràcter. Però també hi ha 
iniciatives per conservar-la i activitats culturals que poden 
ajudar a evitar la seva banalització. Els concerts que orga-
nitza Mà de Música a Esporles en formen part, sens dubte, 
d’aquesta dignificació de l’espai on tenim la sort de viure.

Bufen vents musicals a Tramuntana_ Albert Catalán
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F a just uns quants mesos va aparèixer a les 
llibreries un nou llibre sobre la geografia de 
Mallorca titulat El Centre Geogràfic de Mallorca. 
Percepció del territori i identitat local.

Els autors del llibre, d’una forma didàctica i amena, esbri-
nen amb una sèrie d’estudis on està ubicat el centre geo-
gràfic de Mallorca. Paral·lelament als càlculs, descriuen  
tot un seguit d’històries, fets i llegendes, que han servit 
als pobles del centre de la illa (Sencelles, Sant Joan, Llorito 
–Lloret-, Costitx i Sineu) per a reivindicar aquest centre com 
a seu, i han fet moure, d’aquesta manera, l’hipotètic centre 
als voltants del centre geogràfic establert pels autors.

La lectura del llibre em va despertar la curiositat per 
conèixer on estaria situat el centre geogràfic del nostre 
municipi, d’Esporles.

Així que vaig demanar al meu fill (geògraf i un dels autors 
del llibre), que calculés el centre geogràfic d’Esporles. 

Mentre esperava la resposta me demanava on es troba-
ria el centre: Pot ser a l’església de Sant Pere, pot ser a 
l’Ajuntament, pot ser a la Vila Vella pels carrers antics... 
fins i tot vaig pensar en la Placeta del Brollador... a prop 
de casa... vana il·lusió.

Els càlculs acompanyats d’un mapa ho varen aclarir: 
el Centre d’Esporles no es troba ni a l’església de Sant 
Pere, ni a l’Ajuntament, ni a la Vila Vella, ni a la Placeta 
del Brollador...

El Centre d’Esporles està localitzat vora les cases de la 
finca de Son Galceran a la VILA NOVA!

Mapa amb el perímetre del terme. El punt de color  ver-
mell indica el centre geogràfic d’Esporles.

Amb les coordenades posades al GPS, vaig iniciar la 
recerca del lloc exacte dins la finca de Son Galcerán. 
Aviat vaig poder marcar la fita, molt prop de les cases 
a una trentena de metres de la barrera del bosc just 
vora un camí, on hi ha una pedra gran que pot servir de 
monòlit i una alzina.

La fita vermella senyala el lloc exacte a on es troba el 
centre geogràfic d’ Esporles.

Parlàrem amb la gent de Son Galceran, als que donam 
les gràcies per la seva amabilitat, i ens comunicaren  
que aquest hivern, quan tendrien tancat l’agroturisme, 
posarien al lloc indicat amb el GPS un monòlit amb la 
inscripció pertinent. 

Potser que per les festes de la Vilanova de l’any qui ve, 
hauríem de seguir els Xeremiers i inaugurar oficialment 
aquest monòlit.
    
Bé, això just és el començament d’una història en què 
hem pogut constatar irrevocablement que el Centre 
està situat a La Vila Nova i ara ens feim tot un seguit 
de preguntes: Hauríem de traslladar l’Ajuntament, 
Correus, la Biblioteca, etc., a la Vila Nova? La Capella de 
l’Assumpció de la Mare de Déu de la Vila Nova s’hauria 
de convertir en  Basílica? I, finalment, potser l’Espla-
nada s’hauria de convertir en el Gran Passeig de la 
Vilanova? Tot això el temps ho dirà.

De totes maneres, si no es vol fer tot aquest trull, hi ha 
solució per a tot:
Si l’Ajuntament compra un bocí de terra que faci par-
tió dins els termes de Banyalbufar i Puigpunyent i els 
incorpora al seu terme, el centre correria cap a Mestral 
i es col·locaria automàticament, una vegada fets els 
nous càlculs, a la Vila Vella.

Amén

EL CENTRE GEOGRÀFIC D’ESPORLES 

Una fita geogràfica o qualque cosa més?_ Antoni Bauçà (tardor 2017)

*El Centre Geogràfic d’Esporles indica el centre geogràfic 
del contorn del terme municipal que, en forma de polígon 
irregular, està representat en el mapa. Si retallam el polí-
gon en un cartó gruixat i el posam amb el punt que indica 
el centre sobre la punta d’un llapis, el cartó s’hauria de 
mantenir en equilibri.



Comença una nova temporada carregada d’il·lusió, ria-
lles, jocs, diversió i com no... de bàsquet. 

El Campus de setembre ha donat l’inici a la nova tem-
porada, han estat més de cent persones, nins i nines 
d’Esporles i dels voltants, que han gaudit de valent de 
jocs, visites sorpreses, premis, germanor i moltes, mol-
tes rialles, dirigides per un fantàstic grup d’entrenadors 
i monitors, totalment involucrats per fer que els cam-
pistes s’ho passassin d’allò més bé.

Pels més grans del club, la pretemporada va començar 
a final del mes d’agost. Els nostres jugadors, enguany 
han comptat amb un preparador físic que ha programat 
un pla d’entrenaments per poder començar la tempora-
da “a tope”. Els nostres entrenadors han supervisat la 
seva evolució.

I com no podia ser d’altra forma, tota feina ben feta 
sempre té una recompensa, l’stage, un fantàstic cap de 
setmana on els nostres nins i nines han pogut gaudir, 

a la Colònia de Sant Pere, de jocs a la platja i sobre tot, 
i més important, han pogut conviure junts i fer club, 
amb activitats lúdiques i esportives.

El nou curs acadèmic ha donat l’nici als entrenaments 
dels més petits, que no podien esperar més per comen-
çar, sobre tot després de com s’ho havien passat de bé 
al campus. La frase més repetida era “mamà vull jugar 
a bàsquet i jugar partits!”

El darrer cap de setmana de setembre es celebren els 
partits dolços, unes diades de partits amistosos, de 
diferents categories, on l’objectiu principal és acabar de 
posar en marxa als equips i gaudir d’uns dies complerts 
de bàsquet on els trofeus són ensaïmades per a tots els 
participants (ja vos podeu imaginar que tots els equips 
convidats estàn encantats de poder participar-hi). 

Ja tot està en marxa!, ens veim a la presentació dels 
nostres equips, si hi vols formar part vine a provar, ho 
passaràs d’allò més bé.  

L’Esporles Bàsquet Club vol convidar a tots els nins i 
nines que vulguin provar el bàsquet a venir als entre-
naments de les diferents categories del club. Per a 
més informació podeu consultar la nostra pàgina web: 
www.esporlesbc.com o posar-vos en contacte amb 
els telèfons 606 622 156 (Marc Estelrich) i 654 680 493 
(Toni Martorell).

“Mamà, papà! Quan comença el bàsquet?”
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L’equip de segona divisió femení va disputar la fase d’as-
cens a primera balear, quedant en tercer lloc, pel que per 
poc no va aconseguir la plaça per la que lluitaven.

Un cop finalitzades les lligues de tots els equips, el Club 
no deixa de marxar. Es va organitzar el Torneig de Sant 
Pere 2x2 obert a tothom, on per parelles es van dispu-
tar enfrontaments per seguir gaudint d’aquest esport, 
per a les diferents categories: Infantil, Cadet, Juvenil i 
Sènior. Cap dels participants se’n va anar amb les mans 
buides, tothom té premi, ja sigui una camiseta, una 
medalla o una copa.

A més, de divendres 30 de juny a dilluns 3 de juliol, 
dos equips infantils, un equip cadet i un equip sènior 
es va dirigir a Andorra a participar en el TIM Andorra, 
un torneig internacional de voleibol disputat al país 
pirinenc. Tots els equips quedaren en primera o segona 
posició del seu grup i categoria, pel que vam tornar ben 
contents!

El club any rere any va creixent, i aquesta temporada 
comptam amb l’escoleta, tres equips infantils, un 
equip cadet, dos equips juvenils, un equip sènior feme-
ní i dos equips sèniors masculins. I ara toca fer feina 
per intentar aconseguir els nostres reptes.

Amunt Esporles!

Esporles Vòlei Club
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L a vuitena edició del Ral·li Vall de Sant Pere es 
va celebrar a finals del mes passat, organitzat 
per l’Escuderia Mallorca Competició i el patro-
cini de Hyundai Proa Automoció i l’Ajuntament 
d’Esporles.

La prova va comptar amb una inscripció de 63 equips dels 
quals tres es desplaçaven des d’Eivissa, un d’Alemanya 
i un altre de Gran Bretanya. Una carrera que va ser molt 
dura, la qual cosa va provocar que arribessin a meta sola-
ment la meitat dels equips inscrits.

El pòdium fou per a la parella Alberto Seguí-Jandrín 
López, el segon lloc per a Steve Pérez-Paul Spooner i el 
tercer per a Llorenç Andreu- Pedro Soler.

Molts van ser els afeccionats que es van donar cita a una 
de les carreres que tenen més acceptació del calendari, 
tant pels aficcionats com per part dels pilots i copilots.
La festa va concloure a la plaça d’Esporles amb la cerimò-
nia del lliurament de trofeus i cava per als vencedors.

Victòria dels pilots Seguí–López  
al 8è Ral·li Vall de Sant Pere

E n las relaciones de pareja es bueno centrarse 
en uno mismo y aprender a girar como una 
peonza sobre el propio eje para relacionarse 
desde una cierta madurez y evitar convertir-
se en satélite del otro. Ahora bien, llega un 

momento en el que es necesario olvidarse un poco de 
uno mismo para poder ver al otro ya que cuando prima 
el individualismo la relación no puede fluir, se estan-
ca, se seca. Algunas de las parejas que vienen a hacer 
terapia defienden con ahínco sus individualismos de 
manera que difícilmente puede haber un lugar para el 
nosotros. En estos casos no hay unidad ni pertenencia 
o conexión, no hay mezcla posible. Hay posicionami-
entos, distanciamiento, polaridades, luchas de egos, 
impermeabilidad, separación.

Para que la relación se mantenga viva es necesario 
honrar y valorar el vínculo, aquello que les une. Un 
privilegio que también requiere de ciertas renuncias: 
renunciar a defender el ego, a tener la razón, a no ver 
más allá del propio ombligo. Cuando anteponemos 
el individualismo el vínculo se termina marchitando. 
Aquellos que no se han encontrado a sí mismos se pier-
den fácilmente en la relación buscando salvarse, mien-
tras que otros prefieren encerrarse en el individualismo 
de su torre de marfil, a salvo de perderse.

Verdaderamente no es tarea fácil construir un nosotros. 
Prueba de ello es lo que les cuesta a algunos hablar en 
plural, mientras que otros apenas usan el singular. Sin 
embargo, ambos son indicados y significativos. Cuando 
usamos repetidamente “mi” y “tu” estamos separando 
en lugar de unir, y la relación se resquebraja. A saber, 
uno más uno son tres: yo, tú, nosotros. 

Aprender a bailar solos, escucharse, seguir el propio 
ritmo y practicar la íntima conexión no es tan complejo 
como bailar acompañado. Bailar en pareja requiere de 
un movimiento de rotación sobre uno mismo y a la vez 
de traslación alrededor del otro, en el sentido literal y 
figurado. Es decir, simultanear la íntima conexión y la 
íntima comunión con el otro. Y para ello, hay que ver 
y tener en cuenta al compañero, proyectar una mirada 

amorosa de admiración, aceptación, valoración y apre-
cio, en vez de nuestras frustraciones y limitaciones. Ser 
compasivo y generoso. Nutrirlo, cuidarlo, y poner tam-
bién algunos límites amorosos. Ser inofensivos y prac-
ticar la no violencia. Respetarle. Ser sincero y auténtico. 
Equilibrar las propias necesidades y las del compañero. 
Comprender de donde viene y cuáles son sus condicio-
namientos y limitaciones, y dónde están sus heridas.

Bailar en pareja pide soltar la falsa autosuficiencia para 
apreciar los detalles del otro. Precisa de amabilidad, 
ternura y comprensión. Perder el miedo a entregarse 
y formar parte de algo más grande. Derribar las bar-
reras del control y el miedo a perderse. Dejarse llevar. 
Adquirir el compromiso de crear ese santo vínculo, 
nutrir el tiempo y espacio para la relación, y no solo el 
propio. Precisa  conservar la fe y la confianza en el otro. 
Cuidar sus espacios. Preguntarse: ¿Construyo o des-
truyo? ¿Nutro o extenúo?

Nos oponemos al flujo de la relación cuando nos defen-
demos, rechazamos, enjuiciamos, criticamos. Detrás de 
eso hay miedo, no amor. También cuando nos tratamos 
con “demasiada familiaridad” con exigencias, pasivi-
dad, desinterés, presuponiendo, dando por hecho; con 
agresiones pasivas, egoísmo, egocentrismo, viendo 
únicamente el propio ombligo, alimentando razones y 
resentimientos. Hay parejas que compiten por la energía 
y la atención, en vez de compartirla. Son como vasos 
comunicantes que se vacían mutuamente, en lugar de 
conectarse consigo mismos y beber de la Fuente.

Es bueno reconocer nuestra necesidad de amar y ser 
amados, la necesidad de reconocimiento mutuo puesto 
que la mirada del otro da sentido. Trasmitir: “Te veo, 
me importas”, practicando la reciprocidad y la tole-
rancia, en equilibrio entre dar y tomar. Lo masculino 
necesita de lo femenino y viceversa. El Universo busca 
trascenderse a sí mismo a través de la integración de 
los pares de opuestos.

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

Uno más uno son tres: yo, tú, nosotros
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E-BIBLIO
A través de la plataforma e-biblio, els usuaris de la 
xarxa de biblioteques de Mallorca podeu accedir a un 
ampli catàleg de llibres en  format digital compatibles 
amb e-readers (excepte Kindle), ordinadors, tauletes i 
smartphone. Si encara no teniu les vostres credencials 
per accedir-hi o voleu més informació, veniu al taulell 
de la biblioteca. Podeu consultar el catalèg de llibres 
disponibles a la web: illesbalears.ebiblio.es

SALA D’ESTUDI  
ELS MATINS
Us recordam que l’altell de la biblioteca està obert al 
públic els matins per aquells que vulgueu usar-lo per 
estudiar i treballar amb accés wi-fi gratuït. Heu d’en-
trar per l’Ajuntament i informar a oficines que voleu 
usar el servei. L’horari és de 9 a 14 hores.

ARRIBA OCTUBRE I...
ARRANCAM DE NOU!
Després de la inactivitat dels mesos de juliol i agost, 
tornam a iniciar les activitats de la biblioteca.
Com ja sabeu, hi ha oferta per a tots els gustos i edats:

Cantacontes per a nadons amb Arantxa Riera, cada 
últim divendres de mes amb places limitades, és 
imprescindible fer reserva.

L’hora del conte per a infants de 3 a 7 anys, cada 
dijous a les 17 hores. Durant aquest darrer trimestre 
vendran diferents contadors i artistes a explicar-nos 
històries que faran les delícies dels més petits. 

Club de lectura d’adults. El proper 15 de desembre, 
al tast de llibres, tenim el plaer de rebre la visita de 
Cristina Campos, autora de l’èxit Pan de limón con 
semillas de amapola. Obra ambientada a Mallorca, en 
concret a Valldemossa.

Club de lectura infantil. Dirigit, principalment, a 
alumnes del tercer cicle. Ja hem realitzat la prime-
ra trobada del curs i el pròxim llibre que llegirem i 
comentarem serà El Blog de la Malika. Seguirem amb 
aquesta dinàmica fins a final de curs.

Club de lectura juvenil. Aquest curs estrenam nou 
club per poder donar continuitat als infants que ja 
van a l’institut però segueixen interessats en realitzar 
aquesta activitat. El proper mes de novembre ens reu-
nirem per comentar el llibre Wonder i, posteriorment, 
anar a l’estrena de la pel·lícula basada en l’obra.

Ajudants de biblioteca. Tornam a posar en marxa un 
projecte que de cada any es consolida i és que a partir 
del mes d’octubre tornarem a tenir els alumnes de 5è 
del col·legi aprenent un poc més del nostre ofici. Els 
trobareu cada setmana amb nosaltres.

Visites culturals. Com cada any, hem programat algu-
nes visites culturals. La primera serà  dia 4 de novem-
bre de la mà de Tomàs Vibot i visitarem Palma: Crònica 
negra de Ciutat: justícia i inquisició (s. XIII-XIX).

El proper dijous 26 d’ctubre a les 19 hores, organitzat 
per Aitor Alonso del centre Arrels, es presentarà a la 
biblioteca el llibre Niños sanos, adultos sanos. La 
salud empieza a programarse en el embarazo, de 
Xavi Cañellas y Jesús Sanchís. Comptarem amb la pre-
sència de l’autor que ens parlarà dels pilars bàsics per 
a una vida sana pels infants.

Esperam que us animeu a venir a visitar-nos!!!

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

SERVEI DE PRÈSTEC  
D’E-BOOKS
La biblioteca, subvencionats pel Consell de Mallorca, 
ha adquirit 5 lectors electrònics per poder fer prèstecs 
als usuaris que ho desitgin.
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Novel·la
Una columna de fuego. Ken Follet
El silencio de la ciudad blanca. Eva Gª Saénz de Urturi
Después de ti. Jojo Moyes
La voz de los árboles. Tracy Chevalier
A través de mis pequeños ojos. Emilio Ortiz
Los niños de la viruela. María Solar
Cien años de soledad. Gabriel García Márquez
El gran Gatsby. F. Scott Fitzgerald
Fahrenheit 4 5 1. Ray Bradbury
El cuento de la criada. Margatret Atwood
Después del amor. Sonsoles Anega
4 3 2 1. Paul Auster
Això no és Amèrica Jordi Puntí
Berta Isla. Javier Marias
Una columna de foc. Ken Follet
La banda dels nanos. Roberto Saviano
El color del silencio. Elia Barceló
De què fuges, qui et persegueix? Empar Moliner
Los parientes del doctor Garcias. Almudena Grandes
D’on trec el temps. Marius Serra
Hasta que salga el sol. Megan Maxwell
L’home que perseguia la seva ombra. David Lagercrantz
Origen. Dan Brown
L’assassí que estimava els llibres. Martí Domínguez
Derecho natural. Ignacio Martínez de Pisón
El llibre dels miralls. E.O. Chirovici
Mi verdadera historia. Juan José Millás

Generalitats
Això ho canvia tot. Naomi Klein
Impressions a peu de fossa.
Atles ornitonímic de les Illes Balears. Cosme Aguiló

El libro de cocina de Villa Vegana. Vegan Recetas  
de todo el mundo. 
La gran teranyina: els secrets de poder a Catalunya.  
Roger Vinton
Parelm d’economia amb els joves. Enric Casulleras
Cree en ti. Rut Nieves
Las recetas más molonas de Masterchef junior
Exhuberancia: la vibrante cocina vegetariana. Yotam 
Ottolenghi

Infantil
Juguem? Ilan Brenman
Futbolísimos 11 .Roberto Santiago
Futbolísimos 12. Roberto Santiago
Ara em dic Joana. Jessica Walton
Sensación en Miami. Ana García-Sinériz
L’illa dels filòsofs. Ana García-Siñériz
En Benjamí i el semàfor que mai no es posava verd. Sans 
& Montañá 
Un dia perfecto. Danny Parker
El animal pefecto. Raquel Díaz
Caracol, ¿dónde estás? Tomi Ungerer
Princesas drac. El pantà de les sirenes. Pedro Mañas
Wolfgang. Laia Aguilar
La Jinju s’enamora. Lim Yeong-hee
Sa rata Ruca. Ramon Bassa
Es padrí Biel. Ramon Bassa
Feim coses. Ramon Bassa
Un ocellet de paper. Antonio Rubio
Sóc la Jazz. Jessica Herthel
Los atrevidos. Aventura en Roma. Elsa Punset
Mamá va al cole. Èric Veillè
L’ocarina blava. Mario Satz

El gran llibre de les noies (la banda de Zoe). Ana García 
Siñeriz
Mira al cielo. José Ramon Alonso

Juvenil
Voldria que fossis tu. Lorenza Bernardi
La guillotina. Simona Van der Vlugt
El meu germà persegueix dinosaures. Giacomo Mazzariol
Els caçadors de llibres. Jennifer Chamblis Bertman

Audiovisuals
La bella y la bestia
Ballerina
Los pitufos
El bebé jefazo
Colonia
El guardián invisible
Juego de Tronos (sisena temporada)
Lion
La llegada
Los Lunnis la leyenda
Mañana empieza todo
Si Dios quiere
Vestida de nit
El editor de libros
Hotel Europa
Loving
Maria (y todas las demás)
Moonlight
Passengers
La Rocanrolorama abrégé
Roge one, una historia de Star Wars
Vamos en bici

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

Juny
• Temperatura mitjana: 23.8 °C
• Temperatura mínima absoluta: 13.7 °C el dia 06  
 a les 05:20 h
• Temperatura màxima absoluta: 33.7 °C el dia 14  
 a les 13:50 h
• Dia més fred del mes: 05 juny en la mitjana  
 dels dies : 17.9 °C
• Dia més calorós del mes: 14 juny en la mitjana   
 dels dies: 26.8ºC
• Ràfega vent més alta: 45.1 km/h el 30 a 03:10 h
• Mitjana vent: 2.5 km/h
• Sector dominant: O
• Nombre de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 5
• Nombre de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 38.2 mm dia 05
• Precipitacions totals del mes: 44 mm

Juliol
• Temperatura mitjana: 25.4 °C
• Temperatura mínima absoluta: 16.5 °C el dia 03  
 a les 07:00 h 

• Temperatura màxima absoluta: 37.3 °C el dia 07  
 a les 16:00 h
• Dia més fred del mes: 01 juliol en la mitjana  
 dels dies: 20.2 °C
• Dia més calorós del mes: 07 juliol en la mitjana   
 dels dies: 29.2ºC
• Ràfega vent més alta: 35.4 km/h el 01 a 11:40 h
• Mitjana vent: 2.5 km/h
• Sector dominant: O
• Nombre de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 0
• Nombre de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 0.6 mm dia 01
• Precipitacions totals del mes: 0.6 mm

Agost
• Temperatura mitjana: 25.9 °C
• Temperatura mínima absoluta: 16.7 °C el dia 11  
 a les 03:20 h
• Temperatura màxima absoluta: 38.8 °C el dia 03  
 a les 15:20 h
• Dia més fred del mes: 10 agost en la mitjana  
 dels  dies: 20.6 °C
• Dia més calorós del mes: 03 agost en la mitjana   
 dels dies: 31.6 °C
• Ràfega vent més alta: 35.4 km/h el 03 a 03:40 h

• Mitjana vent: 2.2 km/h
• Sector dominant: SSO
• Nombre de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 0
• Nombre de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en ul mes: 11.4 mm

Setembre
• Temperatura mitjana: 20.5 °C
• Temperatura mínima absoluta: 12.7 °C el dia 17  
 a les 02:50 h
• Temperatura màxima absoluta: 29.2 °C el dia 11  
 a les 17:20 h
• Dia més fred del mes: 16 setembre en la mitjana   
 dels dies: 16.9 °C
• Dia més calorós del mes: 05 setembre en la   
 mitjana dels dies: 23.6°C
• Ràfega vent més alta: 40.2 km/h el 09 a 17:30 h
• Mitjana vent: 1.9 km/h
• Sector dominant: SSO
• Nombre de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 2
• Nombre de dies de mestral: 0
• Pluviometria màxima en un dia: 34.8 mm dia 15
• Precipitacions totals des mes: 76.6 mm
• L’estiu ha sigut molt calorós en el seu conjunt,  
 en especial les nits.

Meteo Esporles_Daniel Montero

L’estiu ha sigut molt calorós en el seu conjunt, en 
especial les nits.
 
Tant al juliol com l’agost, hi va haver més de 20 nits 
tropicals (més de 20ºC de mínima) 
 
Com a dada més destacada, la del record de temperatura 
màxima registrada en la nostra estació, des de que tenim 
dades, (2008) amb 38.8ºC el dia 03 de Agost a les 15:20 h.
 
En aquesta edició vos volem mostrar les parts de les 
quals està composta una estació meteorològica com la 
d’Esporles i amb la qual enregistram les dades.

Seguim formant part de la xarxa de estacions de bale-
arsmeteo.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 
mòbil podeu  entrar al web de l’estació 

directament. Allà trobareu totes les dades disponibles i 
en temps real, (temperatura, vent, pluja,etc) amb dades 
històriques, gràfics i molt més, esperem que vos agradi.

I per acabar un refrany per aquests mesos: 
 

“Per santa Catalina (25 de novem-
bre) o molt fred o molt humida”.

La nostra  
població
De maig a setembre

Naixements: 12
Matrimonis: 35
Defuncions: 2

Llum Vidal Buenestado Leo Terrassa Mas Marta Burguera Font
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Saps on és?

Saps qui és? 

≈ TEST ESPORLERÍ ≈

Sabeu a quin cafè d’Esporles, ja desaparegut, es feia 
un gelat d’ametla molt bo i conegut per tot el poble? 
A. Al Coliseu
B. Al Brasil (Cas saig)
C. Al Deportiu

A on estava situat el cafè Brasil fins als anys setanta 
que tancà?
A. Al Passeig del Rei
B. A la Vila Nova
C. Al carrer Nou, on ara hi ha el Mesón La Villa

Com era anomenada la possessió de sa Granja durant 
l’època musulmana?
A. Ja es deia sa Granja
B. Superna
C. Alpic

Quina és, actualment, la nacionalitat estrangera més 
present entre els esporlerins?
A. Alemanys
B. Japonesos
C. Colombians  

Tradicionalment, sempre hi ha hagut disputes entre 
Esporles i Banyalbufar. Sabeu de quin any és la 
primera discrepància documentada?
A. 1396
B. Mai no hi ha hagut disputes 
C. 1950

Sabeu quin era el motiu de la disputa?
A. Discutien sobre la qualitat de les tomàtigues
B. Sobre la ubicació del consell municipal
C. A veure qui es feia càrrec del manteniment del camí 
des Correu

Solucions número anterior

La dona com la de Raphael, la nina com l’ex-reina , el nin com un 
profeta i ell té un altre nom!

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

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

Pels vianants un carreró

la cosa no va de bromes

no hi ha punts però si comes

en el Son de possessió.

‘Pels als’ és un greu error  

que s’hauria de corregir

fa anys que està escrit així

caminant a l’Institut.

A un poc més d’un minut

ben clar ho podeu llegir.

Teresa Comas Torelló, de can Massanet

El Passeig, amb bicicletes



LA FOTO
Olga Terrassa

L a foto que fa un homenatge 
a l’Sportulis, a aquesta 
revista municipal que teniu 
entre mans.

Ja fa 16 anys del primer 

número i aquest ja és el 45!. Ha tengut 
diversos formats, colors, dissenys, 
redactors, col·laboradors…

I entre les seves pàgines hi ha bocins de 
la història del poble, de la cultura, de les 
festes populars, receptes, entrevistes, 
opinions, queixes, fotografies antigues… 
fotografies que arribaran a ser antigues!!
Ara que tenc tots els exemplars entre 

mans, se’m forma un somriure a la cara, 
quins records!!

I des de aquí, aprofit per donar les 
gràcies a totes les persones que l’han 
feta i la fan possible. Tots aquells que 
ens enviau texts, fotografies, que ens 
donau idees, que voleu ser el personatge 
misteriós, que cada trimestre pensau 
un nou tema, pregunta, entrevista, els 

que ens obriu les portes quan venim 
a demanar ajuda... als  que escriviu 
habitualment o puntualment.

I també a tots aquells que la llegiu, que 
vos fa il·lusió el dia que us arriba a casa i 
hi trobau quelcom d’interessant.

Gràcies!


