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#educació

#8MEsporles:  
l’Ajuntament d’Esporles 
commemora el Dia 
Internacional de les Dones

Per tal de reivindicar el feminisme i la lluita col·lec-
tiva pels drets de les dones, la igualtat d’oportu-
nitats, l’equitat i la justícia, l’Ajuntament d’Espor-

les, juntament amb les entitats que conformen l’Espai 
d’Igualtat la Filadora, organitzà un programa amb un 
gran nombre d’activitats per al 8M, adreçades a tothom.

El Ple de l’Ajuntament de dia 24 de febrer va aprovar 
la Declaració institucional 8M i a partir d’aquell moment, 
amb el compromís de construir conjuntament un muni-
cipi feminista, es va posar en marxa l’agenda 8M al poble. 
Al llarg de tot el mes de març s’habilitaren dos punts de 
lectura dedicats a contes no sexistes i que fomenten la 
igualtat a la part infantil de la Biblioteca Municipal. A la 
part d’adults i joves s’hi van destacar les novel·les d’au-
tores que reflecteixen la lluita feminista. A més, es pre-
sentà arreu del municipi el decàleg de la coeducació ela-
borat per l’Escoleta municipal d’Esporles juntament amb 
l’Escoleta de Valldemossa.

A partir del dia 4 de març, es van instal·lar pels carrers 
de tot el municipi les frases de dones inspiradores, se-
leccionades per l’alumnat dels centres educatius, sota el 
lema #FentMemòriaSomFutur. 

Al llarg dels dies al voltant del 8M, vam poder gau-
dir del concert de na Júlia Colom i de la presentació de 

«Cinema i dones, una mirada que abraça», activitat or-
ganitzada amb l’STEI i que va comptar amb l’actuació 
brillant de les Dones amb Cor.

L’Escola de Música i Dansa va presentar el cançoner 
que està elaborant: “La dona a la Música”, i es van dur a 
terme diverses audicions en petit format.

La Biblioteca Municipal va fer el seu tast de llibres amb 
l’obra Les vencedores de l’autora Laeticia Colombani, 
una novel·la en què el feminisme és al centre mateix de 
la narració, una oda a fraternitat de les dones. I a l’hora 
del conte es va dur a terme el contacontes de  Rosa cara-
mel i la pirata Daniela, a càrrec de Margalida Amengual, 
per parlar de la importància de triar contes i lectures no 
sexistes.

El Casal de Joves va posar l’accent en el lema proposat 
per Feminisme a l’Escola, #ConjuguemElVerbCuidar, 
per a activar a xarxes els memes relacionats amb els es-
tereotips relacionats amb les dones i les cures personals i 
a la llar. A més, al llarg de dos horabaixes, va dur a terme 
el taller per pintar el mural i donar color al pati, amb na 
Rosa del Barco.

Per la seva banda, l’AFA va organitzar un taller de ci-
clicitat femenina a l’escola, impartit per na Mar Gavinyo.

L’educació menstrual  
arriba a l’IES Josep Font  
i Trias d’Esporles

Malgrat que la menstruació és un fet natural, inhe-
rent a la vida de la meitat de la població mundial 
i que, més enllà de formar part del cicle repro-

ductiu, també comporta canvis fisiològics, hormonals i 
en l’estat d’ànim de les persones, l’educació menstrual 
en l’educació formal és parcial i insuficient. Aquest fet 
no només pot afectar la qualitat de vida de les joves i 
adolescents que viuran o estan vivint la menstruació, 
sinó també la de les persones que les envolten, contri-
buint a la perpetuació de tabús i estigmes entorn de la 
menstruació que són fruit del desconeixement i la des-
informació.

Des de l’Ajuntament d’Esporles hem volgut facilitar a 
l’institut Josep Font i Trias participar en un programa pi-
oner sobre educació menstrual i menstruació sostenible 
impulsat des de la fundació Rezero.

Durant el primer trimestre, les i els joves de 2n d’ESO 
han participat en diferents sessions que aborden la 
qüestió de la menstruació des d’una perspectiva trans-
disciplinària, inclusiva i actualitzada.

L’objectiu del programa educatiu és normalitzar la 
menstruació i empoderar a les persones mitjançant in-
formació contrastada i transparent sobre totes les opci-
ons de productes menstruals, per tal que elles mateixes 
puguin prendre decisions lliures sobre el seu propi cos.

Al llarg de les sessions, les i els alumnes han conegut 
els principals impactes ambientals, per a la salut i econò-
mics de les opcions menstruals d’un sol ús, així com tota 
la resta d’alternatives reutilitzables existents i els seus 
beneficis associats.

La participació de l’alumnat en les sessions ha estat 
molt positiva i el seu alt interès per la temàtica reafir-
ma la necessitat d’incorporar l’educació menstrual, se-
xual i reproductiva al llarg de les diferents etapes edu-
catives. Com alguns dels alumnes afirmen, les sessions 
els hi han servit per entendre millor la regla i les persones 
que menstruen, i per conèixer noves alternatives més 
respectuoses amb els propis cossos i el medi ambient.

Cal destacar la feina feta per la comissió de coeduca-
ció de l’IES Josep Font i Trias en el marc de la comme-
moració del dia internacional de les dones ,sumant-se a 
les propostes de feminisme a l’escola. Des de l’institut, al 
voltant del nom Conjugar el verb cuidar, feren un treball 
de recerca que va consistir en entrevistar a les dones que 
duen a terme les tasques de neteja a l’IES, per tal de fer 
una reflexió sobre la importància de la seva tasca.

A més, des de l’institut també dugueren a terme un ta-
ller de memes al voltant de la mateixa temàtica, on, des 
de l’humor, reflexionaren sobre els rols i els estereotips 
de gènere.

Finalment, per tancar les activitats del 8M a Espor-
les, el diumenge 13 de març s’interpretà “Salvatges”, una 
obra de teatre dirigida per na Neus Nadal que parla de la 
sororitat; de la necessitat d’unir-nos malgrat les diferèn-
cies que puguin existir entre nosaltres i fer-nos fortes. 

#igualtat de gènere
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L’Ajuntament d’Esporles 
aprova per unanimitat els 
pressuposts 2022 

Es tracten d’uns comptes realistes i ordenats per a 
ser comprensibles i transparents, ajustant al màxim 
les prioritats i les possibilitats de gestió.

En un context encara marcat per la pandèmia, el pres-
supost d’Esporles vol ser una eina per a impulsar aquelles 
polítiques de marcat caràcter social, educatiu i cultural, 
i de foment de l’ocupació, mantenint de manera trans-
versal eixos com el medi ambient, la promoció econò-
mica, la participació ciutadana, la igualtat i la joventut, 
entre d’altres. 

Es preveu un pressupost inicial de 4.646.255,45 € que, 
en un esforç per a mantenir un alt nivell de prestació de 
serveis públic i partint d’un model sostenible i responsa-
ble, s’ha procurat distribuir d’una forma realista i adapta-
da a les circumstàncies, ajustant al màxim tant les priori-
tats com a les possibilitats de gestió.

#pressupostos

Educació mantindrà el pes principal, amb un 20% del 
pressupost destinat a garantir l’adequat funcionament 
de l’Escoleta Municipal, l’Escola de Música i Dansa, i el 
manteniment de l’escola i l’IES. Així mateix, es va més 
enllà de l’estricte compliment de les competències mu-
nicipals establertes, mitjançant la creació d’una partida 
específica destinada a projectes educatius i una altra per 
a reforç escolar, activitats que es duran a terme en coor-
dinació amb els centres educatius i l’àrea de serveis so-
cials.

L’àrea de Serveis Socials manté el seu pes específic, 
per poder continuar fent front a les necessitats i deman-
des de la ciutadania amb els serveis del centre de dia, 
l’atenció psicològica, les ajudes d’emergència social, les 
treballadores familiars i l’educadora de medi obert.

L’àrea de Promoció econòmica prioritza la col·labora-
ció amb el sector empresarial i comercial local amb la in-
clusió d’ajudes i la creació d’una partida per a impulsar 
la formació d’una xarxa de col·laboració entre els petits 
productors del nostre entorn.

Berenar trobada

Retrobar-se després de tant de temps! I és que les 
treballadores familiars del poble varen fer possible 
que les persones majors, beneficiàries del servei 

d’ajuda a domicili, tinguessin un espai de trobada des-
prés de tant de temps. Llàgrimes d’emoció, rialles i anèc-
dotes foren les protagonistes d’aquest primer, però no 
darrer, berenar.

Fer un consum responsable 
a Esporles ja és més fàcil! 
Comerç sostenible

El comerç de proximitat és un actor clau per l’eco-
nomia municipal, i des de l’Ajuntament es treballa 
per impulsar una activitat responsable amb el medi 

ambient, premiant aquells comerços que han incorporat 
la sostenibilitat en els seus negocis, i animant i ajudant 
als altres a assolir els mateixos objectius.

Per fer-ho s’ha dissenyat un sistema de categories que 
permet classificar les diferents activitats segons els cri-
teris de prevenció de residus, sostenibilitat i sensibilitza-
ció que apliquen en la seva oferta.

Els comerços, bars, restaurants i hotels d’Esporles han 
rebut un distintiu que permet identificar a la ciutadania 
aquells que ofereixen un consum més responsable. 

En el marc del projecte impulsat per l’Ajuntament 
d’Esporles i Rezero, el que es vol és valorar i premiar les 
activitats econòmiques locals que fan feina per incorpo-
rar la sostenibilitat com a eix del seu negoci.

Després d’una primera visita als negocis d’Esporles 
(comerços, serveis, restaurants, bars i hotels), s’ha fet 
una primera avaluació de la situació actual i s’han de-
terminat les categories de cada establiment.  D’aquesta 
manera, les activitats que incorporen un major nombre 
de bones pràctiques han rebut la màxima categoria, i la 
resta podrà anar pujant a mesura que incorpori nous cri-
teris de sostenibilitat. 

Els àmbits contemplats per aquestes categories han 
estat: 

• Criteris de reducció de residus i reutilització (ven-
da de productes a granel, foment d’envasos retor-
nables o reutilitzables, reducció de plàstics, etc.)

• Altres criteris de sostenibilitat (la venda de pro-
ductes ecològics, de proximitat, els productes de 
baixa toxicitat, la prevenció del malbaratament 
alimentari, segona mà, etc.) 

• Criteris de sensibilització i comunicació

Esperem que aquesta iniciativa faciliti a la ciutadania 
consumir amb criteris de sostenibilitat, i que animi i aju-
di a tots els negocis a assolir objectius de sostenibilitat 
en l’oferta de productes i serveis de les seves activitats. 

Subvencions per a activitats 
i projectes esportius, 
culturals, d’oci  
i de temps lliure.

Amb l’afany de donar suport a les entitats del po-
ble, al passat any,  l’Ajuntament va convocar sub-
vencions per donar suport a les entitats locals 

amb la finalitat d’incentivar i estimular les activitats cul-
turals, d’oci i temps lliure i la pràctica d’esport al poble 
d’Esporles, involucrant a la ciutadania, així com al teixit 
associatiu del municipi. 

El fons destinat a aquestes ajudes era de 30.000 € 
amb els que es finançaran fins a 12 projectes duits a ter-
me per les entitats culturals, esportives i de temps lliure.

#gent gran

#economia

#ajudes
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Obres de remodelació del 
carrer dels Estricadors i del 
carrer Major

A finals d’any, s’han duit a terme millores als carrers 
Major i Estricadors centrades en la renovació de 
la xarxa d’aigua potable, de les aigües residuals i 

de les pluvials. A més, s’ha canviat la pavimentació.
El carrer Estricadors ha guanyat espai a les voravies, 

per fer-les més accessibles. També  s’han sembrat  arbres 
i  instal·lat enllumenat nou.

Aquestes obres s’han fet amb el finançament del Con-
sell de Mallorca, a través d’una subvenció plurianual per a 
dur a terme actuacions d’inversió de competència muni-
cipal (obres, vehicles i immobles) i sufragar honoraris de 
redacció de projectes i direcció d’obres, per un muntant 
de 317.256,43 €.

L’Ajuntament d’Esporles 
cancel·la un dels dos darrers 
crèdits pendents de liquidar

Afinals d’any, es va aprovar una modificació de crè-
dit per cancel·lar un dels dos crèdits que l’Ajun-
tament té pendents de liquidar, utilitzant el fons 

provinent del romanent de tresoreria.
Concretament, aquest crèdit que ara liquidam es va 

formalitzar per tal de pagar adequadament als proveï-
dors. Es va començar a pagar l’1 de gener de 2016 i suma-
va un import de 650.642,37 €.

D’aquesta manera, continuam sanejant els comptes 
municipals. A partir d’ara, queda pendent d’amortitzar el 
darrer crèdit, per un import de 403.439,9 € fins a 2026.

Constitució de la taula 
local de coordinació per a 
l’abordatge de les violències 
masclistes

Afinals de gener es va constituir la Taula de Coordi-
nació per a l’abordatge de les violències masclis-
tes al municipi d’Esporles.

La Taula Local de Coordinació per a l’abordatge de les 
violències masclistes és un mecanisme que dona compli-
ment al mandat legal de fomentar vies permanents per 
prevenir i abordar eficaçment la violència masclista. Això 
es materialitza a través de la coordinació entre les dife-
rents administracions públiques, organismes i professio-
nals dels diferents àmbits competents i responsables en 
matèria de detecció, prevenció, atenció i tractament de 
les situacions de violència masclista.

A la constitució de la taula hi assistiren representants 
de l’àmbit municipals: batlia, regidoria d’Igualtat, Educa-
ció i Serveis Socials, Policia Local, Escoleta, Escola i Ins-
titut, tècnic d’esports, tècnica de joventut, dinamitza-
dora del Casal, educadora i treballadora social i tècnica 
d’igualtat, així com representants d’entitats supramuni-
cipals: IB-dona, Delegació de Govern, Direcció Insular 
d’Igualtat i Diversitat i Guàrdia Civil.

Piedad Torres, guanyadora 
del premi de la campanya 
de ComprES

La batlessa Maria Ramon i la regidora de Promoció 
econòmica Marian Castell han fet entrega d’un xec 
de 250 € per poder consumir a qualsevol dels co-

merços adherits a ComprES a Piedad Torres, la guanya-
dora de la Campanya ComprES.

Si vols ser tu la persona afortunada, tens una nova 
oportunitat a la Campanya d’hivern-primavera (del 9 
gener fins al 20 de juny 2022), és molt senzill, acumula 
punts només donant el teu número de DNI quan facis les 
teves compres a Esporles, així de fàcil, ANIMA’T!!!

Consulta els establiments associats o els teus punts a 
https://compres.ajesporles.net/ 

Aquí comença la mar. 
“Un viatge artístic pel 
mediterrani”

Ja has sentit a xerrar del projecte dels torrents que 
es fa a Esporles? No? Idò en aquest projecte hi par-
ticipam tota la comunitat educativa!

Durant aquest curs escolar s’ha posat en marxa “Aquí 
comença la mar”, un viatge artístic pel mediterrani a tra-
vés del fang, de la música i de tot allò que se’ns pugui 
ocórrer per apropar-nos a la Mar Mediterrània i als nos-
tres torrents.

Els primers a engrescar-se amb el fang foren els més 
petits! Des de l’escoleta han sortit unes creacions fan-
tàstiques que ben aviat podreu veure als hàbitats que 
s’aniran posant a diferents ponts d’Esporles, no us ho 
podeu perdre!

L’escola no ha quedat enrere i han participat estudiant 
les espècies de cada fons marí i realitzant una peça en 
fang d’allò que havien estudiat… Una meravella!

Igual que des de l’institut! L’alumnat ha preparat unes 
peces que us deixaran amb els ulls oberts! Durant el mes 
de març podreu veure-les exposades al mateix centre, 
val la pena que el visiteu.

El torrent d’Esporles és un dels ecosistemes més vul-
nerables: s’hi aboca de tot i està directament connectat 
amb la mar, igual que el clavegueram, que no passen per 
cap filtre i tot el que hi acaba se n’hi va directe. Per tre-
ballar la conscienciació de tot això, la feina de neteja que 

estan fent els alumnes del Centre Formació serà clau per 
veure que és necessari continuar tenint cura del nostre 
torrent, ja que hi seguim trobant tota mena de coses.

I què ens falta? L’escola de música ens està preparant 
unes actuacions molt especials: cant, dansa i música. I 
l’esplai no quedarà enrere i amb tots els seus participants 
en faran qualcuna també!

El Casal de Joves, la Biblioteca, l’IMEDEA i fins i tot la 
Universitat, s’han volgut sumar al projecte i estan prepa-
rant activitats relacionades… Seguiu atents el que es vagi 
anunciant perquè tot això promet!!

Per més informació: emo@esporles.cat

#millores #economia

#igualtat de gènere

#ensenyament

#ajudes
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L’Ajuntament atorga ajudes 
destinades a autònoms 
i PIMES per pal·liar els 
efectes econòmics 
derivats de la crisi sanitària 
provocada per la Covid-19 

Aquesta subvenció es va crear per atorgar liquidi-
tat a les empreses d’Esporles per a contribuir a 
facilitar el compliment de les seves obligacions 

empresarials, manteniment de l’activitat i treball i com-
pensar, en certa manera, la reducció d’ingressos que han 
sofert. 

Per això s’ha comptat amb l’ajuda del Govern de les 
Illes Balears, que dins el Pacte de Reactivació Econòmica 
i Social, ha aportat a l’Ajuntament d’Esporles 20.000€. 

També es compta amb l’ajuda del Consell de Mallorca, 
que a través de la Convocatòria de subvencions 2021 del 
Consell de Mallorca adreçada als ajuntaments de Mallor-
ca per pal·liar les conseqüències de les restriccions moti-
vades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors 
econòmics ha atorgat a l’Ajuntament d’Esporles 20.000 
€ amb la mateixa finalitat. Aquestes quantitats se su-
men als 20.000 € que ha aportat l’Ajuntament d’Espor-
les de fons propis.

Aquest fons ha ajudat a protegir l’interès general, do-
nant suport a les persones autònomes, microempreses 
i petites empreses per a contribuir a una reactivació de 
l’economia.

Subvencions per a persones 
treballadores autònomes 
per a inici, consolidació i 
canvi d’activitat

La Direcció General de Promoció Econòmica, Em-
prenedoria i Economia Social i Circular ha publicat 
una subvenció destinada a promocionar l’ocupació 

autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la 
transformació productiva cap a una economia verda i di-
gital.

Aquesta convocatòria té per objecte facilitar la cons-
titució de persones desocupades en treballadors autò-
noms, per mantenir l’activitat per compte propi i consoli-
dar el projecte d’autoocupació, per mitjà dels programes 
següents:

Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, des-
tinats a promocionar la constitució de persones desocu-
pades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballa-
dors autònoms.

Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies 
de negoci i canvi d’activitat per a la transformació pro-
ductiva cap a una economia verda i digital.

Documentació específica
• Formació en línia del curs bàsic per a emprendre
• Pla d’empresa d’inici d’activitat o bé de reenfocament

Novetat: aquesta convocatòria incorpora una sèrie 
d’accions de suport per iniciar la transformació cap a 
l’economia verda i la transformació digital, que es publi-
caran a la pàgina web de la Direcció General.

Les accions esmentades consisteixen en la participa-
ció de l’empresa en un taller d’almenys de dues sessions 
de dues hores que li permetin millorar l’activitat. Aquest 
taller s’ha de realitzar una vegada s’hagi concedit la sub-
venció i es publicarà a: http://dgpe.caib.es

Quantia de l’ajuda: 5.000 €
Període subvencionable per a l’any 2022:
• Per al programa 1 el període temporal per iniciar i 

desenvolupar les activitats a subvencionar és en-
tre 1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2022.

• Per al programa 2 és entre 30 de desembre de 
2020 i el 31 de maig de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de febrer 
al 31 de maig o quan el crèdit s’hagi exhaurit.

Tràmit: les sol·licituds es tramitaran de manera tele-
màtica en dos tràmits a la data d’inici de presentació.

• Tràmit 1: sol·licitud de data i franja horària (no re-
quereix signatura electrònica)

• Tràmit 2: presentació de sol·licitud i documenta-
ció requerida (requereix signatura electrònica)

Per sol·licitar l’assignació de data i franja horària per 
presentar la sol·licitud, s’ha d’accedir a:

https://reservatorn.caib.es

#ajudes

#ajudes
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L’IBAVI construirà 18 HPO  
a Esporles 

La batlessa d’Esporles, Maria Ramon, i el conseller 
de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, han signat un 
conveni que permetrà la construcció de la prime-

ra promoció d’habitatge públic de l’IBAVI al municipi a 
un solar cedit per l’Ajuntament. A l’acte hi va participar 
també la gerent de l’IBAVI, Cristina Ballester, i la regido-
ra d’Hisenda, Administració municipal i Igualtat, Marta 
Neus López.

Els habitatges estaran ubicats al solar que gratuïta-
ment ha cedit l’Ajuntament, situat en el carrer Ca l’On-
clo, 1 (cantonada del carrer Joan Riutort, 90). La super-
fície del solar és de 625, 25 metres quadrats. Serà una 
construcció de 18 habitatges dotacionals. D’aquests 18 
habitatges, 2 són adaptats. Seran habitatges d’uns 45 
metres quadrats, d’un dormitori.

El pressupost previst per a aquesta promoció és 
d’1.435.765 euros. La previsió és que les obres de cons-
trucció comencin enguany i que estiguin enllestides 
aproximadament en un any.

Les promocions de l’IBAVI en construcció i les projec-
tades responen a una arquitectura sostenible, s’utilitzen 

Arribam al màxim històric 
de recollida selectiva al 
municipi

Les estadístiques sobre el percentatge de residus re-
collides l’any 2021 mostren que s’ha arribat al 78% de 
recollida selectiva. Aquesta dada supera àmpliament 

la mitjana de les Illes Balears (17%) alhora que compleix els 
propòsits europeus del 50% de recollida selectiva.

Sense dubtes, el servei de recollida porta a porta ha 
jugat un paper fonamental per aconseguir aquestes xi-
fres, juntament amb la conscienciació de la població so-
bre separar els residus a casa i en el comerç.

A això cal afegir-hi el pagament per generació mitjan-
çant la bossa vermella per al rebuig. Amb aquest siste-
ma, qui més recicla, menys paga.

Aquesta fita ha estat gràcies a la col·laboració de tota 
la ciutadania del municipi, que ha assolit situar a Espor-
les entre els municipis amb els millors resultats de reci-
clatge.

#habitatge

materials de Km 0 i són molt eficients energèticament 
per fer-los sostenibles també econòmicament, ja que 
amb la reducció del consum energètic es redueixen les 
despeses.

Tots aquests habitatges van destinats al lloguer social, 
amb un sistema d’adequació de la renda que en cap cas 
els llogaters paguen més del 30% dels seus ingressos en 
concepte de lloguer i despeses.

Hi podeu accedir des de l’enllaç del nostre web: 
https://ajesporles.net/es/node/2104

«Familiarització»

Al’escoleta iniciarem el curs escolar amb 60 in-
fants, la majoria de famílies del nostre municipi 
d’Esporles però també dels nostres pobles veïns 

de Banyalbufar i Establiments. Durant el primer trimes-
tre vam tenir  noves adaptacions a algunes aules i ara, 
el mes de gener ha sigut necessari obrir una nova aula 
de nadons per acollir més infants nascuts en el 2021. El 
resultat d’aquestes noves incorporacions modifica a 72 
infants  el nombre d’alumnes al centre en aquests mo-
ments.

A l’escoleta miram de cuidar l’inici dels infants i les se-
ves famílies d’una manera acurada, per això abans que 
l’infant comenci al centre dedicam un temps per conèi-
xer la família. Quan s’inicia aquesta nova aventura i ens 
separem dels nostres infants és imprescindible un tras-
pàs de confiança cap a l’educadora. Durant els primers 
dies és vital i necessari que hi hagi un temps on es com-
parteixi l’espai a tres (família- infant- educadora). 

#Ensenyament

Quan començam a l’escoleta, tot és nou: els espais, els 
adults, els altres infants. Aquest fet, suposa un  gran es-
forç per l’infant i són moments on sorgeixen pors, tant 
pels infants com per les famílies i també per les educa-
dores. Aquestes, assumeixen un paper fonamental i de 
molta responsabilitat, són el mirall dels progenitors. 

Les mestres, els seus referents  donen resposta a les 
seves demandes - amb una mirada, un plor, una rialla- 
sabem el que necessiten i els hi donem, parlem d’un inici 
de comunicació. A poc a poc l’infant es va sentint segur 
i comença a descobrir-se, experimenta les possibilitats 
del seu cos i dels espais, explora i es mou mentre l’adult 
l’acompanya, li dona seguretat.

Aquest acompanyament també el senten els pares, 
s’acomiaden dels seus infants fins a la porta, construei-
xen rituals d’acomiadament, a través dels vidres de les 
finestres, amb cançons, frases fetes, paraules.

L’adaptació transcorre com un temps de coneixement 
mutu i de construcció de confiança entre famílies i esco-
leta. Un període flexible  que durarà el temps que el nos-
tre infant necessiti. Un procés que hem de viure des de  
la presència, la confiança i la seguretat.

Referència documental, article Verònica Antón, rev. 
“Crianza Natural”, juliol 2013

L’Ajuntament ha aprovat un 
Pla de Gestió Sostenible de 
l’Aigua

El Pla contempla actuacions com: 
• Continuar detectant i eliminant les pèrdues de la 

xarxa, que durant els darrers anys ja s’han reduït 
molt considerablement. 

• Instal·lar comptadors elèctrics de més precisió. 
• Redactar una nova ordenança que contempli 

establir tarifes que agreugin el consum abusiu 
d’aquest bé dins tot el terme. 

• La implementació de sistemes de drenatge sostenible 
• Millores estructurals a la xarxa de clavegueram, 

entre d’altres. 

#Millores

L’aigua és un bé escàs i hem de vetllar per la seva gestió 
òptima i responsable.

El Pla també contempla mesures d’activació en cas de 
produir-se episodis de sequera al municipi. 

#medi ambient
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Aprovat el Pla de Prevenció 
de Conductes de Risc 

A finals d’any, al plenari es va aprovar el Pla de Pre-
venció de Conductes de Risc del nostre municipi 
amb l’objectiu de continuar treballant de forma 

coordinada per tal de dur a terme accions per prevenir 
conductes que puguin suposar un risc de salut o social 
en els habitants del nostre municipi, en especial les ad-
diccions.

En l’elaboració d’aquest pla hi han participat nombro-
sos professionals, entitats, comerços i col·lectius d’Es-
porles, els quals han ajudat a fer una planificació ajusta-
da a la realitat per tal de millorar la seva efectivitat.

L’Alemany de la botiga de 
fotos 

El passat 5 de febrer, tingué lloc a la Casa des Poble, 
la preestrena del documental “L’Alemany de la bo-
tiga de fotos” amb l’assistència de Luis Pérez Bor-

doy, director de la pel·lícula i la resta de l’equip del do-
cumental.

«L’alemany de la botiga de fotos» està basada en la in-
vestigació realitzada per Pere Bueno i Joan Pérez Bor-
doy i narra la desconeguda història del fotògraf Leo 
Frischer, un jueu alemany que fugint de l’Holocaust nazi 
va trobar refugi a Esporles on va obrir una petita botiga 
de fotos fins que el juny de 1940 va rebre una ordre d’ex-
pulsió immediata del país i hagué d’emprendre a la força 
a una fugida sense destí travessant l’Europa en guerra.

L’acte va exhaurir les entrades, però podeu veure el 
documental a IB3 a la carta: https://ib3.org/carta?id=-
ce112f63-6988-4339-b3ec-86e9ebc1c6d5&type=TV

Començam un 2022 amb 
moltes ganes al Centre de 
Dia d’Esporles!

Al Centre de Dia d’Esporles hem encetat un any 
amb ganes i optimisme en què les coses millorin 
i puguem tornar a la normalitat. Aquest any hem 

tornat a celebrar el Nadal d’una manera més íntima i amb 
prudència, però hem continuat gaudint de les festes ela-
borant torró, engalanant el Centre, tenint uns bons di-
nars en les dates més assenyalades i celebrant el nostre 
concert de Nadal particular amb xocolatada inclosa. De 
la mateixa manera celebràrem Sant Antoni, amb dinar 
de torrada i cançons tradicionals.

I com cada any ens hem posat a fer feina i hem ela-
borat unes desfresses amb motiu de la celebració del 
carnaval. Encara que aquest any hem preferit quedar al 
Centre, no han faltat les rialles, la decoració del Centre, 
ni la típica coca de tallades d’aquesta festa.

Queda clar, com veis, que d’una de les coses que més 
gaudim és de celebrar-les omplint la panxa i ara s’acosta 
una de les millors èpoques de l’any en aquest sentit: Pas-
qua! Ja podem sentir l’olor de les panades dins el nostre 

#Millores

forn, el renou dels motlles dels crespells, els debats de 
quins són els millors farciments per als rubiols…, està clar 
que sempre estam ben entretenguts i contents quan ar-
riba aquesta època.

I és que amb l’arribada de la primavera, del bon temps 
i de poder estar a l’aire lliure tot millora i ens canvia fins i 
tot l’humor. I la veritat és que fa falta. Al Centre de Dia 
duim ja dos anys realment durs, amb molts de canvis en 
la nostra tasca, amb mesures restrictives, de distan-
ciament personal, d’higiene intensiva, de mascaretes, 
guants, pantalles facials…, de treballar amb una gran cura 
i respecte a les persones més vulnerables. Tot i això, ens 
hem hagut d’acomiadar de persones amb qui feia anys 
que compartíem moltes hores al Centre i cada dia se-
guim amb la nostra tasca tenint-les molt presents.

Esperem que aquesta tendència a la millora i el retorn 
a la normalitat ens permeti tornar a estar més junts, con-
tents i segurs.

https://esporles.cat/ca/arxius-i-documents/normativa-i-or-
denances/pla-municipal-de-prevensio-de-conductes-de-risc

#memòria històrica

#gent gran
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Escola Municipal de Música  
i Dansa d’Esporles

A pesar de totes les onades, de les pujades i baixades 
d’incidència i dels obligats confinaments que s’han 
hagut de viure per part de petits i grans, l’activitat 

a l’Escola de Música i Dansa no s’ha aturat en cap moment 
des de l’inici d’aquest curs 2021-2022.

Tant a les classes grupals com a les individuals s’han apli-
cat totes les mesures anti covid establertes per la Conse-
lleria d’Educació i Formació Professional, la qual cosa ha 
permès seguir el curs amb una certa normalitat.

Aquest seguiment més o menys normal del curs és, so-
bretot, gràcies a la paciència i bona feina dels nostres i les 
nostres alumnes, que per segon any consecutiu han ac-
ceptat que s’hagin de guardar distàncies, dur mascaretes 
o aplicar gel hidroalcohòlic com a part de l’aprenentatge 
musical.

D’aquesta manera hem pogut dur a terme diferents 
activitats, podem dir que ben variades i totes molt inte-
ressants. A més de les audicions amb actuacions instru-
mentals i de dansa que realitzam a la Casa des Poble cada 
mes, hem pogut participar en altres esdeveniments.

Al mes de novembre celebràrem una nova edició, i ja en 
van 6, del Curs de perfeccionament de Clarinet, impartit 
per Enrique Pérez Piquer, solista a l’Orquestra Nacional 
d’Espanya.

A principis de desembre vàrem tenir el luxe de poder 
assistir, a la Casa des Poble, al concert didàctic i classe 
magistral, exclusiva per als nostres alumnes, que va oferir 
el prestigiós pianista cubà Roberto Fonseca, aprofitant 
que aquells dies es trobava a Mallorca per actuar dins el 
festival de jazz Alternatilla.

Rutes cicloturístiques 

L’Ajuntament d’Esporles ha elaborat 10 rutes ciclo-
turístiques perquè les persones que vivim a Espor-
les i les que ens visiten puguin conèixer el nostre 

municipi i els seus voltants en bicicleta.
Totes les rutes tenen com a punt d’inici Esporles, mos-

trant que es tracta d’un paratge ideal per a gaudir de la 
Serra de Tramuntana i com a punt base per conèixer l’illa 
de Mallorca.

Podeu trobar a la pàgina web de l’ajuntament:
https://www.ajesporles.net/ca/rutes-cicloturistiques

#Jovent

També dins el desembre, abans de les festes de Nadal, 
els grups que fan l’assignatura de combo participaren en 
l’encesa de l’arbre.

Ja dins el mes de gener, els més petits de l’Escola de 
Música i Dansa celebraren Sant Antoni, amb cançons, 
danses i activitats relacionades amb la música d’aquesta 
festa tan arrelada a Mallorca.

El 8 de març, dins els actes commemoratius del Dia de 
la Dona, presentàrem el cançoner “La dona a la música”, 
amb algunes interpretacions musicals.

I d’aquí a final de curs encara ens queden molts altres 
esdeveniments per gaudir i molts més aprenentatges per 
compartir. Ja us anirem contant!!

Casal Municipal de Joves

Hola ja tornam a ser aquí, encara que no hem deixat 
de ser-hi! Des del Casal Municipal de joves, i des 
de l’Àrea de Joventut, s’ha continuat treballant 

de valent per no perdre la rialla i, sobretot, per no perdre 
les ganes i la curiositat de fer coses noves.

Durant aquest període de “silenci”, des del casal hem 
posat en marxa un seguit de projectes engrescadors:

Intercanvi Juvenil (Erasmus +)
Després de molts anys intentant arrancar aquest pro-

jecte, un grup de joves a partir de l’Assemblea Jove 2021 
es van “tirar a la piscina” i van començar a fer feina per-
què el projecte fos possible. 

Aquest projecte s’emmarca dins els programes de mo-
bilitat jove europea amb l’objectiu principal d’oferir al jo-
vent, la possibilitat de fer viatges d’intercanvi, coneixe-
ment de països i joves d’Europa.

Des del mes de setembre del 2021 estam fent feina 
conjuntament amb un grup de 18 joves esporlerines per 
tal de dur a terme un intercanvi amb un grup de Portu-
gal. Aquest, vendrà a finals d’agost per a conèixer el grup 
del Casal i el nostre poble. Per tant, si per casualitat ens 
trobau, aturau-vos a saludar i a conèixer a aquesta gent 
jove engrescadora que vendrà!

Campament
Tornam de CAMPAMENT JOVE a... idò seguirà l’ex-

pectació perquè gràcies a la pandèmia els Casals i Ca-
ses de Colònies, encara no saben si podran o no acollir 
grups! Així, tot d’una tenguem un mínim d’informació us 
ho direm! Sabem que ho estau esperant!

Nits Alternatives
Dues vegades al mes, el Casal obri les portes de les 22 

h a la 01 h perquè pugueu venir a jugar, llegir, xerrar, ba-
dar, a mirar les estrelles, a parlar amb na Mar... Cada Nit 
Alternativa té una activitat programada per si no sabeu 
què fer al Casal. Però si creis que les idees són antigues 
o no s’adeqüen als vostres gustos, ho deis a na Mar i ho 
programarem!

Assemblea Jove
En aquest projecte són els i les joves, de manera as-

sembleària, les persones que trien on van destinats els 
diners del pressupost de joventut.

Durant els darrers anys han sortit moltes activitats i 
projectes arran de l’Assemblea Jove, com són: la Sala 
de Música, l’Intercanvi Juvenil, el Campament Jove, el 
Grup de Muntanya, les Nits Alternatives, etc.

Enguany l’Assemblea serà durant el darrer trimestre 
de l’any, per així poder programar el 2023 amb totes les 
propostes que tengueu i fer-ho més atractiu per a vos-
altres.

Quintos
Després d’una aturada del projecte durant el curs 

2020-2021, la quintada del 2004 es va animar i varen co-
mençar a fer activitats l’octubre del 2021 tot i la situació 
de la pandèmia.

Estau atents i atentes que encara queden un parell de 
mesos per acabar el curs i segurament els trobareu ve-
nent coques alguns dissabtes al mercat o organitzant ac-
tivitats pel poble!

Reincorporació
A principis del mes de gener, es va reincorporar una al-

tra vegada na Suyapa Ginard. Després d’una aturada de 
dos anys ha tornat!

Difusió del Casal
Amb tants canvis en l’àmbit digital, al Casal també ens 

hem hagut de posar les piles i hem observat que tothom 
està més connectat a la pantalla del telèfon que als pla-
fons municipals.

En tenim per a tots els gustos:
Facebook: per als més majors (@casaljovesesporles)
Instagram: pels més joves (@casalesporles)
Correu electrònic: per a les famílies (pij@esporles.cat)
Whatsapp: per a tothom, i pels més despistats  

     619 554 857
Tiktok: pels més dinàmics (@casalesporles)
WordPress: pels que tenen més curiositat
(https://casaldejovesesporles.wordpress.com)

Per tant, teniu tot aquest ventall per a cercar infor-
mació sobre el que feim. Si voleu formar part d’algun llis-
tat de difusió, telefonau, enviau un correu, un whatsapp, 
etc. i us inclourem, així rebreu informació d’activitats i 
accions del Casal Municipal de Joves d’Esporles.

#cultura

#turisme
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Distintiu als cinc 
establiments d’Esporles 
adherits a Emblemàtics 
Balears 

Un total de cinc comerços d’Esporles han rebut de 
les mans del director general de Comerç, Miquel 
Piñol, i la batlessa d’Esporles, Maria Ramon, les 

plaques que els distingeixen com a establiments Emble-
màtics de Balears. 

Els establiments adherits a Emblemàtics Balears per 
ser catalogats com a arrelats (amb un ofici o producte 
singular), amb història (amb més de 75 anys de vida com 
a norma general), o amb patrimoni (amb elements arqui-
tectònics destacats) són:

• Can Gener: història i patrimoni
• Can Mavano: històric
• Carnisseria Margalida: històric
• La Granja: emblemàtic
• Lafiore: emblemàtic

#Emblemàtics

El projecte Comerços Emblemàtics de les Illes Balears 
neix de la necessitat de protegir l’activitat comercial de 
proximitat i, més específicament, la dels establiments 
amb més tradició dels municipis. Un dels objectius 
d’aquest projecte és donar a conèixer la singularitat de 
cada municipi a través dels seus establiments emblemà-
tics.

Podeu consultar els comerços emblemàtics d’Esporles 
i de la resta de municipis de les Illes Balears a:

www.emblematicsbalears.es 

L’Ajuntament d’Esporles 
presenta el nou Pla de 
Gestió , Control de Risc 
i Protecció de l’Arbrat 
D’Esporles 

La finalitat de l’estudi és reduir el risc de possibles ac-
cidents produïts pels arbres, millorar les condicions 
de l’arbrat i augmentar la seva aportació mediambi-

ental i climàtica.
Maria Ramon, batlessa d’Esporles ha presentat l’estu-

di que ha permès avaluar l’estat fisiològic de 250 arbres 
del municipi, per així decidir les actuacions que s’han de 
dur a terme per a reduir el risc de possibles accidents 
produïts pels arbres.

Amb les dades recollides s’ha pogut observar que un 
86% dels exemplars es troben sans o resilients, mentre 
que un 11% es troben en situació d’estrès. A més, s’han de 
sumar 5 arbres en decaïment i 2 morts. Això es tradueix 
en un risc d’accident dins els límits tolerables d’un 94% 
dels exemplars i 16 exemplars que no arriben als indica-
dors acceptables.

D’aquesta manera es defineixen les actuacions que 
s’haurien de dur a terme per a reduir aquest risc que con-
sistirà en un manteniment normal o poda de 231 exem-
plars, la retirada de cablejat de 10 arbres, la millora de 
l’entorn de 19 i la tala o eliminació de 10 arbres, per estar 
morts o en alt risc de fractura o accident.

Soib Jove

El passat mes d’octubre de 2021 varen començar al 
municipi d’Esporles els dos programes de Forma-
ció i Ocupació SOIBJOVE Xarxa Forestal Esporles 

IV destinat a persones menors de trenta anys i SOIB30 
Son Quint V destinat a persones majors de trenta anys. 

Els vint alumnes-treballadors d’aquests programes 
han estat fent feines de neteja, manteniment  i millora 
a diferents torrents del municipi, camins municipals i a 
l’hort de Son Tries.

Són tasques sempre dirigides i assessorades per per-
sonal expert, tant propi de l’ajuntament, com d’altres 
institucions (Recursos Hídrics, Consell de Mallorca...).

Les tasques silvícoles com: podes, aclarides, tales se-
lectives, desbrossaments i retirada o crema de totes les 
restes, amb l’objectiu de millorar els accessos, reduir el 
risc d’incendi i l’impacte de les pluges torrencials, venen 
acompanyades del permís i control de l’Agent de Medi 
Ambient (AMA) encarregat del municipi durant tot el 
temps que duren els projectes.

Destacar la gran quantitat d’enderrocs, restes ani-
mals, escombraries…, que trobem als torrents i camins 
municipals, any rere any, amb l’alt perill que suposen pel 
manteniment del medi natural. És imprescindible pren-
dre consciència sobre la necessitat urgent de protegir la 
natura i sensibilitzar, especialment a les noves generaci-
ons, sobre la necessitat imperiosa de tenir cura i protegir 
l’entorn.

Tant el programa per a menors de trenta anys “Xarxa 
Forestal Esporles IV” (SOIB JOVE Formació i ocupació 
finançat pel SOIB amb la participació del SEPE i el co-
finançament del Fons Social Europeu) com el programa 
per a majors de trenta anys “Son Quint V” (SOIB 30 Ocu-
pació i Formació finançat amb fons del SOIB mitjançant 
conferència Sectorial) estan fent una gran feina en grup 
per donar un nou aspecte a diferents camins i zones del 
municipi. 

L’Ajuntament incorpora 4 
persones treballadores al 
Programa SOIB Reactiva 
2021

El passat 16 de febrer i durant els pròxims 6 mesos, 
4 persones treballaran a l’Ajuntament d’Esporles 
contractades dins el marc del Programa SOIB Re-

activa 2021, promogut pel SOIB i cofinançat pel FSE i 
Conferència Sectorial.

S’han contractat dos peons per a la Brigada de Man-
teniment, un per a la neteja viària i un pintor, pel mante-
niment i millora dels espais municipals. Un administratiu 
al Centre Formació Esporles i un tècnic informàtic, qui 
donarà servei a tot l’ajuntament. 

#ocupació

Aquests professionals donaran suport durant una 
temporada a les diferents àrees municipals amb tasques 
d’interès general i, d’aquesta manera, l’Ajuntament d’Es-
porles aposta per contribuir a la reactivació econòmica 
de les persones treballadores desocupades.

#Millores

#formació
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Renovació del conveni 
de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Esporles i 
l’Obra Social La Caixa pel 
projecte de ceràmica

Aquest projecte del Centre Formació Esporles, 
propi de l’Ajuntament i cofinançat per l’Obra So-
cial la Caixa dóna l’oportunitat a 10 persones, en 

dos períodes de cinc mesos cada un, per adquirir les ha-
bilitats i competències de l’ofici artesà de ceramista.

El projecte es complementa amb formació de Preven-
ció de Riscos Laborals específics de ceramista i formació 

TastaEsporles

La segona quinzena de setembre va tenir lloc el con-
curs TastaEsporles en el que els restaurants i agrotu-
rismes oferiren plats especials elaborats amb qual-

que ingredient local dels proveïdors de la finca Es Verger, 
el Predio Son Quint i en Miquel Tena de Son Cabaspre.

Els establiments participants varen ser l’agroturis-
me Can Torna de Son Quint, el restaurant Quay (Hotel 
Agroturisme Loftotel Canet), el Cafè Nou, el Restau-
rant Pizzeria Sa Bodega d’en Rino, Es Brollador i l’ham-
burgueseria Es Cantó. Aquest darrer establiment va re-
bre la puntuació més grossa en les votacions realitzades 
pels mateixos consumidors, resultant el guanyador d’un 
premi de 500 € per a accions de millora de l’establiment 
amb una piruleta de xot i cruixent de pisto amb reducció 
de vi, elaborada amb vi d’Es Verger.

#Ocupació

A més, entre les persones que tastaren i votaren els 
plats es va sortejar un sopar per a dues perso nes valorat 
en 100 € i un lot de productes locals.

TastaEsporles pretén donar a conèixer la producció i 
establiments de restauració i turisme locals i és una inici-
ativa de la Direcció de Sobirania Alimentària de la Con-
selleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament 
d’Esporles amb la col·laboració de l’associació Tramunta-
na XXI i organitzada per l’antropòloga ambiental Maria 
Cifre.

i assessorament en orientació laboral, amb especial su-
port per a l’autoocupació i l’emprenedoria.

L’objectiu és aprendre l’ofici a la vegada que es fan 
feines de millora al municipi. S’han realitzat i instal·lat els 
primers rètols dels diferents vials de Ses Rotgetes, i es 
continuarà amb l’elaboració de plaques pels carrers i edi-
ficis municipals.

També es continuarà amb la col·laboració al projecte 
“Aquí comença la mar” que compta amb la participació 
de tota la comunitat educativa, des de l’escoleta fins a 
l’institut, i amb la col·laboració especial d’IMEDEA i la 
UIB. Tot per donar visibilitat a la problemàtica dels fems 
i la mar, conscienciant a la ciutadania perquè no tiri resi-
dus fora dels contenidors indicats a tal efecte.

Si voleu participar de futures accions formatives, 
d’aquesta temàtica o d’altra, no oblideu passar pel Cen-
tre Formació Esporles i inscriure-us!

#gastronomia
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Rutes Saludables en temps 
de Covid

Diuen tots els entesos en la medicina que val més 
prevenir que curar. Aquí a la nostra vall, ja fa nou 
anys, a les 9,30 hores de tots els divendres, de la 

tardor al estiu, voltant pels bells carrers de la vila, un 
grup de persones que es volen mantenir en forma, fan 
una passejada, seguint les passes de Les Rutes Saluda-
bles organitzades pel Centre de Salut d’Esporles i guia-
des per un infermer o infermera; no els ha aturat ni el 
fred ni la calor i ni tan sols la Covid!!!

Crec que els metges ho agrairien amb menys visites si 
aquest grup augmentés amb més gent decidida a deixar 
la butaca una estona per fer marxar el cor i les cames i 
allargar amb salut la nostra vida.

Els temps que vivim han fet que de cada vegada, els 
padrins i padrines sem més necessaris per donar cura al 
fills i a la seva descendència i no ens queda més remei 
que mantenir-nos en forma més temps que abans. 

A més a més de seguir aquestes rutes, animaríem a 
tothom, padrins i padrines, pares i mares, i fills i filles, 
perquè ja que tenim la gran sort de viure en aquesta pri-
vilegiada vall, dediquessin una part del seu temps lliure 

#salut

diari, a fer passejades pel poble i els seus voltants. 
Absorbint l ‘aroma de les flors i el cant dels ocells 
en primavera, sentint la fresca baix l’alzinar a l’estiu, 
veient i trepitjant les fulles dins tons ocres i verme-
llosos dels arbres a la tardor, i finalment la remor del 
torrent de Sant Pere amb el cant del ropit que com 
altres ocells ve a passar el benigne hivern amb no-
saltres.

Diem això degut a la nostra experiència, caminant 
i caminant per la muntanya, per animar-vos. Fet que 
ens ha permès  entre els 70 i els 80 anys, amb un pe-
tit grup de gent, la majoria entrada en anys, coronar  
els 53  cims de les muntanyes de més de 1.000 me-
tres de la grandiosa Serra de Tramuntana a on tots  
tenim el privilegi de poder-hi  viure dins aquest  pa-
ratge inigualable, patrimoni de la humanitat.

Donant les gràcies a tot el personal del Centre de 
Salut d’Esporles per la seva bona feina, agraint l’es-
forç que han hagut de fer degut a la pandèmia i l’aju-
da que ens donen per mantenir-nos sans.

Just ens queda una paraula més per dir-vos:

Caminar, caminar i caminar.
Antoni Bauçà 

Hivern del 2021

El grup d’assistents a les caminades de les 
Rutes Saludables d’Esporles
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Vols canviar el món?
Faig el que puc. Intent combinar l’acció col·lectiva amb 
l’individual. Créixer com a persona és també una manera 
de canviar el món.

Què estàs fent actualment?
Moltes coses...! Sobretot coses lligades al meu creixe-
ment personal i espiritual. Dedic una bona part del meu 
temps al ioga, la meditació i les teràpies alternatives.

Ser vegà, fer ioga, ser cooperant... és una manera de 
viure, de ser i d’estar en el món...?
Es una manera de tantes. Cadascú ha de seguir el seu 
propi camí. Però som conscient que tenc certs privilegis 
que me donen més llibertat d’elecció respecte a d’altres 
persones que han tengut menys oportunitats.

Per què vares aterrar a Esporles, Marcel?
Vaig venir per amor. Després la relació se va acabar, però 
vaig enamorar-me d’Esporles i de Mallorca, i vaig decidir 
quedar-me.

Segueixes sense al·lota?
Sí. Si arriba bé, i sinó també.

Marcel 
Masferrer 

Pascual

Text: Es Fill de na Joaneta

Fotos: MMP

ENTREVISTA

«NOMÉS INTENT SER 
FIDEL A JO MATEIX»
Mirant el teu currículum quasi tot gira al voltant de la 
cooperació. Et consideres una bona persona que vol 
ajudar als menys afavorits de la nostra societat?
No sé si som una bona persona, només intent ser fidel a 
jo mateix. I el que m’agrada fer ha resultat ser una feina 
que, si està ben feta, pot millorar les condicions de vida 
i els drets d’altres persones en països empobrits. Si està 
mal feta, no aporta res i pot ser fins i tot contraproduent.

Aleshores la teva tasca és vocacional?
Totalment. Fa uns 20 anys que vaig entrar en el sector de 
la cooperació internacional al desenvolupament, i aquí se-
guesc. Primer com a tècnic de projectes en ONGs i després 
com a consultor independent. Sense un mínim de passió 
per la meva feina, no hauria aguantat tant de temps.

Has passat per moments difícils durant els teus viat-
ges per diferents països del món?
He viscut a diversos països en conflicte o amb nivells ele-
vats de violència social i m’he trobat en algunes situaci-
ons d’alta tensió que he hagut de gestionar, però res greu.

En Marcel se fa una “selfie” a Atenes, amb l’Acròpolis darrera.

«VAIG VENIR PER AMOR, 
LA RELACIÓ VA ACABAR, 

PERÒ VAIG ENAMORAR-ME 
D’ESPORLES»

En Marcel va arribar a Esporles l’any 2015 per amor. La relació va acabar 
un temps després però segueix aquí, ara, per amor a Esporles i a 
Mallorca. Va néixer a Barcelona el dia 1 de juny de 1977. Treballa com a 
consultor en cooperació internacional al desenvolupament. Ha viscut 

a Nicaragua, Colòmbia, El Salvador, Palestina, República Democràtica del 
Congo... És un expert en Drets Humans, societat civil, construcció de pau, 
governança, comunicació pel desenvolupament... També és co-fundador 
de la cooperativa Ecotxe, que té un dels seus cotxes a Esporles. També va 
participar a la creació de l’Ateneu Popular d’Esporles. Li agrada la vida sana, 
el ioga, la natació, el barranquisme i el senderisme.

També has participat activament amb la campanya 
Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel. 
Passat el temps, creus què ha servit de qualque cosa?
La causa palestina pot semblar una causa perduda, però 
som optimista. També el règim d’apartheid sud-africà 
semblava invencible, i va caure. La campanya interna-
cional de BDS és eficaç en la lluita pels drets palestins 
i contribueix a la caiguda del règim d’apartheid israelià. 

«UN SISTEMA QUE 
GENERA TANT DE DOLOR 
NO FUNCIONA»
 
Com es pot avançar...?
La clau és la lluita col·lectiva. El treball en xarxa fa que els 
petits i els dèbils puguin generar canvis en les relacions 
de poder i en la seva realitat quotidiana.

Tu realment creus que es pot canviar el món des de 
dins el propi sistema que està creat tant de sofriment?
Sí, això ja està passant. L’Economia Social i Solidària ope-
ra dins del sistema però està gradualment substituint 

l’economia capitalista. Es un procés molt lent però ine-
xorable.

Què és l’economia social i solidària (ESS)?
L’ESS és una alternativa a l’economia capitalista impe-
rant, que genera alts nivells de pobresa, desigualtat i vi-
olència. En l’ESS, la satisfacció dels drets i les necessitats 
de les persones és la prioritat, mentre que l’economia 
capitalista cerca la maximització del benefici sense im-
portar-li l’impacte sobre les persones i el planeta.

Aleshores tu tal vegada em pots dir per què moren de 
fam cada dia més de 10.000 persones i no surt a cap 
mitjà de comunicació?
Perquè hem assumit que és un cost humà «inevitable» 
del sistema i per tant ja no és notícia. Però és evident que 
un sistema que genera tant de dolor no funciona, i que 
per tant s’ha de canviar.

«AQUESTA PANDÈMIA 
PODRIA AUGMENTAR LA 
NOSTRA CONNEXIÓ AMB 
LA NATURA»
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Visitant Alcúdia amb el cotxe elèctric compartit d’Esporles.Li encanta el muntanyisme. Aquí fa una aturada per poder  
seguir gaudint de la Serra de Tramuntana.

Com acabarà tot això de la Covid-19?
Amb empreses farmacèutiques més riques, una Xina 
més poderosa, més retalls en els nostres drets fonamen-
tals i una població més influïda per les teories “conspira-
nòiques”. Però també veig aquesta pandèmia com una 
oportunitat d’augmentar la nostra connexió amb la na-
tura.

Què és l’Ateneu?
El 2017 un grup de persones vam crear l’Ateneu Popu-
lar d’Esporles. Volíem un espai comunitari que fos una 
eina dinamitzadora del teixit associatiu i que promogués 
el pensament crític, la mobilització social, la lluita femi-
nista, la defensa del territori, etc. Crec que l’Ateneu va 
permetre impulsar moltes iniciatives comunitàries inte-
ressants i innovadores.

Segueix funcionant?
Podríem dir que està en mode d’hibernació, jaja. Vam 
haver d’abandonar el local que llogàvem perquè les res-
triccions sanitàries derivades de la pandèmia van fer in-
viable el seu sosteniment. Esper que en 2022 ens pu-
guem reactivar.

«SOM BASTANT FELIÇ I 
QUAN PUC VIATJAR HO 
SOM MÉS ENCARA...!»

I l’Ecotxe, què és?
Una cooperativa de cotxes elèctrics compartits que vam 
fundar a Palma el febrer de 2016 unes quantes persones 
vinculades a l’Economia Social i Solidària. La cooperativa 
ja compta amb cinc cotxes, un dels quals a Esporles (des 
de setembre de 2020).

I està funcionant bé?
Els cotxes que tenim a Palma tenen una gran demanda, 
però l’ús del cotxe d’Esporles encara és baix. El tipus de 
mobilitat al nostre poble i l’alt nombre de vehicles per fa-
mília fan difícil l’extensió del model de «carsharing».

Quin és el perfil de la persona que utilitza aquest ser-
vei?
Una persona que fa un ús ocasional del cotxe i que està 
conscienciada amb el medi ambient.

Ets feliç?
Bastant. I quan puc viatjar ho som més encara, jeje.

Hivern de bàsquet i 
solidaritat al Font i Trias

Les restriccions socials per a combatre la Covid19 va-
ren obligar a suspendre el Torneig de Nadal 2021. La 
pandèmia ja ens deu dues edicions de la cita anu-

al més important del bàsquet a la Serra de Tramuntana.
Tot i això, el balanç esportiu i social d’aquest hivern al 

bàsquet esporlerí surt extraordinàriament positiu.
El dia 9 de gener, al pavelló de l’IES Josep Font i Trias 

vàrem viure la primera edició del Partit Solidari. Damunt 
la pista, un combinat de jugadors històrics del bàsquet 
mallorquí s’enfrontava a l’equip sènior masculí de l’Es-
porles BC. Fora de la pista, una Diada Solidària posava 
l’ambient de gala a aquesta festassa.

Aquesta diada va servir per a demostrar que la gent 
d’Esporles és una pinya al voltant del nostre jovent. En 
concret, vàrem dedicar l’esdeveniment a en Pep i en Ju-
lià, que recordaran aquest dia durant molt de temps. La 
recaptació total de la jornada va superar els tres mil eu-
ros. Finalment el guany net es destinarà a tres causes: 
ajudar a encarar algunes despeses derivades de les ne-
cessitats d’aquests al·lots, enfortir el teixit associatiu del 
qual formen part i iniciar alguna acció per part del club 
en el sentit d’aconseguir fer participar de les activitats 
esportives i socials de l’entitat totes les persones del po-
ble, independentment de les seves característiques.

L’Esporles BC i el Front 1989 agraeixen l’esforç de to-
tes les persones, empreses i institucions(esporlerines i 

#esports

Vine a jugar i a divertir-te amb nosaltres!
Per més informació:

655 840 948 Eva Milán
www.esporlesbc.com

de fora) que, amb col·laboracions econòmiques, de vo-
luntariat i en espícies, varen fer possible aquest esdeve-
niment.

Pel que fa a les competicions, cal destacar que els tres 
equips de referència de la nostra entitat (el sub23 mas-
culí, el sènior femení i el sènior masculí) encaren la recta 
final de la temporada amb opcions d’aconseguir els títols 
que disputen. Serà l’any del triplet? Si continua el com-
promís de les plantilles als entrenaments i el suport del 
públic als partits, arribarem al final de temporada amb 
opcions a les tres competicions.

En categories inferiors, ja som de ple dins les segones 
fases de les competicions. I hi ha una altra novetat molt 
destacable al món de la cistella local. Els Reis ens han 
duit molta de sort... I , d’ençà que ha començat el 2022, 
s’han incorporat molts de jugadors nous, sobretot a les 
categories mini, infantil i cadet. De cara a la temporada 
que ve l’Esporles BC es marca el repte de continuar crei-
xent, especialment en fitxes dels equips femenins.

Així que ja ho saps, si vols provar el nostre esport, ex-
plica-ho a les nostres coordinadores, que a l’Esporles BC 
hi ha un lloc per a tu!

Les fotos que apareixen a aquest article són de Cesc Noguera.
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Festival
Internacional

del Conte

Esporles
8 de maig

2022
Cinquena edició

Contesporles
Contesporles 2022

Després dels temps difícils que hem passat torna el 
Festival Internacional del Conte «Contesporles» 
amb la seva cinquena edició.

Esporles tornarà a convertir-se amb la capital Mallor-
quina del conte. Aquesta nova edició serà amb format 
reduït a causa de la situació actual, que passarà de dos a 
un dia. La data elegida és el proper diumenge 8 de maig.

Un dia que viurem amb molta intensitat, amb un car-
tell a l’altura ple d’activitats que faràn les delícies dels 
més petits i també dels més grandets.

Aquest any ens visitaran des de fora de l’illa els artis-
tes Martha Escudero, Carles Alcoy, Susagna Navó, Agus-
tí Farrer i Vivim del Cuentu.

També comptarem amb el talent dels artistes mallor-
quins Serena Zahnke, Tomàs Vibot, Joan Carles Palos, 
Mals papers, Il.lusions Efímeres,Canciones para Matil-
da,Viatge al món de n’Aina + Pato Conde,  Virginia Mas-
sagué & Isabel Llavoré, Francisca Nadal Valenzuela i la 
“Trobada de Narradors Gràfics” de la mà de Catalina Ri-
go,Liliana Bofi i Feliu Renom.

#associacions

Al llarg del dia a damunt el passeig tendrem diferents 
parades on les llibreries del gremi de llibreters tendran el 
seu material per a la seva adquisició. 

Les entrades de les activitats es poden adquirir de ma-
nera en línia a través de la web www.contesporles.com 

Després del Festival,l’alumnat d’ESO de l’IES Josep 
Font i Trias i els alumnes d’1 i 2 anys de l’Escoleta munici-
pal d’Esporles assistiran a diverses sessions de contacon-
tes durant el matí del dilluns 9 de maig. 

L’alumnat del CEIP Gabriel Comas i Ribas assistiran a 
diverses sessions de contacontes durant el matí del di-
marts 10 de maig.

La cinquena edició és podrà dur a terme gràcies a l’es-
forç de les persones que de manera desinteressada for-
men l’Associació Cultural Contesporles i el suport de 
l’Ajuntament d’Esporles.

Aquesta gran iniciativa es basa en l’esperit voluntari de 
molts d’habitants del lloc que impulsen aquest projecte 
amb entusiasme, generositat, imaginació i professiona-
litat. 



|  3332 | |  PARTICIPACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA |

#esports

AFA Esporles

Esporles és sinònim de germanor, de comunitat... 
Comunitat és el que volem fer les famílies del CEIP 
Gabriel Comas i Ribas. En aquest ambient de comu-

nitat, treballa l’associació de famílies d’alumnes (AFA).
Després de la pandèmia viscuda, els nostres fills i filles 

han hagut de perdre el seu temps d’oci social, han deixat 
d’anar a l’escola, han perdut la relació amb els i les mes-
tres i han passat a tenir modalitats educatives a distàn-
cia, sense el contacte directe, sense l’empatia, escolta i 
afecte que dóna la presencialitat.

Aquest curs és un curs de transició i des de l’AFA es 
treballa per ajudar a la normalització de l’etapa d’infantil 
i primària.

Durant aquest curs escolar el director del centre i el 
president de l’AFA han mantingut contacte directe, per 
fer arribar al centre educatiu les preocupacions de les fa-
mílies i/o perquè el centre educatiu cerqui suport en les 
famílies per a qualsevol necessitat.

En aquestes línies, l’AFA coordina les famílies enllaç, 
un recurs perquè les famílies coneguin de primera mà les 
novetats de la comunitat educativa. A més, l’AFA pretén 
donar un cop de mà en la gestió de les activitats extraes-
colars i d’escoles de temps lliure.

Es va organitzar la decoració d’un arbre de Nadal, pels 
infants del centre i decorar l’escola. A més, es va realit-
zar un sorteig d’una panera de productes locals (gràcies 
a Artimanya, Cas Joves, Vius Atelier Esporles i s’Arboçar 
per la seva donació de productes). A més, l’AFA ha res-
post a les peticions de l’aula, donant un regal per cada 
aula per poder facilitar el procés d’ensenyament i apre-
nentatge del centre.

Parlam?  
Intercanvi lingüístic

Vols practicar el català? Si vols ajudar a qualcú a con-
versar una llengua i que aquesta altra persona t’ajudi a 
tu a practicar una altra, vine a la biblioteca i et donarem 
més informació.

¿Hablamos?  
Intercambio lingüístico

¿Quieres practicar el catalán? Si quieres ayudar a al-
guien a hablar en una lengua y que esta otra persona te 
ayude a ti a practicar otra, ven a la biblioteca y te dare-
mos más información.

Time to talk!  
Language exchange

Would you like to improve your catalan? The library 
is organizing free language exchange sessions. Become 
fluent in catalan while speaking (or making friends) with 
native speakers. In exchange, they will learn your mot-
her language while speaking with you. Call us for more 
information.

L’AFA té previstes activitats pel dia de la dona i diver-
sos tallers per a famílies que ajudin a dotar-les de recur-
sos per a millorar la qualitat de l’educació dels nostres 
fills i filles. Aquesta feina és possible gràcies a la creació 
de comissions on les famílies formen part.

Actualment, hi ha les comissions de: participació, 
TAC, entre d’altres...

A més, l’AFA ha facilitat la donació de roba per a in-
fants de l’associació “SOS Mamas” i persones sense llar 
de ca l’Ardiaca. L’AFA va ser el canal de connexió entre la 
gent del poble i aquestes entitats.

Tot això no seria possible sense el suport de les famí-
lies. Per això, es fa necessari que ens associem a l’AFA, 
perquè com més famílies ens ajuntem, més sòlida serà la 
comunitat educativa.

Per més informació:
Enviau un mail a families.escola.esporles@gmail.com
Segui-nos per instagram: afaesporles
O contactau per whatsapp 613 006 772

#educació

Envie de parler?  
Echange linguistique

Tu veux parler en catalan ? Si tu souhaites aider 
quelqu’un à parler une autre langue et que cette personne 
t’aide à son tour à en parler une autre, nous t’invitons à 
venir à la bibliothèque pour plus d’informations.

Unterhalten wir uns? 
Sprachaustausch

Möchten Sie Katalanisch üben? Wenn Sie jemandem 
helfen wollen, eine Sprache zu sprechen, und diese 
andere Person Ihnen helfen will, eine andere Sprache zu 
üben, kommen Sie in die Bibliothek und wir geben Ihnen 
weitere Informationen.

Biblioteca Municipal d’Esporles
Carrer de Ramon Llull 3
971611000
biblioteca@esporles.cat
bibliotecaspublicas.es/ca/Bibliotecas/esporles



|  3534 | |  PARTICIPACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA |

Es Boc ja té casa!

Després de molts d’anys de no tenir un lloc segur, 
esBoc, ja té on dormir sense passar pena de si 
plourà, desgastar-se pel sol i poder mantenir-se 

en bon estat.
Han estat molts d’anys de demanar un lloc digne per 

poder tenir sa bèstia de foc a un lloc decent, però per ses 
seves dimensions sumat a sa manca d’espais a Esporles,  
ha estat una tasca complicada on els diferents membres 
que han format part de ses darreres Juntes de sa Colla 
han tractat de trobar-hi una solució, mantenint al llarg 
de casi tres legislatures, reunions amb els regidors muni-
cipals del moment on amb molt bona predisposició ens 
havien proposat diferents alternatives, però per un mo-
tiu o un altre, no arribava mai sa definitiva. Finalment, 
una carpa ha estat sa solució, amb una estructura d’alu-
mini reforçada i una solera de formigó, serà es nou ma-
gatzem dels Dimonis Bocsifocs.

Sa implicació de tota sa colla també ha estat clau, amb 
sa feina de tothom, s’ha pogut fer aquest somni realitat 
de poder tenir es Boc en un lloc com es mereix, però aixó 
només ha estat es començament, ara comença sa feina, 
restaurar es Boc, com tot es material què també esta-
va a defora, per exemple “ses bicis de foc”, ses forques 
que s’han rovellat i espenyat ses puntes i un llarg etcète-
ra. Tot això plegat amb s’esperança de veure es final a sa 
pandèmia torna sa il·lusió per preparar-ho tot per tornar 
a cremar i omplir es poble de foc i fum a ses festes es-
porlerines.

#associacions

Encara què aquest no és s’unic motiu per a celebrar, i 
és què enguany, tenim un gran motiu de celebració ben 
especial, els Dimonis Bocsifocs d’Esporles complim 20 
anys com a Colla de Dimonis, i encara què hem de ser 
prudents pels motius sanitaris, no volem deixar de ce-
lebrar-ho amb una sèrie d’activitats i donar a conèixer a 
tothom com vàrem nèixer i per quins motius els Bocsi-
fcos l’any 2002, però també què hem fet fins avui en dia, 
i quins son els propers objectius els propers anys.

Com agraïment, només en tenim un, per cada una de 
ses persones què aquets 20 anys han format part, més o 
manco temps, dels diferents grups de s’Associació Cul-
tural de Dimonis Bocsifocs d’Esporles (Colla Infantil, 
Adulta i Batufocs), qualcuns no han cremat mai una car-
retilla, però amb sa seva ajuda o aportació han fet rea-
litat moltes activitats. Tampoc podem oblidar a ses di-
ferents entitats què han col.laborat en els correfocs de 
Sant Pere i per anomenar-ne uns quants Grup de Teatre 
Mals Papers, Ermassets, Cor d’Esporles, Xeremiers d’Es-
porles,  Fogueroners de Sa Vilanova, Casal de Joves en-
tre d’altres... Per aquets motius només podem dir moltes 
gràcies i per molts d’anys!!

 
Bocsifocs

Esporles al passat,  
boicot als forners locals 
anys 1936-1937

Els primers mesos després del cop d´estat, quedà pa-
lès que persistia la divisió  de la societat local, algu-
nes famílies de la branca de la part esquerrana i re-

preseliada  optaren per aplicar un boicot als forns locals 
que estaven al costat de la part sollevada.

Un testimoni  ens contà que per l´any 1936 i 37, quan 
era un al·lot, el seu pare li menava que anés en bicicleta 
fins  Establiments, per proveir-se de pa i  que algunes ve-
gades tornava de buit, no ens  va explicar mai el motiu de 
perquè a casa no compraven el pa al poble d’aquí. 

A l´escrit que desglossarem a continuació queda ben 
clar el motiu. En data 17 febrer 1937, el batle d´Esporles, 
Jaume Nicolau, remet ofici al Governador Civil de Bale-
ars, on sol·licita auxili i actuació immediata de les auto-
ritats, per que aturin la venda de pa del forner d´Esta-
bliments Miquel Vicens < ..que dicho señor ha hallado 
una fórmula de burlar la disposición nº 459, que consiste 
en que todos los días se traslada al límite del término 
municipal de Esporlas con una carretada de pan y efec-
túa a éstos vecinos la venta>.  Si bé, el bloqueig als for-
ners locals ja havia començat abans del 18 de juliol-36,  
segueix denunciant a l´escrit : <.. varios vecinos de esta 
localidad, que unos cuantos meses antes de estallar el 
Movimiento Nacional, como venganza política, habían 
declarado el boicot a los panaderos de esta villa por ser 
derechistas, estableciendo en un horno que regenta-
ba el comunista Tomàs Seguí>. I segueix recriminant <.. 
que el Sr. Vicens no solamente falta al fondo de la circu-
lar, sino que se presta a una maniobra de carácter políti-
co que no debe permitirse >. 

Els industrials forners a Esporles anys 1937-1938

ESPORLES AL PASSAT

El batle també acusà que el forner d´Establiments 
suplia a Tomàs Seguí <.. que bien en esta villa (Establi-
ments) o en el límite del término municipal ,reemplaza 
a Seguí en el sentido de facilitar pan al referido grupo 
de vecinos>. Ĺanomenat Tomás Seguí ,ex-batle republi-
cà, havia regentat un forn de pa i que a la data de l´ofici 
remes per Batlia (17/2/37), en Tomás ja havia estat assas-
sinat.

Malgrat l´ambient hostil que cohabitava al poble, un 
grapat de mesos  després del cop d´estat, encara  va per-
sistir el boicot als forners de la vila, sembla mentida que 
la fragmentació  existent a la vila, provocada per la divi-
sió política, pogués arribar tan lluny. 

A Esporles a l´any 1937 hi havia 10 establiments de fa-
bricació i o venda de pa, tots ells , segons un informe del 
batle a la causa 377/38, eren considerats  dretans i parti-
daris del Moviment Nacional.

Desconeixem quin desenllaç  tingué el forner d´Esta-
bliments, Miquel Vicens, si fou sancionat , represeliat o 
empresonat.

Arnau Alemany i Guillem Mir
Memòria històrica

Part de l’ escrit de batlia dirigit al Governador Civil
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Concerts del segon 
semestre 2021 de 
l’associació cultural  
Mà de Música 

L’any 2021 va esser complicat per fer concerts, a 
conseqüència de la Covid. Però així i tot vàrem ar-
ribar a fer quatre concerts a l’Església, al Centre 

Cotoner, a Bellavista i a sa Casa des Poble.
En Tomeu Seguí va tornar a interpretar peces anti-

gues al seu clavicèmbal a Bellavista per les festes de Sant 
Pere, per cortesia de na Paz Sancho, acollidora  amfitri-
ona.

I per Nadal  vàrem dur a na Lorena Bonnín, guanyado-
ra del concurs de televisió, que va arrossegar molts de 
fans. Va fer una interpretació magnífica d’àries d’òpera 
acompanyada al piano pel seu pare Carlos.

La Gent Gran d’Esporles 
està animada

Els majors d’Esporles, han començat algunes activi-
tats. A poc poc, les portes del club es van obrint. 
Varen començar les classes de ball en línia, gimnàs-

tica,informàtica i bingo.
Aquest curs, s’ha iniciat amb nombroses activitats de 

l’Associació de Persones Majors:
Es va començar el curs amb una esperada novetat: 

L’associació va comprar un nou bingo  amb una pantalla 
on surt tota la informació molt més clara i còmode. Als 
usuaris no els ha costat molt adaptar-se a la nova forma i 
estan molt contents.

S’han posat en marxa les activitats següents: ball en 
línia, gimnàstica i informàtica. Els diumenges horabaixa, 
s’aprofiten els dos espais disponibles per a jocs de taula i 
ball. Tot molt confortable amb calefacció general i baix 
les taules de joc.

Hem fet una excursió a Sant Joan i una sortida de cap 
de setmana on les persones participants gaudiren molt. 
Es notaven les ganes després de l’aturada.

Pel mes de novembre, férem un dinar al Centre  amb la 
presència de la batlessa d’Esporles i dos regidors. Menja-
rem paella, ensaïmades i taronges. A més de la realitza-
ció del sorteig d’un caramull de coses i ball amb la música  
d’en Salvador. Sempre seguint les mesures de seguretat 
pertinents.

#persones majors

Com cada any, s’ha realitzat el repartiment de pro-
ductes bàsics entre els més necessitats del poble. Tam-
bé s’ha recaptat i fet entrega d’un fons recaptat per a 
Càritas i a Esporles per Esporles.

Per a acomiadar l’any 2021, es va fer un sopar especial 
a l’associació. Com no arribaven a trenta socis, estàvem 
molt separats. Varen gaudir de l’esdeveniment, bon so-
par i bona companyia! Moltes gràcies a la Junta i col·la-
boradors per tot.

Enguany continuam ben actius i amb molta il·lusió. En-
tre les activitats fetes destaquen:

Dinar d’arròs brut i una caragolada, tot ben casolà i fet 
per la nostra presidenta. Era boníssim!

Dia 25 de Febrer visitarem la  Colònia de Sant Jordi, 
amb una degustació de formatge i visita als Ramaders de 
Felanitx on feren una  torrada dels seus productes.  A 
més de l’actuació d’un animador i ball per a tots.

El diumenge de carnaval, el club va estar de festa: dis-
fresses, shows, pa amb oli, queimada, al més pur estil ga-
llec i recitació del conxuro per autèntiques bruixes. Va 
ser una nit de ball, diversió a les totes i qualque sorpresa.

Vos deixam un recull de fotos perquè vegeu una mos-
tra de tot lo que us explicam.

971 619 504
C/ Cotoner 3, baixos

#associacions

Tomeu Seguí  
tocant el clavicèmbal

Lorena Bonnín interpretant una de les peces

Carles i Lorena departint 
amb els fans

Membres de la Junta de Mà de Música

Públic assistent al concert de Bellavista
Lorena y Carles Bonnín 
en plena actuació

Paz Sancho, Tomeu Seguí i convidats
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Àngel Nadal Jiménez 
juliol 2021

La nostra població
De juliol 2021 a març 2022: Defuncions: 10 Naixements: 19 Matrimonis: 34

Auba Bosch Nicolau 
novembre 2021

Gaspar Riutort Nadal 
novembre 2021

Marian Salcedo 
Castellanos octubre 2021

Noves viatgeres ens vénen 
a visitar

Una papallona anomenada Vanessa atalanta emigra 
cap a la nostra illa.

Des de mitjan octubre, a les nostres illes, ens 
venen a visitar unes papallones molt especials.

Es tracta de la papallona reina (Vanessa atalanta). Ve 
del Nord d’Europa perquè allà fa molt de fred i no es po-
den reproduir.

És una papallona molt curiosa, igual que totes les al-
tres papallones i insectes.

Al cap, tenen els ulls i les antenes, on tenen l’olfacte 
i el tacte. Els ulls són especials perquè són compostos, 
això vol dir que veuen la mateixa imatge repetida moltes 
vegades.

El cicle biològic d’aquesta papallona es divideix en 
quatre etapes: ou, eruga, crisàlide i, finalment, adult. 
Quan  emergeix, migra. Als països del nord d’Europa fa 
molt de fred. Les papallones necessiten estar a més de 8 
graus i per complir amb aquest objectiu inicien el viatge.

Segurament, els seus descendents emergiran durant 
els mesos de març i abril, i, com que a la nostra illa farà 
massa calor, tornaran al nord d’Europa i repetiran aquest 
cicle.

El motiu de que siguin tan especials és que les papa-
llones i altres insectes pol·linitzadors, tenen problemes. 
Això ens perjudica, perquè moltes plantes no es poden 
reproduir.

Així que hem d’ajudar-les. Tenim molta sort de que es-
tiguin entre nosaltres, Cuidau-les!

Ivana Munar Amat
Alumna cinquè de primària curs 21/22

CP Gabriel Comas i Ribas

#medi ambient
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Segueix-nos a

Des de el darrer Sportulis han passat algunes no-
vetats que vos volem contar. Gràcies a una sub-
venció del Consell de Mallorca per equipaments 

municipals, hem pogut fer alguns petits canvis. Si heu 
vingut darrerament, haureu vist que hem canviat la re-
tolació de la biblioteca. Ara totes les seccions estan 
clarament senyalitzades, així com el panell exterior a 
l’edifici de Sa Fàbrica. També hem col·locat uns vinils a 
les portes d’accés a la sala infantil carregats de fantasia i 
personatges de contes!

Per el que fa a les activitats dir-vos que ja hem reprès 
el nostre ritme habitual de programació. Com sabeu, te-
nim els contacontes setmanals, ajudants de biblioteca, 
el club de lectura infantil i d’adults, contes per a nadons, 
visites escolars, vos preparam racons temàtics... i per su-
posats les darreres novetats! Vos convidam a seguir-nos 
per xarxes socials per no perdeu-vos cap detall, ens tro-
bareu a Facebook, Instagram i a la nostra pàgina web.

No ens volem estendre massa, perquè ens estimam 
més que ens vingueu a visitar i vegeu vosaltres matei-
xos totes aquestes novetats. De moment, vos deixam 
per aquí algunes fotos del que han estat aquests darrers 
mesos. Nosaltres ja escalfam motors per Sant Jordi. Vos  
esperam a tots i totes!

Olga i Natalia

facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

bibliotecaspublicas.es/esporles

ADULTS:
Violeta. Isabel Allende
La Bestia. Carmen Mola
El libro negro de las horas.  Eva Gº. Sáenz de Urturi
De ninguna parte. Julia Navarro
Estimada Mirta. María Escalas
Les mares no abandonen. Sandra Freijomil
La familia Martin. David Foenkinos
Planeta. Susana Martín Gijón
No decepciones a tu padre. Carme Chaparro
El país de l’altra riba. Maite Salord
Ràbia. Sebastià Alzamora
Los vencejos. Fernando Aramburu
Ai, William! Elizabeth Strout
 A fuego lento. Paula Hawkins
Lo que la marea esconde. María Oruña

JUVENIL:
Silence. Flor M. Salvador
Si es amor, no duele. Iván Larreynaga
Calladeta no ets més maca. Nuria Prieto
Kora al final de l’escapada. Bel Olid 
A través de ti. Ariana Godoy
Ombra i os. Leigh Bardugo

INFANTIL:
La aventura de los Balbuena: objetivo la luna. Roberto 
Santiago
Los futbolísimos. El misterio de la máscara de oro. Roberto 
Santiago
Detective Conan 3
Los once. Roberto Santiago
Las princesas rebeldes. Roberto Santiago
L’operació plàtan. David Walliams
El cascanueces y el rey de los ratones
El diari de Greg. El rey del mambo. Jeff Kiney

AJUDANTS DE BIBLIOTECA
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SAPS ON ÉS?

SAPS QUI ÉS?

SOLUCIONS
NÚMERO
ANTERIOR

TEST ESPORLERÍ

Arbre de 
Can Terreta

1.  Amb quina periodicitat se celebren els plens ordinaris  
a l ‘Ajuntament d’Esporles?

a)  Un cada mig any
b)  Dos plens cada mes
c)  Es celebren el darrer dijous de cada mes

2.Sabeu qui son en Lau fe’t Prendre i en Planiol?
a)  Son dos personatges esporlerins de les rondalles 

mallorquines
b)  Son dos antics batles d’Esporles 
c)  Son dos antics capellans de l’església d’Esporles

3. Quina possessió d’Esporles té un petit cementeri-panteó 
dins un jardí romàntic? 

a)  Son Cabaspre
b)  Sa Granja
c)  Son Mas

4. Sabeu per què, al carrer de Sant Pere també li diuen el 
carrer Nou?

a)  Perquè a mitjan segle XIX amb la urbanització de la Tanca 
des Tudons (Sa Tanca, Sor Francina Aina Cirer, Joanot 
Colom) substituí un antic camí que anava de l’actual 
carrer Joan Riutort a Sa Creu.

b)  No tenim carrer Nou a Esporles
c)  És el carrer més nou que hi ha a Esporles

5. Anam a l’esport. Quin esporlerí juga actualment dins la 
segona divisió de futbol a Xipre?

a)  Gaspar Alemany
b)  Didac Devesa
c)  Llorenç Arbos

6. Sabeu a quin lloc va quedar Úrsula Pueyo en el campionat 
del mon d’esquí alpí de l’any 2009?

a)  Medalla de plata
b)  No hi va participar
c)  Medalla de bronze

A un lloc privilegiat,
un gota a gota seguit.
De dia més trull que de nit,
ben enmig i arraconat. 

Mira cap a l’horitzó
amb en Robin al costat,
amb n’Inès està casat
i una neta con amor. 

Solucions:
 1C

- 2A
 - 3C

 - 4A
 - 5B - 6A

Antònia
 C

om
as

Saps qui és?
Saps on és?

L’aigua i la problemàtica de 
viure a una illa

L’ aigua és un dels recursos naturals més importants i 
imprescindibles per a la vida. Tot i ser un recurs tan 
essencial, és molt escàs. De fet, el 70% de la su-

perfície del planeta Terra és aigua però la gran majoria és 
salada i només un 0.025% és potable. A més, la reduc-
ció de les pluges a causa del canvi climàtic provoca una 
major severitat de les sequeres, reduint encara més la 
quantitat d’aigua potable accessible. 

Els efectes del canvi climàtic juntament amb l’ús irres-
ponsable de l’aigua fan que aquest recurs s’estigui esgo-
tant ràpidament. En els darrers 20 anys el consum d’ai-
gua a Mallorca ha augmentat progressivament. Aquest 
consum s’abasteix principalment amb l’aigua subterrà-
nia, pel que si s’esgoten els aqüífers i es redueixen les 
precipitacions (pluges), Mallorca podria arribar a tro-
bar-se a una situació de dèficit (manca) d’aigua potable, 
tal com hem pogut observar els darrers anys.

El fet de viure a una illa, com és Mallorca, limita la 
quantitat d’aigua disponible ja que no es pot agafar d’al-
tres zones com es fa a la península. La reserva hídrica 
(d’aigua) de les Illes Balears durant aquest darrer any s’ha 
trobat a la meitat de la seva capacitat total. A la zona de 
la Tramuntana Sud concretament, ha estat diverses ve-
gades en situació de pre-alerta per risc de sequera. 

El poble d’Esporles es troba estretament relacionat 
amb l’aigua, ja que es va construir al voltant del llit del 
torrent de Sant Pere. També hi ha altres torrents i fonts 
que evidencien el fort lligam de la vila amb l’aigua. De 
fet, a Esporles hi podem trobar gran quantitat d’ele-
ments construïts pels nostres avantpassats per aprofitar 
millor l’aigua i fer-ne un bon ús. 

Per tot això, s’ha de fer un consum responsable i sos-
tenible de l’aigua, per evitar que s’esgoti. I com ho po-
dem aconseguir? Doncs hi ha diverses formes de reduir 
el consum d’aigua: dutxant-nos en comptes de ba-
nyar-nos, tancant l’aixeta si no estem fent servir l’aigua, 
emprar electrodomèstics amb etiqueta A+, optimitzant 
els sistemes de reg dels jardins i horts, tornar a utilitzar 
els sistemes de recollida d’aigua de pluja, etc. 

L’aigua és un recurs escàs i és responsabilitat de totes 
i tots cuidar-lo. Per tant, serà necessari ser responsa-
bles amb l’ús d’aquest recurs, actuant conjuntament per 
aconseguir el futur que volem. 

Aina Sánchez
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L’endemà de Sant Antoni
sa Tanca estava gebrada.
Persona privilegiada
jo, que n’he estat testimoni.
Oh, glosa sense dimoni,
festa sense foguerons…
El fred ens dona ocasions
de construir un nou futur.
Que no ens estampem al mur
de les males decisions!

Potser encara és prematur
preveure lamentacions?
Canviem les condicions!
Encara ens cal la FITUR?

LA FOTO
Imatge: Raimon Palou
Text: Pere Palou


