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PERSONES QUE HAN COL·LABORAT DURANT DURANT AQUESTS 50 NÚMEROS

Magdalena Sastre | Magdalena Alemany | Bartomeu Garau | Baltasar Bosch | Miquel Bernat | Antoni Aulí | Pep Toni Salvà | Miquel 
Ensenyat | Jaume Dezcallar | Catina Gonzàlez | Vicens Matas | Gabriel Coll | Centre Salut Tramuntana | Alumnes del C.P Gabriel 
Comas i Ribas | Antoni Martí | Serveis Socials Ajuntament | Antoni Pla | Xisco Busquets | Bartomeu Moreno | GOB Esporles | 
IMEDEA | Román Piña | Joana Castillo | Xisca Llabrés | Jaume Rosselló | Maria Antònia Font | Rosa Grimalt | Milagros Sánchez | Josep 
Corcoll | Olga Terrassa | Dolors Matas | Rosa Perpinyà | Pilar Tous | Peter Tries | Centre de Salut Tramuntana | Col·legi Públic Gabriel 
Comas i Ribas | Xisca Serra | Escoleta Municipal | Jaume Capel | Teresa Reynés | Xisca Arbós | M. Teresa Comas | Miquel Bernat | 
Germandat de Donants de Sang | Filigrana Radio | Vicenç Cabot | Lluïsa Calafat | Josefina Ginard | Antoni Martí | Joan Salom | 
Associació Joves d’Esporles | Club de Bàsquet d’Esporles | Espiral | Esporles Volei Club | ONG Esporles al món | Raquel Ardid | 
Maria Jose Bordoy | Escola de música i dansa | Policia Local | Jaume Pou | Cristina Rubio | S’Estol d’Esporles | Associació amics 
dels animals d’Esporles | C.E. Esporles “Futbol base” | Rafel Joan | Pere Sobirats | Antoni Verd | Lurdes Noguera | Suyapa Ginard | 
Yolanda Fernández | Xisca Mesquida | Maribel Ripoll | Miquel Cruz | Sonia de Wulf | Margalida Carrió | Sebastià Andreu | Educador 
del medi obert | Casimir Gòdia | Jaume Font | Vicenç Garcia | Miquel Àngel Contreras | Yolanda López Llombart | Bernat Homar | 
AMPA C.P. Gabriel Comas i Ribas | Montse Monmany | Francisca Balaguer | Aina Oliva | Antoni Oliva | Antoni Bauçà | Biel Frau | Pep 
Alemany | Isabel Vich | Josep Ferrà | Bartomeu Homar | Julio Rodríguez | Colla de Dimonis Bocsifocs | Antònia Pizà | Antoni Asensio 
| Antoni Gutiérrez | Laura Galindo | Natalia Martín | Sa Ferradura | Vanessa Vaquer | Pere Palou | Voluntaris Protecció Civil | Xisca 
Torres | Isabel Parés | Ascensión Belart | Alejandro Martínez | Gabriel Comas | Josep Pros | Associació de Comerciants d’Esporles | 
IES Josep Font i Trias | Maria Martorell | Aina Rullan | Toni Ribas | Sa Figuera | Antoni Gutiérrez | Toni Iboleón | Mà de Música | Amics 
dels bonsais d’Esporles | Rita Bosch | Club Rítmica Esporles | Parròquia d’Esporles | Maria Martorell | Margalida Llinàs | Maria Ramon 
| Esplai la Cadernera | Club de Muntanya Ermassets | Club Esportiu Esporles | Marta Barceló | Daniel Montero | Tomeu Garau | 
Serveis Socials | Casal de Joves Tramuntana | Verònica González | Esperança Rosselló | M. de Lluc Ferrer | Associació de gent gran 
d’Esporles | Escola de Natura | Matthias Soeder | Es fill de na Joaneta | Grup Memòria Històrica d’Esporles | Emilio Sobrino | Jaume 
Vila | Xavi Villanueva | Xisca Nadal | Associació cultural Contesporles | Natalia Aguiló | Laura Reynés | Xisco Busquets | Albert 
Catalán | Joana M. Riutort | Centre de formació de Tramuntana | Jaume Oliver | Onofre Perelló | Guillem Tomàs | Raimon Palou | 
Rafa Martinez | A Lloure, creixent amb el Bosc | Ateneu Popular | Coordinació Esportiva | Tercera Edat d’Esporles
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Aquesta vol ser una revista del poble i per al poble, on tothom tengui un raconet per 
expressar-se. Si voleu participar en alguna secció de la revista o bé publicar qualsevol tipus 
d’article, ressenya, fotografia, etc., o bé fer-nos arribar alguna opinió, queixa, advertència, 
enhorabona, afalagament, etc. Us podeu posar en contacte amb l’equip de redacció: 
Biblioteca Municipal: Carrer de Ramon Llull, 3 | T. 971 611 000 | biblioteca@esporles.cat

Esperam la vostra col·laboració!

Crèdits

AJUNTAMENT  
D’ESPORLES

Coordina: Àrea de cultura de 
l’Ajuntament d’Esporles
Equip de redacció: Pere 
Palou, Pilar Tous i Olga 
Terrassa
Disseny, maquetació i 
il·lustració: Moiré
Col·laboren: Coordinació 
Esportiva, Escoleta 
Municipal, Escola Municipal 
de Música i Dansa, Serveis 
Socials, Casal de Joves, 
Centre de Formació 
Esporles Xisca Mesquida, 
Xisco Busquets, Josep 
Alemany, Bernat Homar, 
Daniel Montero, Ascención 
Belart, Xavi Villanueva, 
Natalia Aguiló, Joana 
Riutort, José Luis Puerto, 
Onofre Perelló, Vicenç Font, 
Rosa Vallejo, Bocsifocs, 
Ateneu Popular d’Esporles, 
A lloure, Tercera Edat 
d’Esporles, Mà de Música, 
Contesporles, Esplai 
La cadernera, Esporles 
Bàsquet Club, Esporles 
Volei Club, Ermassets Club 
de Muntanya d’Esporles, 
Club Esportiu Esporles, 
Club Rítmica Esporles, Aina 
Torres Capo.

 
 
 
 

Fe d’errates

A l’anterior número pu-
blicàrem erròniament el 
nom d’una nina, el seu nom 
correcte és: Elena Adrover 
Torrens.

Puntualitzam, la llamborda 
en memòria de Tomàs Se-
guí es va instal·lar davant la 
casa on va viure en el passat 
l’antic Batle. Actualment la 
casa pertany a una altra pro-
pietària.

Informació municipal
Eleccions municipals 2019 | pressuposts | 
medi ambient | millores | serveis socials | 
música | educació viària | joventut  | violència 
de gènere | ocupació | ensenyament | petit 
comerç | formació | funerals

Participació ciutadana
Associacions | cartes de la ciutadania | 
esports | ensenyament | música | ciència | 
cooperació al desenvolupament | persones 
majors | la nostra població | memòria 
històrica | psicologia | meteo Esporles
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Composició del nou Ple de 
l’Ajuntament d’Esporles

Per primera vegada, el Ple de l’Ajuntament d’Espor-
les està constituït per 13 membres (fins ara eren 
11) ja que el municipi ha canviat de categoria, tras-

passant la fita dels 5.000 habitants. Ara ja som 5.049.
Els resultats de les eleccions municipals, celebrades 

el passat 26 de maig, atorgaren 9 d’aquests regidors a 
l’agrupació PAS MÉS per Esporles i 4 al PSIB-PSOE que 
aprofitam aquesta edició número 50 de l’Sportulis per 
presentar.

#eleccions municipals 2019

Maria Ramon Salas, 31 anys. 
Seguirà com a batlessa d’Esporles. 
Mestra d’Educació Infantil i 
Primària. PAS MÉS per Esporles 
Batlessa i responsable de les àrees 
d’Urbanisme i Policia Local.

Joan Ferrà Terrassa. 37 anys. 
Estudis d’Educació Social i 
Pedagogia i tècnic superior en 
Integració Social. PAS MÉS per 
Esporles. Primer Tinent de Batle. 
Regidor de Serveis Socials i 
Educació.

Marta Neus López Cortès, 
40 anys. Llicenciada en Dret 
i especialista en Cooperació i 
Unió europea. Funcionària de 
la CAIB. PAS MÉS per Esporles 
Segona Tinent de Batle. Regidora 
d’Hisenda, Administració 
Municipal i Igualtat.

Antoni Asensio Campoy, 53 anys. 
Formació professional Elèctrica i 
treballador d’ENDESA. PAS MÉS 
per Esporles. Tercer Tinent de 
Batle. Regidor de Manteniment.

Maria Antònia Castell Polo 
(Marian), 42 anys. Grau 
en Turisme i Postgrau en 
Planificació i Gestió sostenible de 
destinacions turístiques. Tècnica 
al departament de Comunicació 
de l’AETIB. PAS MÉS per Esporles 
Quarta Tinent de Batle. Regidora 
de Promoció Econòmica i Turisme.

Miquel Fernàndez de Heredia 
Cañellas, 45 anys. Estudis de 
Relacions Laborals. Comercial. 
Membre de la junta dels Ermassets. 
PAS MÉS per Esporles. Regidor de 
Medi Ambient i Esports.

Ana Maria Bosch Estades, 29 anys. 
Mestra d’Educació Infantil i Primària. 
Membre de la Rondalla Maristel·la, 
l’Associació mals Papers i Dones amb 
Cor. PAS MÉS per Esporles. Regidora 
de Cultura i Cooperació.

Joan Garrofé Marimón, 31 anys. 
Curs universitari d¡especialització 
en pèrit d’assegurances en incendis 
i riscos diversos. Pèrit Judicial i 
agent d’assegurances. PAS MÉS per 
Esporles. Regidor de Festes Populars i 
Joventut.

Maria Romero Matas, 31 anys. 
Graduada en comunicació. Treballa 
al grup parlamentari de MÉS per 
Mallorca. PAS MÉS per Esporles. 
Regidora de Participació Ciutadana.

Antoni Bordoy Fernández. Esporles 
1978. Professor de Filosofia de la 
Universitat de les Illes Balears i 
investigador de l’Institut de Recerca  
i Innovació Educativa (IRIE).  
PSIB-PSOE.

Maria Sureda Matamalas. 
Manacor 1969. Tècnic Superior en 
Administració i Finances, funcionària 
de l’Ajuntament de Palma. Forma 
part de Dones amb cor, Tast de 
Llibres i Esporles Bàsquet Club.  
PSIB-PSOE.

Josep Pol Font. Esporles 1992. 
Historiador i estudiant de màster 
de Gestió Cultural. Clarinetista de 
la Banda Lira Esporlerina. Treballa 
de cambrer al Cafè Nou d’Esporles. 
Independent, llista PSIB-PSOE. 

Bàrbara Calvo Alomar. 1968. Tècnic 
Superior en Integració Social, treballa 
com a integradora social. Ha format 
i forma part de diverses entitats de 
teatre i esports d’Esporles.  
PSIB-PSOE.
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Pressuposts 2019

El pressupost 2019 és el darrer de la legislatura que 
hem acabat, i mantén els principis que han fona-
mentat els comptes municipals dels darrers anys: la 

recerca del benestar de la ciutadania del poble, garantint 
la prestació d’uns serveis públics de qualitat sobre la base 
d’un model sostenible i responsable.

El pressupost municipal ha de seguir essent una eina 
per a impulsar aquelles polítiques que per a aquesta cor-
poració són prioritàries: les actuacions de marcat caràc-
ter social, educatiu i de foment de l’ocupació, mantenint 
de manera transversal eixos com el medi ambient, la mi-
llora energètica, la cultura, la igualtat i la joventut, entre 
d’altres.

L’objectiu dels comptes municipals és el de garantir el 
rol actiu de la corporació en la millora de la societat es-
porlerina, donant resposta a les demandes realitzades a 
través de les diverses vies de participació ciutadana. 

D’entre les principals característiques del pressupost 
de l’Ajuntament d’Esporles per a l’any 2019 cal destacar 
les següents:

• És un pressupost realista: enguany disposam de 
4.603.344,74 € per a un municipi que ha superat ja 
la barrera dels 5.000 habitants. La determinació de 
cada partida de despesa i d’ingrés es fa seguint crite-
ris objectius i analítics.

• És un pressupost ajustat al màxim tant a les prioritats 
com a les possibilitats de gestió: es parteix de l’anàli-
si de les obligacions i competències municipals, i des 
d’aquest punt, es prioritza la despesa assumible.

• Són uns comptes comprensibles i transparents: s’ha 
continuat amb l’esforç iniciat ja fa uns anys de reor-
denació i desglossament de partides ajustades a les 
necessitats reals d’execució, fet que inevitablement 
implica una anàlisi minuciosa de la liquidació.

• L’ordenació de partides, l’aclariment de conceptes 
i la inclusió de tots aquells compromisos d’ingrés ja 
quantificats, permet entendre millor el pressupost i 
garanteix una millor gestió.

#pressuposts

Despeses 2019

Ingressos 2019

Imposts directes

Transferències corrents

Taxes i altres ingressos

Operacions de capital

Imposts indirectes

Ingressos patrimonials

1.814.935,56 €

1.489.813,10 €

1.140.596,08 €

201.762 €

157.000 €

1.000 €

Administració i gestió

Educació
Manteniment general vies i obres

Cultura i joventut
Residus, neteja, enllumenat

Policia i protecció civil
Deute públic

Patrimoni, Comerç i Fires
Gestió tributària

Aigües
Esport

Medi ambient
Prevenció i extinció d’incendis

Serveis socials, salut i foment ocupació

652.528,44 €

759.292,29 €
658.787,22 €

587.093,43 €
431.610,08 €

280.830,17 €
190.019,82 €

141.140,19 €
128.613,81 €

88.100 €
70.948,10 €

17.076,67 €
4.000 €

795.066,52 €
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Més de 3.000 euros 
d’estalvi a la factura 
elèctrica de l’Escola

Ja ha acabat el curs i toca fer balanç. Enguany, a més 
de les notes, al Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas 
tenim bona qualificació en sostenibilitat, ja que la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques que s’instal·là a les 
teulades del centre, ha suposat un estalvi de 3.323 euros 
a la factura elèctrica de l’escola, durant el curs 2018-2019.

Des del mes de setembre de 2018, que varen entrar en 
funcionament, fins a juny de 2019, les plaques han produït 
26,16 MWh d’electricitat. Això suposa, aproximadament, 
un 40% de l’energia elèctrica sobre el consum total del 
centre que ara és auto generada, és a dir que ja no s’ha de 
comprar a les empreses subministradores. 

Obert el nou carrer  
de Can Ribas

Finalment ja està obert al trànsit el nou carrer que 
uneix el carrer Vilanova i el de Ca l’Amet, passant pel 
de Ca l’Onclo. El nom de la via és carrer de Can Ri-

bes, en honor de l’antiga fàbrica ubicada a aquell indret.
El sentit de circulació de vehicles és únicament de pu-

jada, de la  Vilanova cap a Ca l’Amet.

Col·labora amb el projecte 
de distribució de tortugues 
de la UIB

El grup d’Ecologia Interdisciplinària de la UIB demana 
col·laboració ciutadana pel seu projecte de distribu-
ció de dues espècies de tortugues de terra que hi 

ha a Mallorca (la tortuga mora i la tortuga mediterrània). 
Si us en topau alguna, feis-li unes fotos, localitzau la ubi-
cació i enviau aquesta informació als responsables de l’es-
tudi, tal com indica al cartell. Gràcies per la vostra ajuda.

#medi ambient

#millores#medi ambient

La instal·lació consta de 105 plaques fotovoltaiques, 
amb una potència de 28,88 KWp i que es va fer amb una 
subvenció (80%) del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, gestionat des de la Conselleria de Territori i Mo-
bilitat a través de la Direcció general de Canvi Climàtic. A 
aquest ritme, se calcula que estarà amortitzada a partir 
del cinquè any, tal com es preveia al projecte. 

També està a punt d’entrar en funcionament la nova 
instal·lació fotovoltaica de 49 plaques a l’Escoleta, amb 
una potència de 13,475 kWp.
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S’amplia la cobertura del 
servei d’atenció psicosocial

El servei d’atenció i suport psicosocial municipal a Es-
porles ha ampliat la seva cobertura, passant a ser dos 
dies per setmana en lloc d’un com fins ara. L’objectiu 

és poder alleugerir la llista d’espera, donar una cobertura 
més immediata i a més persones que ho sol·liciten.

L’entitat ADISEB (Associació per al Desenvolupament 
d’Iniciatives Socioeducatives de Balears) ha resultat ad-
judicatària del concurs per dur a terme aquest servei 
d’atenció i suport psicosocial durant els propers quatre 
anys. Es tracta de la mateixa entitat i dels mateixos pro-
fessionals que han donat el servei fins ara amb molt bona 
acollida per part dels usuaris.

#serveis socials

Un curs ben complet i bona 
feina a EMMD

El temps passa volant i ja tornam esser a Sant Pere. 
Per a l’Escola Municipal de Música i Dansa això sig-
nifica que ja acabam el curs. Que durant mesos, in-

fants i adults han après i gaudit fent música i també han 
compartit moltes experiències. Per a nosaltres el fi de 
curs també significa començar a preparar el proper, pen-
sar en el començament del 2019-2020. I enguany encara 
més perquè tendrem obres i fins que no s’acabin dificul-
taran un poc l’organització del proper curs. Tot un repte! 

Però si feim una ullada al que han estat els darrers me-
sos, podem destacar la visita que férem amb els usuaris 
del Centre de Dia d’Esporles a l’Auditòrium de Palma. Dia 
14 de març partírem a veure l’assaig general del desè con-
cert de temporada, on vàrem gaudir de la interpretació 
de Viktoria Mullova, tocant concert per a violí de J. Sibe-
lius. Aquesta activitat va esser molt emocionant perquè 
vàrem tenir l’Auditòrium tot per a nosaltres i a més, vàrem 
poder veure de ben a prop el violí Stradivarius amb que 
tocava la solista. Els Stradivarius, del segle XVII, estan 
considerats els violins millors i més cars del món. Només 
en queden uns 450 i poden arribar a valer fins a 16 milions 
de dòlars! Des de l’EMMD volem agrair a l’Orquestra Sim-
fònica de les Illes Balears les facilitats i bona atenció rebu-
des i esperam tornar repetir en una altra ocasió. 

El 6 de maig participàrem a la Trobada de Bandes Infan-
tils de Petra i al maig tenguérem la9a Trobada de Bandes 
Infantils i Juvenils a Esporles. Aquí hi participaren les ban-
des infantils i la banda juvenil de la nostra Escola de Músi-

#música

ca a més de les bandes d’Artà, Llucmajor i Petra. Totes ho 
feren molt bé i vàrem gaudir d’un horabaixa ple de músi-
ca, encontres i bones emocions. 

També dins el maig vàrem tenir el luxe de tornar comp-
tar amb el clarinet solista de l’Orquestra Nacional d’Es-
panya, Enrique Pérez Riquer, qui va impartir un curs de 
clarinet al qual assistiren clarinetistes d’Esporles i de fora 
del municipi. 

Dia 8 de juny celebràrem 2 actes importants com són 
el Concert dels alumnes que han acabat enguany el Grau 
Elemental i la Festa de Fi de Curs. I acabam les nostres 
activitats amb el Concert dels usuaris del Centre de Dia i 
la participació al Ball de la Filadora el dia del Patró.

Ha estat un curs ben complet amb bona feina feta!

Per poder tenir accés al servei, no cal més que contac-
tar amb el Departament de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment d’Esporles i sol·licitar-ho. Ara l’atenció és els dijous 
i els divendres. Aquesta ampliació s’ha pogut fer ajustant 
el pressupost dels Serveis Socials, i sense incrementar la 
partida.
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Els policies tutors 
d’Esporles i de Banyalbufar 
es coordinen

Els ajuntaments d’Esporles i de Banyalbufar han sig-
nat un conveni de col·laboració per millorar la coor-
dinació, el traspàs d’informació i l’organització d’ac-

cions preventives conjuntes dels diferents serveis dels 
policies tutor de cada municipi.

El batle de Banyalbufar, Mateu Ferrà, i la batlessa d’Es-
porles, Maria Ramon, signaren l’acord per tal d’unificar els 
criteris d’actuació, fer ús dels mateixos protocols d’actua-
ció policial en relació als menors d’edat, així com en com-
partir informació útil entre els policies tutor d’ambdós 
ajuntaments en casos de menors que presentin algun ti-
pus de problemàtica o es trobin en situació de risc social.

També es preveu la realització conjunta de xerrades de 
prevenció i activitats d’educació viària.

Jornada escolar  
d’educació viària

Els agents Policia Tutor del municipi varen organit-
zar una jornada d’educació viària escolar als centres 
educatius del poble. Hi participaren els alumnes de 

primer curs d’ESO de l’institut Josep Font i Trias i els dels 
cursos d’Educació Infantil del Col·legi Públic Gabriel Co-
mas i Ribas.

Els infants i joves participants, a més de passar-s’ho 
d’allò més bé, varen aprendre normes de trànsit i pautes 
bàsiques per circular a peu i amb vehicles amb seguretat 
i respecte.

Els materials per muntar el parc varen ser cedits per 
l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB).

Donació d’objectes trobats 
a la Fundació Deixalles

L’Ajuntament va fer donació a la Fundació Deixalles 
dels objectes trobats que romanien, des de fa anys, 
al magatzem de la Policia Local situat a l’antic apar-

cament soterrat de Can Campos i que es varen poder re-
cuperar després de l’incendi de maig de l’any passat.

Hi havia una dotzena de bicicletes, alguns aparells de 
diversos usos, mobles i altres estris aprofitables.

La Fundació Deixalles també destina a finalitats socials 
i d’integració social i laboral els materials i objectes en de-
sús que recupera de la gestió del Parc Verd.

#educació viària#medi ambient

#joventut
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Ampliació i millores a 
l’Escola Municipal de 
Música i Dansa

L’espai de l’Escola Municipal de Música i Dansa creixe-
rà en una superfície de 80 metres quadrats. A més, 
totes les instal·lacions seran sotmeses a obres de mi-

llora i condicionament. 
Aquest projecte es podrà fer gràcies a una subvenció 

del Departament de Desenvolupament Local del Consell 
de Mallorca d’ajudes per a Reforma, ampliació i millora 
d’accessibilitat dins el Programa 2018 – 2020 per a dur a 
terme obres d’inversió de competència municipal.

Les obres tendran un cost de  278.844, 89€ dels quals 
201.762€ són finançats per aquesta subvenció. 

El que es farà és dotar de més superfície a l’EMMD, fer 
accessibles les dues plantes amb rampes, reformar i re-
distribuir els espais de tot el centre i millorar la instal·lació 
elèctrica i la climatització, entre d’altres coses.

L’empresa adjudicatària del concurs és Amer e Hijos i 
les obres es faran a partir d’aquest estiu.

Formació en acompanya-
ment emocional en la 
malaltia i el dol

Des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament s’ha 
pres la iniciativa de fer una sèrie de sessions forma-
tives sobre l’acompanyament emocional en el pro-

cessos de malaltia, mort i dol a diversos col·lectius.
La idea va sorgir arran d’una primera sessió oberta al 

públic que es va fer a Sa Fàbrica, conduïda per la psicòlo-
ga Bel Ferrer, que va tenir molt bona acollida. Es va pen-
sar que seria interessant fer sessions específiques per 
diferents col·lectius de professionals i per a públics espe-
cífics al municipi. D’aquesta forma, s’han celebrat xerra-
des als docents de l’Escoleta, als del centre de Primària i 
als de l’Institut. També s’ha fet una sessió pel personal del 
Centre de Salut, de la Policia Local i dels propis treballa-
dors dels Serveis Socials municipals.

A més de totes aquestes xerrades, s’està pendent d’or-
ganitzar sessions formatives específiques adreçades als 
alumnes de l’Institut, i d’altres col·lectius, tant de profes-
sionals com de ciutadans, si en sorgeix la demanda.

Bel Ferrer és psicòloga especialista en l’acompanya-
ment emocional en aquests processos de l’Associació Na-
vajeevan (Nova Vida).

#millores

#serveis socials

Col·laboració en el control 
de la violència de gènere

L’Ajuntament d’Esporles acollí una reunió presidi-
da per la Delegada del Govern, Rosario Sánchez, i 
la batlessa, Maria Ramon, on hi assistiren coman-

daments de la Guardia Civil, de la Policia Local i repre-
sentants del Govern de les Illes Balears. L’objectiu de la 
trobada fou coordinar el treball i establir els termes de 
col·laboració entre totes les forces i cosos de seguretat i 
les administracions, per tal de combatre i treballar en la 
prevenció de la violència de gènere. Aquesta coordina-
ció també estableix els protocols per garantir l’aplicació 
de les mesures judicials de protecció a les possibles vícti-
mes. La reunió també es va aprofitar per celebrar la Junta 
Local de Seguretat per les Festes de Sant Pere. 

#violència de gènere
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Cloenda del Programa 
d’Acompanyament 
Educatiu

L’Ajuntament d’Esporles, per segon any consecutiu, 
ha comptat amb el Programa d’Acompanyament 
Educatiu al Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas.

El programa, que es va iniciar el passat mes de novem-
bre, ha finalitzat amb una festa de cloenda on han partici-
pat pares, mares, alumnat, la tècnica Jove qualificada i la 
batlessa del municipi, Maria Ramon.

Aquest servei que forma part del programa SOIB Jo-
ves- Qualificats Entitats Locals 2018 ha estat finançat 
amb fons del SOIB i el cofinançament del Fons Social Eu-
ropeu (FSE) i el SEPE. L’objectiu del programa ha consistit 
en millorar les habilitats socials de l’alumnat, a més de fer 
un suport educatiu en determinades matèries segons les 
necessitats de l’alumnat derivat pel centre.

El programa ha estat un èxit, ja que tots els nins i nines 
beneficiaris han millorat considerablement els seus resul-
tats acadèmics i les seves competències socials.

#ensenyament

La batlessa Maria Ramon i  Marta Guerrero, la jove 
qualificada encarregada del programa d’acompanya-

ment educatiu al llarg d’aquest curs.

L’Ajuntament d’Esporles 
dona suport als 
emprenedors i autònoms

L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears 
(IDI) i l’Ajuntament d’Esporles han organitzat una 
jornada informativa on s’han explicat les diferents lí-

nies d’ajuda en matèria d’autoocupació convocades per 
la Conselleria de Treball, comerç i Indústria de les Illes Ba-
lears.

A la sessió, que va ser presentada per la batlessa,  Maria 
Ramon, i dirigida per un orientador del servei d’Empre-
nedoria de l’IDI i la tècnica AODL de l’Ajuntament, es van 
explicar els requisits generals de cada programa, els crite-
ris d’avaluació i els continguts essencials dels plans d’em-
presa que s’han de presentar per obtenir la subvenció.

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

Contacte: Agent d’Ocupació i Desenvolupament  Local 
971611556 aodl@esporles.cat

#ocupació
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Dos nous programes SOIB 
30 formació i ocupació a 
Esporles.

L’Ajuntament d’Esporles, mitjançant la participació 
del SOIB i amb el finançament de la Conferència 
Sectorial posa en marxa un any més, dos programes 

SOIB 30 d’Ocupació i Formació per a persones desocu-
pades de 30 anys o més.

Els 20 alumnes, que van iniciar la tasca el mes de març, 
engeguen els programes SON QUINT III de nivell I i XAR-
XA FORESTAL ESPORLES II de nivell II, fent tasques de 
neteja i aprofitament forestal, de manteniment i conser-
vació de boscs a diversos indrets del municipi. Durant 9 
mesos els alumnes-treballadors adquiriran i milloraran 
competències professionals en un context real de feina.

Aquestes iniciatives tenen com a objectiu, formar a per-
sones en els certificats de professionalitat d’Activitats Au-
xiliars en Conservació i Millora de Monts i en el d’Aprofita-
ment forestal. La contractació d’aquests/es treballadors/
es, alternant hores de treball efectiu amb hores de forma-
ció, té com a finalitat assolir les competències professio-
nals que els hi permetin una inserció laboral de qualitat.

#ocupació

La campanya Viu 
mallorquinament arriba  
un any més a Esporles

L’Ajuntament d’Esporles finança, un any més, la cam-
panya «Viu mallorquinament» organitzada  per la 
patronal del comerç, PIMECO, amb l’objectiu de di-

namitzar les compres al petit comerç del municipi.
Enguany, el producte que protagonitzarà la campanya 

serà una tovallola d’estiu dissenyada per Melicotó que il-
lustra objectes típics i característics de les illes.

Els consumidors que vulguin aconseguir una d’aques-
tes tovalloles hauran d’omplir una cartilla amb 6 segelles 
de compres a 6 comerços distints d’Esporles. Una vega-
da emplenada la cartilla els usuaris podran anar a l’Ajunta-
ment on se’ls lliurarà la seva tovallola.

La promoció serà vàlida fins el 30 de setembre o fins 
a  esgotar existències, les unitats són limitades. No-
més es podrà recollir una tovallola per persona.

Ben aviat es podran conèixer els comerços adherits a 
la campanya.

#petit comerç

Finalitza el II Projecte 
Dona de Costura

El II Projecte Dona de Costura, finançat per l’Obra 
Social La Caixa, ha finalitzat el mes de juny al Centre 
Formació Esporles després de 6 mesos de formació, 

on 5 dones amb esperit empresarial i amb necessitats de 
conciliar la vida familiar han adquirit les habilitats i com-
petències que les certificaran com a treballadores qualifi-
cades amb la possibilitat d’un lloc de feina estable.

#formació
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Els grans dies de les 
relacions en comunitat

Als ulls dels adults poden semblar poques i senzilles 
les aventures que dia rere dia duim a terme al nos-
tre centre o els seus voltants, però res més lluny.

Afortunadament, estar al costat dels més petits ens 
permet no abandonar del tot la infantesa. I d’això en sa-
ben molt les famílies que tenim a l’Escoleta perquè elles 
han fet possible que tots i totes haguem pogut gaudir 
de la marjada que cuidam i mimam. Un dissabte ens và-
rem trobar allà per a poder netejar i assegurar la marjada. 
També els nostres patis llueixen més i millor després que 
les famílies, juntament amb les practicants, s’engresca-
ren  amb  el projecte de millora d’espais exteriors. Tot això 
ho aconseguirem gràcies a la nostra comunitat educativa 
que amb moltes ganes i il·lusions vàrem acabar la jornada 
compartint taula i companyia.

I si parlam d’edats podem dir amb certesa que les edats 
es troben tan properes com nosaltres vulguem. Alguns di-
vendres hem compartit passejades amb les persones del 
poble que fan les rutes saludables. Resulten enriquidors 
aquests moments que ens permeten comptar amb més 
mans que acompanyen els infants amb molta tendresa. 
I per agrair-los la seva companyia el darrer dia els vàrem 
convidar a berenar. Plegats compartirem passes i galetes!

#ensenyament

I quina experiència se’n duen les alumnes en pràcti-
ques de l’Escoleta?

Com a practicants de la UIB hem gaudit de tres mesos 
d’experiències a l’Escoleta d’Esporles. En aquest temps 
hem establerts vincles, que mai no oblidarem, amb tota 
la comunitat educativa.

A més, hem pogut aportar nostre granet d’arena elabo-
rant un projecte de millora a l’espai exterior. Estam molt 
satisfetes amb la tasca feta sabent que noves generaci-
ons podran gaudir d’aquest espai.

D’aquesta experiència sortim amb més ganes de refor-
çar el 0-3, que sovint passa inadvertit, i de  garantir un 
acompanyament respectuós a tots els infants que passin 
per les nostres vides.

Carmen, Núria, Marina i Laura

Ordenança municipal 
reguladora de funerals  
o homenatges civils

En el marc d’un Estat aconfessional i laic, on les ins-
titucions han de garantir la llibertat ideològica, re-
ligiosa i de culte, l’Ajuntament d’Esporles pretén 

donar resposta a les demandes d’una societat plural, ca-
racteritzada per la diversitat ideològica, religiosa i cultural 
regulant la celebració de funerals civils en dependències 
municipals. D’aquesta manera, es vol donar resposta a la 
necessitat d’oferir a totes les persones un acte digne i co-
herent amb els seus principis en el moment de la mort.

Aquesta normativa té l’objectiu de regular l’autoritza-
ció i ús que familiars, organitzacions o entitats d’Espor-
les vulguin realitzar com a homenatge o acomiadament a 
les persones difuntes a la Sala d’Actes de Sa Fàbrica i a la 
Casa des Poble. En situacions excepcionals, es podrà au-
toritzar l’ús d’altres dependències o espais públics, sem-

#funerals

pre amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament. 
La cessió d’espai resta supeditada a la disponibilitat ho-

rària de l’espai, i a un preu de lloguer que queda recollit a 
l’ordenança fiscal municipal pertinent. 

En cap cas, es podran celebrar funerals civils de cos 
present. Si que és possible, la presència d’urnes amb cen-
dres. La persona difunta haurà de complir amb el requi-
sit d’estar empadronada al municipi d’Esporles, o haver-hi 
estat durant un període de dos anys.
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Fruiteria Bouza, un exemple de bones pràctiques. A la 
Fruiteria Bouza ja no hi ha bosses de plàstic per posar les 
peces de fruita o verdura. Hi ha bossetes de paper per les 
coses petites com mongetes, fraules o cireres, i unes bos-
ses de tela per pesar les coses i després abocar-les cadas-
cú dins la seva pròpia senalla. 

A altres comerços també s’estan posant les piles per 
eradicar el plàstic de les compres. Per exemple a Artima-
nya i a Sa Fusteria ja fa estona que les bosses són sempre 
de paper, i a altres establiments ja ens han comunicat que 
en esvair les de plàstic que les queden, ja no en donaran 
pus. 

Recordau que l’objectiu ara és reduir residus, sobretot 
envasos i embolcalls de plàstic. Per això anau a comprar 
sempre amb la vostra senalla i amb bossetes petites de 
roba per pesar els aliments.

Pus plàstic dins els conte-
nidors de vidre. Insistim: per 
favor, no deixeu mai el vidre 
amb bosses de plàstic dins 
el contenidor. Només hi po-
deu deixar els pots i les bote-
lles sense embolics. Si enca-
ra no en teniu, podeu passar 
per l’Ajuntament a cercar 
una bossa de ràfia verda per 
guardar el vidre a ca vostra i 
traginar-lo els dimarts fins el 
contenidor.

#medi ambient

El Medi Ambient es mereix 
l’esforç!

Les catastròfiques tovalloletes. Si una imatge val més 
que mil paraules, mirau la foto. Es tracta del darrer embós 
a Esporles a causa de les maleïdes tovalloletes humides 
que alguns desaprensius encara tiren al wàter. No calen 
més comentaris!

Pus vaixelles d’un sol ús 
a les celebracions

Esporles és un municipi capdavanter en la gestió sos-
tenible dels residus i hem assolit un 75% de recollida 
selectiva durant els darrers anys. Tot això és gràcies 

al sistema implantat l’any 2009 i a l’esforç dels ciutadans i 
ciutadanes que separau acuradament els residus cada dia 
a ca vostra.

Però s’havia observat que durant les activitats multitu-
dinàries, difícilment se complien els criteris de separació i 
control dels residus. Per això, i per tal de millorar aquesta 
gestió i fer extensiva la normativa a tots els àmbits de l’ac-
tivitat al poble, s’han modificat les ordenances d’ús d’es-
pais i materials municipals, introduint les normes que han 
de regir la gestió dels residus generats a les festes, esde-

#medi ambient

veniments i qualsevol activitat organitzada per les enti-
tats que se celebrin al municipi, introduint l’obligatorietat 
d’haver de separar tots els residus que se generin i prohi-
bint fer servir plats i tassons d’un sol ús.

Com que ara l’objectiu, a més de separar, és reduir resi-
dus, l’Ajuntament posa a l’abast de les entitats plats i tas-
sons reutilitzables en servei de préstec.

També s’han proporcionat als bars una primera parti-
da de tassons reutilitzables per tal de començar a llevar 
el costum de servir les begudes en tassons de tirar durant 
les festes patronals.

Esperam que amb la vostra col·laboració millorem la 
sostenibilitat d’Esporles i del Món. 
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Propostes dels alumnes  
de sisè a la batlessa

Després d’haver celebrat un fòrum escolar per es-
tudiar projectes de millora al municipi, els alumnes 
de sisè del Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas 

presentaren a la batlessa les seves propostes classificades 
pel nivell de prioritat amb el nombre de vots obtinguts al 
 fòrum.

Tractament aeri contra 
l’eruga peluda

Durant els darrers mesos s’ha dut a terme el trac-
tament aeri per al control de l’eruga peluda, Ly-
mantria dispar. Des de la Direcció general d’Espais 

Naturals i Biodiversitat començaren pels municipis de la 
zona centre de Mallorca, on l’eruga està més desenvolu-
pada, i posteriorment als municipis de la Serra i concreta-
ment a Esporles.

El tractament es realitzà amb un helicòpter, mitjançant 
la tècnica de ultra baix volum, a una dosis de 3l/ha, amb 
un producte biològic formulat a partir de la matèria activa 
Bacillus thuringiensis, varietat kurstaki. Aquest producte 
és apte per a utilitzar-se en agricultura ecològica i compa-
tible amb les abelles. No cal adoptar cap mesura especial 
de protecció per a les persones, animals ni safareigs de les 
zones tractades.

Pel maig es va fer la primera passada i a principis de juny 
se’n va fer una segona en 891ha ubicades entre els mu-
nicipis de Valldemossa i Esporles. En aquestes zones, les 

#ensenyament

#medi ambient

Prioritat alta:
• Allargar el carril bici fins l’institut (61)
• Fer una festa Holly per l’inici de la primavera (58)

Prioritat mitjana:
• Posar un tobogan a la part fonda de la piscina (24)
• Millorar els banys i vestuaris de l’escola (21)
• Per Sant Pere organitzar gimcanes per diferents 

edats i jocs d’aigua (21)
• Posar infraestructures als parcs per als nins 

discapacitats (20)
• Posar més contenidors de vidre (19)
• Jocs de tirolines a les festes de Sant Pere (17)
• Per Sant Pere podríem fer un concurs de cuina 

infantil (16)

Prioritat baixa:
• Posar més bevedors pel poble (11)
• Fer una ludoteca dins la biblioteca (10)
• Posar composteres per reciclar els residus orgànics al 

poble (9)
• Fer una estació de lloguer de bicicletes (9)
• Pintar els tubs i la paret que queda a la dreta quan 

entres a l’escola (5)
• Posar més contenidors per als excrements dels cans 

(3)
• Millorar les voreres del poble (1)
• Tornar a pintar tots els pas zebra del nostre poble (-)

erugues han nascut amb molta separació de temps, per 
la qual cosa es va fer imprescindible un segon tractament 
per  aconseguir un bon control de la plaga.

Per qualsevol dubte podeu consultar la pàgina web 
del Servei de Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi 
 Ambient.
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Casal d’Esporles
Newsletter del Casal. Des del Casal intentam estar 

en permanent contacte amb els joves, i moltes vegades 
no pensam prou en la comunicació amb les famílies, per 
tant i per subsanar aquesta situació, posam en marxa una 
newsletter del Casal, on cada mes enviarem a les famílies 
que ho demanin la informació de les activitats i les nom-
broses iniciatives que sorgeixen al Casal municipal de jo-
ves.

Si voleu estar informades de les diferents «mogudes» 
del Casal, enviau un correu electrònic a pij@esporles.cat 
i vos donarem d’alta!!

Trashtag someril. Durant el mes de maig es va progra-
mar una neteja dels afluents del torrent de Sant Pere, 
atès que les someres estaven a punt d’arribar. És per això 
que un grup de joves es va comprometre a fer net part 
d’aquests afluents, juntament amb l’Esplai la Cadernera.

El Torrent és vida, i durant els mesos d’estiu és més pal-
pable que mai, amb l’arribada de les someres, la necessi-
tat de mantenir ben neta la vegetació de la qual s’alimen-
ten. Per aquest motiu, que des d’aquí volem fer una crida 
al civisme i a respectar el torrent. 

Gràcies per mantenir net el torrent i el poble!
Bus nocturn. Posam en marxa, un any més, el bus re-

vetler; enguany tenim programades quatres sortides al 
llarg de tot l’estiu. Les sortides sempre es complementen 
amb dues xerrades informatives d’assistència obligatòria 
per a les persones usuàries nascudes a partir del 2002.

Les xerrades seran els dies 10 i 19 de juliol al Casal mu-
nicipal de joves.

Vos recordam que l’objectiu principal d’aquest servei 
és oferir una alternativa segura a l’oci nocturn d’estiu, i és 
un servei dirigit a persones majors d’edat.

Mural Art. Les parets del Casal, després d’anys, des-
prenen vida i a poc a poc han d’anar renovant-se. Per 

#joventut

aquest motiu hem posat en marxa el taller de Mural Art, 
amb l’artista Rosa del Barco: un taller que, a través de la 
creativitat dels joves i d’imatges, recrea una història a les 
parets del Casal.

Vàrem posar en marxa aquesta activitat el mes de 
maig, però necessitam la implicació de més joves per cre-
ar art al Casal! Per tant, si teniu inquietuds artístiques i 
estau motivats/des, veniu al Casal els dijous del mes de 
juliol, entre les 11 h a les 13 h i gaudireu de ser creadors!!

Grup de muntanya. Al llarg de tot el 2019, els i les jo-
ves esporlerines han tengut l’oportunitat de recórrer ki-
lòmetres i kilòmetres caminant per la muntanya, gràcies 
al grup creat amb el suport dels Ermassets i l’APIMA de 
l’IES. Una de les darreres sortides ha estat al torrent de 
Muntanya (Pollença), una experiència molt enriquidora i 
al·lucinant, en la que els joves han pogut gaudir de ràpels 
de 15 metres de caiguda. 

Durant les vacances de Pasqua, van realitzar la ruta de 
Sant Elm a Esporles, dos dies de caminar per la Serra, co-
neixent ben d’aprop la riquesa paisatgística d’aquest Pa-
trimoni de la Humanitat.

Aquestes sortides es seguiran programant per al proper 
curs, amb l’objectiu de crear un grup homogeni de joves 
disposats a gaudir de les muntanyes i a conèixer el nostre 
entorn natural.

Conveni amb la Banda  
Lira Esporlerina

Per tal de seguir col·laborant amb la promoció del 
nostre patrimoni musical amb activitats al poble 
i per contribuir al perfeccionament i auto forma-

ció dels seus músics; l’Ajuntament d’Esporles ha signat 
un conveni amb la Banda Lira Esporlerina on es compro-
meten a organitzar una sèrie d’activitats musicals al llarg 
de l’any a càrrec de l’Ajuntament, a cedir els seus instru-
ments a l’Escola Municipal de Música i Dansa i a compartir 
instal·lacions, entre d’altres accions.

#música
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GALERIA
FESTES DE SANT PERE 2019
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A qui ha votat en aquestes eleccions municipals?
Homoooo! Això és secret...! (Riu) és evident que aques-
ta vegada he votat en blanc, si no hi ha cap partit que em 
representa no en puc votar cap, ni tampoc deixar d’anar 
a votar.

No em direu que no hi havia cap proposta del progra-
ma del PSOE o de MES, que us agradàs?
Clar que si, estic segur que tots duen en el programa 
propostes que ens agraden. De fet durant els meus anys 
de regidor a la oposició, sempre he votat a favor de pro-
postes presentades pels altres grups polítics si conside-
rava que eren bones pel poble, no com altres que si la 
proposta era del PP ja era dolenta...

És que el PP...! Us heu divorciat del PP cansat de tanta 
corrupció?
No, no me divorciat del PP, la corrupció és evident, però 
per desgràcia no ha estat un fet aïllat del PP sinó de quasi 
tots el partits polítics que han governat a les institucions. 

Recordau com va començar la revista Sportulis?
I tant que si, acabava d’aterrar a la vida política, era re-
gidor d’Educació, Cultura i Esports, i el gran repte era 
demostrar que, pel PP,  aquestes tres àrees eren molt 
importants pel desenvolupament del nostre municipi. I 
la revista va començar amb la mateixa il·lusió en que vaig 
assumir el meu càrrec, amb ganes de crear un sistema de 
divulgació dins Esporles, i que fos  oberta, lliure i que re-
flexes la realitat del nostre poble. La veritat és que tot el 
mèrit va ser dels voluntaris i del personal de l’ajuntament 
que van participar en la creació de la revista.

MIQUEL 
BERNAT 
BOSCH

Text: Es Fill de na Joaneta
Foto: Eva Llaneras

ENTREVISTA

«El nom de ‘Sportulis’ 
ens va agradar i la 
resposta de la gent  
va esser bona»

«Em costa molt enemistar-me amb qualcú».



«Aquesta vegada 
he votat en blanc»

És un home feliç. Sempre té una rialla per compartir. És molt difícil 
barallar-se amb ell. Té un caràcter rialler, sincer i espontani. És una 
bona persona. Miquel Bernat Bosch va néixer a Palma l’any 1970. 
Està casat amb n’Eva i tenen dos fills de 31 i 24 anys. Ha estat regidor 

de l’Ajuntament d’Esporles pel Partit Popular des de 1999 fins 2018. És 
director i propietari de l’Assessoria Soft & Hard. La seva afició principal és 
viatjar, també el senderisme, la fotografia i fer una mica d’hort..

Per què li posareu el nom de Sportulis? 
Va sortir «sense voler», hi va haver una pluja de idees de 
com seria el nom d’Esporles en llatí... si seria així o no , 
francament el nom a tots els qui érem a la reunió ens va 
agradar, i  vàrem veure que la resposta de la gent a la pri-
mera publicació  va esser bona, i així va quedar.

Conte’m qualque anècdota d’aquell temps…
Ufff! Deixem que pensi un poc. (Pensa) N’hi ha tantes, 
lo difícil es triar... Et contaré una que em va saber greu 
a nivell personal. Jo feia teatre amb el grup Malpapers, 
i vàrem tenir de director a una gran persona, en Jaume 
Bosch «Figo» o de «Cas Beso» que tenia una paciència in-
finita amb noltros que érem adolescents. Bé idò, el grup 
vam decidir fer-li un homenatge. I a la revista varen fer 
un article posant-me de volta i mitja perquè vaig sortir a 
la foto, com es evident la persona que va escriure l’article 
no tenia ni idea de la meva relació amb el nostre director, 
i crec que mestre Jaume no se mereixia que fos utilitzat 
per menysprear a ningú. Però es el que té la política.

Us heu enemistat amb qualcú per mor de la política?
Com tu ja saps, a mi em costa molt enemistar-me amb 
qualcú per qualsevol motiu. Però és evident que quan 
tens una responsabilitat pública i has de dir que NO a un 
ciutadà, alguns d’ells s’ho prenien de manera personal.

Anam de viatge? On me duries?
A tu? No heu sé...! A Cuba?

Ja em va bé! Hi heu estat?
No, però ho tenim pendent, és la següent proposta.

Per què us agrada tant viatjar a tu i a n’Eva?
Els viatges obrin la ment, veus coses diferents i quan tor-
nes a sa roqueta t’ajuda també a veure altres coses. Hi ha 
molt que veure més enllà de la mar Mediterrània: dife-
rents societats, cultures, tradicions... Precisament una 
de les coses que més m’agraden quan viatg és observar 
les persones dels distints indrets a on anam.



«Els viatges 
obrin la ment 
perquè veus 
coses diferents»

Us considerau turistes o viatgers?
Externs...!(Riu) per utilitzar la mateixa nomenclatura que 
utilitzam els mallorquins del qui venen de fora i no són 
turistes.

Quins són els tres llocs més polits dels que heu es-
tat…? 
Això és molt complicat, cada lloc té una cosa diferent, 
te podria dir per exemple New-York, Paris i Egipte, entre 
altres coses pel seu valor històric.

Quin és el millor lloc del món per viure? 
Sense cap dubte: Esporles, és el millor lloc del món per 
viure.

On us agradaria tornar?
A New-York, necessito un mes com a mínim per veure i 
entendre aquesta ciutat.

Ara us propòs uns temes i m’heu de dir a quin lloc del 
món, es poden fer millor, segons la vostra experiència.
D’acord!

Per Menjar?
Paris

Per descansar?
Illes Maldives (Àsia del Sud)

Per nedar?
Maldives

Per fer excursions?
Noruega

Per fer turisme cultural?
Paris

Per anar en barca?
Grècia

Per comunicar-se amb les persones?
Península dels Balcans

Moltes gràcies!
De res. A voltros. I que la revista pugui arribar als 100  
números!

En vida vostra!
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Neix la plataforma per un 
espai a Sa Vilanova

Ara fa més d’un any, els veïnats i veïnades d’Esporles 
vàrem veure com es tancava la porta del Casal de 
Ca sa Tia Xiroia de Sa Vilanova, on durant més de 

vint anys, algunes de les entitats més populars de la nos-
tra vila realitzaven les seves activitats i organitzaven dife-
rents actes dirigits a tot el poble.

Des de aquest dia, l’esplai La Cadernera i la colla de di-
monis Bocsifocs varen esser reubicats a diferents espais 
municipals, però insuficients per les tasques que duen a 
terme, i poc pràctics ja que es veuen limitats a tenir un 
lloc on realitzar diferents tallers i activitats amb partici-
pació considerable, així com l’espai per emmagatzemar el 
seu material sovint voluminós.

A més, la comissió de festes de Sa Vilanova, encarrega-
da d’organitzar les festes d’agost, també ha perdut l’es-
pai on preparar i guardar el seu material durant tot l’any, 
així com l’associació Vilanova, la qual engloba als volun-
taris organitzadors del fogueró de Sant Antoni, la calço-
tada solidària i altres activitats dirigides a tota la població 
esporlerina.

Som conscients de la problemàtica municipal en quan 
a espais físics on poder realitzar  aquests tipus d’activitats 
ja que, a dia d’avui, no existeix cap lloc al poble on poder 
fer ús d’un espai que compleixi les condicions per a les di-
ferents entitats abans esmentades.

La creació d’aquesta plataforma té com a finalitat po-
der disposar d’un espai comú, com era fins al 2018 el casal 
de Ca sa Tia Xiroia ja sigui per a realitzar diferents activi-
tats pròpies de cada entitat, com per poder emprar un 
magatzem comú on tenir, en unes condicions mínimes, el 
material conjunt del que  totes les entitats podrien dispo-
sar com  taules, cadires, etc., així com els objectes volu-
minosos, com les graelles de la calçotada, el Boc, material 
de barres, etc... Ara mateix hi ha diferents coses que no 
tenen un lloc adient on ésser guardades o han d’estar a 
cases particulars.

Per aquests motius, demanam a l’equip de gestió de 
l’Ajuntament d’Esporles que al solar annexa a les cotxeri-
es de l’aparcament de Sa Vilanova, s’habiliti un espai amb 
una part de magatzem per tenir tot el material comú de 
les entitats així com el material voluminós, i un espai on 
poder realitzar diferents tallers i d’altres actes propis de 
les entitats.

Esporles, 23 d’abril de 2019

Entitats Adherides: Comissió de festes de Sa Vilanova  
| Associació Vilanova | Associació juvenil centre d’esplai 
Sa Cadernera | Associació cultural colla de dimonis Bocsi-
focs d’Esporles

L’esplai la Cadernera

Un any més ha passat a l’Esplai la Caderne-
ra, com ja sabeu cada dissabte hem realit-
zat activitats diverses com ara: excursions, 

tallers, jocs, danses, etc. I enguany especialment 
hem participat al #trashtag someril recollint fems 
del torrent col·laborant a la cura pel medi ambient 
i per tal que les nostres someres el trobessin una 
mica més net. 

Ara al més de Juliol seguim en funcionament re-
alitzant el campament d’estiu que aquest any es fa 
a s’Olivaret, a Alarò, allà passam set dies d’allò més 
bé, ja que coneixem gent nova, realitzam diferen-
tes activitats, etc. 

Pel que fa al curs que ve si els vostres fills i filles 
han vengut al campament i es queden amb ganes 
de més, o simplement volen venir a l’esplai , ho po-
den fer cada dissabte. 

Finalment, dir-vos que si vos fa ganes veure tot 
allò que feim o necessiteu informació ens podeu 
trobar a les xarxes socials de facebook i instagram. 

Que passeu bon estiu!! 

#Cartes de la ciutadania

#associacions
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Més que bàsquet

Com cada any arriba el final de temporada i és el 
moment de fer revisió. Ha estat un any ple de vi-
vències, on les nostres jugadores i jugadors han 

pogut omplir les seves motxilles d’amistat, lluita, coo-
peració, treball en equip, superació individual, diversió, 
plors i rialles. 

Els infantils i cadets, masculins i femenins, varen vi-
atjar a València per jugar al torneig Marina D’Or «basket 
cup». Va ser tota una experiència, no només varen jugar 
a bàsquet, sinó que varen fer moltes amistats de nines i 
nins d’altres clubs. Viure amb gent del equip, fa veure als 
teus companys com a part de la teva família, on les seves 
alegries o les seves tristeses es comparteixen, les alegri-
es d’uns són compartides per tos i les tristeses d’altres es 
fan més lleugeres. Això forma part també de la màgia del 
bàsquet. També hem de dir que l’infantil masculí ha acon-
seguit quedar campions del seu grup. 

Durant aquesta temporada, hem pogut gaudir, des-
prés de molt d’anys d’un sénior a categoria Balear, que ha 
competit amb els millors equips de la lliga tant de Mallor-
ca, com d’Eivissa i Menorca. Aquest equip sénior Balear 
s’ha vist reforçat pels jugadors de l’equip Sénior Sub23.

El sénior femení ha estat una de les sorpreses d’aquesta 

Volei

Un cop acabada la temporada, realitzam activitats 
que ara comentarem, però abans volem donar l’en-
horabona a tots els equips per la bona feina feta, a 

tots els entrenadors i entrenadores, als pares, mares i, per 
descomptat, a tota l’afició que ens ha seguit i animat. 

Els equips d’aquesta temporada han estat: l’escoleta, 
on trobam les categories de iniciació, benjamí i aleví; dos 
equips infantils, un d’ells compost per jugadores alevins; 
dos equips cadets; dos equips juvenils i un equip sènior. 
Les jugadores alevins de l’equip infantil han participat al 
Campionat Aleví de Balears, en què els dos equips van 
fer un molt bon paper. El campionat va ser una experièn-
cia molt gratificant, on s’ho varen passar molt bé, varen 
aprendre molt i un dels equips, que va quedar en quarta 
posició s’ha classificat i es desplaça a Valladolid a disputar 
el Campionat d’Espanya Aleví els dies 21, 22 i 23 de Juny. 
Per altra banda, l’equip Cadet B va quedar classificat a la 
lliga i va participar a la fase d’ascens al grup A d’aquesta 
categoria.

Un cop acabada la lliga, el mes de maig i juny ens dedi-
cam a reforçar tots els gests tècnics amb les hores de tec-

#esports

#esports

temporada. Han competit a lliga insular femenina on han 
aconseguit un meritori segon lloc, dins el seu grup. El seu 
entrenador ha estat en Toni Aulí que també ha dirigit al 
junior femení i i que després de molts d’anys ha tornat a 
formar part de l’equip tècnic del club. 

Aquesta temporada els juniors, tan femení com  mas-
culí, han estat uns dels referents del nostre club.  Aquests 
equips estan formats per jugadors que duen des de ben 
petits  jugant a les nostres files. Del masculí cal desta-
car la incorporació d’Israel Pampím. Aquest equip ha 
fet un gran final de temporada i han estat campions del 
seu grup. En quant al junior femení, ha aconseguit clas-
sificar-se per a competir a lliga interilles. Aconseguint un 
meritori tercer lloc.

nificació, a més d’haver posat en marxa el volei platja els 
mesos de maig, juny, juliol i agost. Per això, si aquest ES-
TIU algú s’anima i es vol apuntar, encara hi estau a temps!

Per acabar, donar les gràcies al col·legi Gabriel Comas 
i Ribas, als professors d’educació física, i sobretot, a en 
Joan Martí per aquesta setmana de sessions de Voleibol 
que hem realitzat als diferents cursos de l’escola, des de 1r 
fins a 6è. Sessions en què hem ensenyat les bases d’aquest 
esport que tant ens agrada, a tots els nins i nines, perquè 
el coneguin. I si els hi ha agradat, convidar-los a apun-
tar-se la pròxima temporada 2019-2020.

Per apuntar-se o per a més informació podeu contac-
tar amb nosaltres a través del telèfon 600507707 o a tra-
vés del nostre e-mail: clubvoleiesporles@gmail.com. A 
més, podeu anar seguint el dia a dia i les diferents activi-
tats que anam realitzant a través de les xarxes socials (Fa-
cebook, Instagram) i de la nostra pàgina web http://www.
voleiesporles.com/. 

AMUNT ESPORLES!
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Final de temporada del 
futbol amb la mirada cap  
al pròxim curs

Acaba una temporada plena de treball , esforç i 
competició pel CE Esporles.

Per a nosaltres ha estat important el treball fet 
al futbol base i la satisfacció de la feina realitzada a totes 
les categories. Destacam el subcampionat que han acon-
seguit els petits del club, el prebenjamí. Després d’una 
boníssima temporada, quedar els segons a la lliga és una 
gran alegria per a tothom. ENHORABONA CAMPIONS!!!

També estam orgullosos que el nostre equip de 3era 
hagi pogut mantenir la categoria. Ha estat una tempora-
da dura, de màxim esforç i dedicació, però finalment els 
resultats han estat bons.  Volem agrair el recolzament i 
suport rebut per l’afició, ens encoratge a seguir treballant 
de cara al futur.

De cara a la temporada 2019-20 estam intentant mi-
llorar diversos aspectes i sobretot fer una crida a tothom 
que vulgui venir a jugar futbol. Estan especialment convi-
dats els nins i nines a partir de 4 anys ja que tornam activar 
l’escoleta.

Aprofitam aquest espai per agrair l’esforç de jugadors, 
entrenadors, equip tècnic, famílies i aficionats que ens 
han donat suport durant tot l’any.

US ESPERAM LA PROPERA TEMPORADA PER FER 
DEL CE ESPORLES UN MILLOR CLUB!!!

#esports

Els grups minis també han fet una gran temporada on 
han millorat molt com a jugadors i han crescut com a per-
sones.

En quant als més petits del club, escoleta e iniciació, 
han celebrat una Diada al nostre pavelló, on els jugadors 
de la nostra Escola de Bàsquet i de les escoles associades 
han gaudit no només de bàsquet si no també de castells 
inflables i altres tallers. 

Si tu també vols formar part de la nostre família vine 
a conèixer-mos, feim diades, campus, viatjam, torrades, 
sortides i els nins gaudeixen MÉS QUE BÀSQUET.

Informació: www.esporlesbc.com 
Coordinadora: Eva Milán (655 840 948).

@CE-esporles
@ceesporles

@CE_esporles
clubesportiuesporles@gmail.com
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Ermassets

Escalada
L’escalador local Xavi González de 23 anys ha entrat 

al club del novè grau amb l’encadenament de Clepte-
ropa Original 9a. La via es troba en el sector Museu, a 
Mallorca, i la de González és la segona ascensió després 
que Iker Pou li posés el primer punt vermell. És el pri-
mer 9a per a un escalador mallorquí. Enhorabona Xavi!!

La Secció de Barranquisme agafa volada
Durant els mesos d’abril i maig els Ermassets han or-

ganitzat un curs d’iniciació al barranquisme amb una 
dotzena de participants. Durant el curs, els i les partici-
pants han fet els torrents de muntanya, Binifaldó i Son 
Gallard on han aprés les maniobres bàsiques de des-
cens així com els protocols de seguretat. Gràcies a la 
realització del curs, deu persones s’han incorporat a la 
secció que ja passa els 25 inscrits. Ara arriba el moment 
de donar-li embranzida i per això ja s’ha calendaritzat 
una sortida per a cada més així com noves propostes 
formatives i de millora.

Entrevista a Xavi González

Primer escalador mallorquí en fer una via de 
dificultat màxima 9a 

Com i quan et va pegar el mal d’haver de pujar 
contínuament parets? Bona pregunta, doncs ara 
farà ja més o menys uns 13 anys gràcies al rocòdrom 
que van muntar els ermassets a l’institut. Allà vaig 
descobrir el que era l’escalada i no he pogut aturar 
fins ara.

D’un dia d’escalada, quina és la part que t’agrada 
més i quina menys? El que més m’agrada es com-
patir-lo amb els amics i menys...  crec que res, tot 
m’agrada.

Creus que pel fet de viure a una illa, se’t fa més 
complicat aconseguir la màxima dificultat en l’es-
calada? Tens necessitat de sortir a fora per poder 
millorar com a escalador? No, ni molt menys. Aquí a 
Mallorca tenim moltíssimes vies de totes les dificul-
tats, encara que és veritat que no hi ha tanta varie-
tat com per exemple Catalunya, que actualment és 
un dels epicentres mundials de l’escalada. 

Si que trobo a faltar sortir a fora, però més que per 
a millorar, per conèixer nous llocs i gent nova que és 
una de les coses que fan aquest esport tan especial. 

Quina via ha estat la més difícil que has fet dar-
rerament? La més difícil la «Clepteropa Original», 
que és el nom de la via amb una dificultat de 9a. Ara, 
després de fer aquesta, m’agrada baixar el llistó i fer 
coses més fàcils, una temporadeta per descansar 
una mica i carregar piles.

#esports #entrevista

Curses per muntanya
El passat 24 de març es va celebrar Campionat de Bale-

ars de Seleccions de Clubs de curses per muntanya a Sant 
Josep de sa Talaia a Eivissa. La selecció dels Ermassets va 
obtenir uns resultats fantàstics classificant-se en segona 
posició a la categoria femenina i també a la masculina. En-
horabona!!

El passat 7 d’abril, també es va celebrar la nostra cursa, 
en aquesta ocasió  la XVI edició de la Pujada a la Fita del 
Ram. Donar les gràcies a tots els «sponsors» i patrocina-
dors, que foren molts, i als veritables herois de la jornada, 
que són els més de 70 voluntaris que treballaren durant 
moltes hores perquè la cursa fos un èxit. 

Els resultats, un grapat de pòdiums individuals pels Er-
massets, Biel Gomila un any més guanyador absolut de 
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Quins projectes tens entre mans? Ara mateix cap 
especial, seguir escalant tot el que pugui i intentar 
viatjar per conèixer algun lloc nou.

Què et fa estar motivat per escalar tots els dies 
de la setmana? És senzill, quan gaudeixes fent allò 
que més  t’agrada no pots pensar en res més.

Pots donar als escaladors del teu poble les claus 
per aconseguir fer una via de 9a? Tan de bo hi ha-
gués una clau!  Per jo, no fixar-te amb els nombres, 
no comparar-se amb els demés, gaudir del que fas i 
estar acompanyat de bons amics i companys. Des-
prés els resultats venen sols.

Què et fa somniar? Aquesta és fàcil, poder seguir 
escalant molts anys.

Quin és el teu menjar preferit? Crec que hem 
quedo amb una bona truita de patata.

Quin és el darrer llibre que has llegit? Push, la 
aventura de un escalador más allá de los límites, d’en 
Tommy Caldwell.

Quina cançó et fa ballar sense control? M’agrada 
tota la música en general, menys aquesta que està 
de moda actualment entre els més joves.

Quin o quins mals vicis tens? Si es pot considerar 
mal vici, la cervesa de després d’un llarg dia d’esca-
lada amb amics.

la general, Mateu González Sallan tercer Màster 55, i Mi-
quel Juan Clar segon Màster 60. En categoria Femenina, 
la guanyadora absoluta va ser la incombustible Marga Fu-
llana. Les tres millors Ermassetes  varen ser Aina Bernat, 
Anna Moreno i Maria Quetglas. Enhorabona a tots i totes!!

Ciclisme
El passat 27 d’abril es va celebrar una nova edició de la 

marxa «cicloturista» Mallorca 312. Un bon nombre d’Er-
massets hi varen participar a alguna de les tres modalitats 
(167, 225 i 312Km). A la placeta del Jardinet es va organit-
zar un avituallament perquè els Ermassets rebessin ener-
gia i el suport dels qui allà els esperaven, moltes gràcies a 
tots!!!
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Ha passat el 4t 
Contesporles, un esclat  
de colors i fantasia 

En Celestí, la rateta cellarda que és el símbol i la font 
d’inspiració del Contesporles, ha tornat a la mun-
tanya. Se n’ha anat per recollir una altra vegada les 

veus de la fantasia, els colors de la imaginació, les parau-
les que acompanyen..., per retornar-nos-ho, tot plegat, 
d’aquí a dos anys. Darrera seu ens ha deixat, dies 4 i 5 de 
maig, un 4t Festival ple de primavera, on tothom ha po-
gut gaudir de contacontes, cercaviles, artesania, teatre, 
excursions, berenars, música, llibres... Una vertadera fes-
ta de la Cultura què, una vegada més, ha satisfet petits i 
grans i ens ha fet sentir orgullosos del nostre poble. En-
guany, els nostres centres educatius, especialment el Col-
legi Públic, s’hi han volgut implicar encara més, tot cele-
brant els dies previs i posteriors al Festival el Contescola, 
un seguit d’activitats que ha estat un magnífic aperitiu i 
postres del Festival. 

El 4t Contesporles ha estat possible, una vegada més, 
per la generositat i el compromís dels organitzadors, vo-
luntaris, contacontes i artistes, institucions, entitats, as-
sociacions, bars i restaurants, comerços, veïnats...  Tot i 
que això va d’explicar contes, ens costa molt trobar no-
ves paraules per expressar abastament el que ens han do-
nat, amb molta generositat, tots aquells que han com-
partit i donat suport a la idea del Contesporles,  des de 
la seva primera edició, el 2013, fins ara. Tenim només tres 
paraules, això sí, insubstituïbles: GRÀCIES, GRÀCIES, 
 GRÀCIES!

Associació Cultural Contesporles.

#associacions
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A Lloure, mantenint viva la 
curiositat dels infants

A Lloure iniciarà una nova etapa a partir del proper 
setembre, i jo tindré el plaer d’acompanyar infants 
i famílies dins de l’Escola al Bosc d’Esporles.

Sóc na Bego, i ara fa un any que vaig arribar al poble. 
«Biòloga de bota» i educadora infantil. Estimo la natura 
i m’entusiasma assistir les necessitats de les nines i nins 
dins un entorn lliure, sota la mirada del respecte i confi-
ança plena en el seu potencial innat. Penso que créixer 
i jugar en la natura afavoreix el benestar i desenvolupa-
ment integral de la persona. Per aconseguir això, necessi-
ten una figura de referència, que els doni seguretat i sigui 
la guia en els seus processos d’aprenentatge, tant a nivell 
físic, emocional, cognitiu i social.

Formada en Educació Creadora, Educació Viva i Mo-
viment lliure. He participat també en dues experiències 
d’escola al bosc a la península (una a Còrdova i altra a Va-
lència), que m’han confirmat que l’acompanyament de la 
criança en la natura fa possible un veritable joc espontani; 
i com diria Einstein, «el joc és la forma més elevada de la 
investigació».

Aprofito aquest espai per descobrir-vos un llibre, que 
per mi és una petita joia i il·lustra de forma delicada i sen-
zilla aquest acompanyament respectuós de l’infant en 
la natura. El títol és «El sentido del asombro», escrit per 
Rachel Carson.

«Una tormentosa noche de otoño cuando mi sobrino Ro-
ger tenía unos veinte meses lo envolví con una manta y lo 
llevé a la playa en la oscuridad lluviosa. Allí fuera, justo a la 
orilla de lo que no podíamos ver, donde enormes olas tro-
naban, tenuemente percibimos vagas formas blancas que 
resonaban y gritaban y nos arrojaban puñados de espuma. 
Reímos juntos de pura alegría. (...) Creo que ambos senti-
mos la misma respuesta, el mismo escalofrío en nuestra es-
pina dorsal ante la inmensidad, el bramar del océano y la 
noche indómita que nos rodeaba.»

Així comença «el Sentido del asombro».
Més endavant precisa:
«Para mantener vivo en un niño su innato sentido del 

asombro, sin contar con ningún don concedido por las ha-
das, se necesita la compañía de al menos un adulto con qui-
en poder compartirlo, redescubriendo con él la alegría, la 
expectación y el misterio del mundo en que vivimos».

Si vols unir-te a aquesta experiència al bosc, contacta 
amb nosaltres. Necessitem famílies per construir i donar 
continuïtat a aquest gran projecte.

Begoña Diaz | Més informació: 609644409 - 657276259

#ensenyament

creixent.alloure@gmail.com

Mà de Música

Mà de Música segueix la seva tasca de difondre la 
música clàssica al nostre poble. Al llarg d’aquest 
any 2019 ja hem organitzat dos concerts a la Casa 

des Poble amb una temàtica i ambient ben diferents. El 
primer va ser dia 6 d’abril amb el duet Samanidis & Skjon-
haug i el segon dia 27 d’abril amb Voicello & Co. Segui-
damvos en feim una espipellada. 

A principi d’abril ens visitaren dos músics, de punts ben 
llunyans del món: Noruega i Grècia, que la mediterrània 
ha unit i a Mallorca han trobat el seu raser per tocar ple-
gats. Ens oferiren un repertori de música clàssica i popular 
dels seus països, sota el títol de Música d’una Mar Ober-
ta. Irina Cotseli tocant el piano i Christian Hoel al contra-
baix ens oferiren un concert íntim on la veu assossegada, 
suau i dolça d’Irina acompanyada pel so greu del contra-
baix interpretat per Christian ens va envoltar a tots d’una 
atmosfera de pau i tranquil·litat, deixant-nos temps per la 
reflexió i meditació. Després vàrem gaudir d’una exposi-
ció de l’escola de pintura d’Esporles a la sala annexa.

D’un caire més alegre i animat va ser el segon concert 
que vos oferirem a finals del mateix mes, ja que varen in-
terpretar peces de sarsuela acompanyades per ball espa-
nyol. El duo Voicello, que ja coneixíem d’una altra actu-
ació més intima i personal, tornaren a Esporles, aquests 
pic acompanyats per una arpista Helena Garreta i Raquel 
Viejo balladora de ball clàssic espanyol, per oferir-nos una 
selecció de les obres més famoses del repertori líric es-
panyol de sarsuela. Entre elles La Tarántula, Tango de la 
Menegilda, Las Carceleras,....Va ser tot un espectacle de 
música, veu, dansa, decoració i vestuari. Tot es va mes-
clar amb la solidaritat, ja que la recaptació del concert va 
anar íntegrament destinada a l’associació MANS UNIDES. 
La seva presidenta agraí als músics i a Mà de Música el gest 
de generositat que tenguérem amb ells i els projectes de 
la seva associació. Per noltros va ser un gust omplir la 
Casa del Poble i donar als assistents la satisfacció d’haver 
gaudit d’un concert inoblidable al nostre poble. 

Així seguim amb ànims i ganes d’organitzar i oferir més 
concerts de música clàssica per les festes de Sant Pere i 
per Nadal. Dels pròxims ben aviat en tendreu ressò al fa-
cebook on ens podeu seguir pel nostre nom Mà de Músi-
ca. Vos esperam! 

#música
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Adrià Coll Escobar, 
desembre de 2018

Eduardo Covas 
Fernández de Moya, 

juny de 2019

Elena Adrover 
Torrens, gener 

de 2019

Marta Amengual 
Tomàs, maig 

de 2019

Abril Pereda Wirth,  
juny de 2019

L’Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats 
(IMEDEA) i Esporles,  
una relació fructífera 

L’ IMEDEA va inaugurar la seu d’ Esporles a l’any 2000, 
que va ser ampliada  l’any 2006. El nostre ’objectiu 
és contribuir en l’avançament del coneixement així 

com en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i, en 
particular, dels de les Illes Balears. Pel que fa a la relació 
del Centre amb la Vila d’Esporles, hem de fer esment a 
diversos factors com ara la projecció externa d’Esporles i 
la contribució directa de l’IMEDEA al poble.

A la nostra època, és rellevant  donar-se a conèixer, 
per la qual cosa la contribució de l’IMEDEA en la imatge 
d’Esporles en el món té certa rellevància; els membres 
de l’IMEDEA, en les seves activitats i divulgacions, con-
tribueixen a posar Esporles en el mapa (Fig. 1). Tenint en 
compte que es solen publicar uns cent cinquanta treballs 
cada any i es participa en seminaris i congressos, podem 
dir que, en l’àmbit científic, Esporles té un cert ressò en el 
món. A més, el fet que a les Jornades de Portes Obertes, 
o a  la Setmana de la Ciència ens visitin instituts i col·legis 
d’arreu de les Illes, atreu visitants i fa que les noves gene-
racions coneguin i estimin la Vila.

Així idò, veim que Esporles és conegut a dins i a fora 
de les Illes, però...com repercuteix la presència de l’IME-
DEA? Hi ha diversos factors a considerar pel que fa a les 
implicacions principalment econòmiques. A L’IMEDEA hi 
fan feina  209 persones, de les quals veim que 18 famílies 

#ciència

son residents a Esporles. Es a dir, formen part del seu tei-
xit, amb el que això implica de lloguer o compra d’habi-
tatges, pagament d’impostos, matriculacions d’infants, 
compres en els comerços i participació en les activitats 
socials. Els no residents, per part seva, també contribu-
eixen en despeses, bàsicament,  en l’àrea de la restaura-
ció. Els estudiants i visitants d’estades curtes o llargues 
acostumen a llogar habitacions o pisos i afavoreixen les 
reserves als hotels de la Vila. Pel que fa a les contribu-
cions a l’Ajuntament, cada any l’IMEDEA tributa més de 
8000€ en concepte d’IBI, permisos de circulació i d’al-
tres impostos. 

Per acabar, les autores, ambdues residents  al poble i 
encantades amb aquesta circumstància, no volem deixar 
passar aquesta ocasió  per   desitjar  que la excel·lent col-
laboració que mantenim amb el Consistori  des de fa ja 19 
anys, continuï fructificant en el futur.

La nostra població
De març a juny de 2019: 4 naixements, 16 matrimonis, 1 defunció
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ONG Esporles al món 

Dia 23 de febrer es va dur a terme el ja tradicional 
«Frit solidari» de l’ONG Esporles al món amb l’as-
sistència d’unes 150 persones. En aquesta ocasió 

va estar amenitzat per Pep Noguera de Diabètiques Ac-
celerades, que va fer gaudir el públic de tot un conjunt de 
personatges, cançons i entreteniments diversos. També 
es realitzaren les esperades rifes i es brindà amb cava i en-
saïmada.

Es recaptaren prou diners com per a ingressar 945 eu-
ros al compte del Fons Mallorquí a benefici del projecte 
en què està col·laborant l’ONG, a Burkina Faso, comarca 
de Ténado. Podeu veure Antònia Rosselló, del Fons Ma-
llorquí, a Tènado, i una de les aules finançades pel Fons i 
per tant amb el suport d’Esporles al món.

En nom de l’ONG Esporles al món, moltes gràcies a tots 
els assistents i a les persones que ho han fet possible una 
vegada més.

D’altra banda, dia 3 de maig es va presentar la cam-
panya del Fons Mallorquí «Compromesos amb l’Agen-
da 2030». A l’acte de presentació hi assistiren la batlessa 
Maria Ramon i la presidenta de l’ONG Esporles al món, 
Dolors Fortuny. Les podeu veure a la fotografia, acompa-
nyades, entre d’altres, per Antònia Rosselló.

#cooperació al desenvolupament

Els majors d’Esporles  
en moviment

Com cada any, han començat les activitats d’en-
guany amb la clàssica torrada de Sant Antoni.  
Seguiren les celebracions amb la festa de carna-

val i disfresses de tota mena; la Junta Directiva anava de 
víkings i la resta de persones de siurell, moro, etc. Men-
jaren frit amb ensaïmada i ballaren fins a les 21 hores. 
També anaren un cap de setmana a un hotel d’Alcúdia on 
hi havia una festa temàtica dedicada a «Star Wars». Per 
un moment, es varen transformar en infants fent-se fotos 
amb els personatges de la saga.

Pel maig, feren una excursió a Andratx per ce-
lebrar l’aniversari del Centre i,  també dins aquest 
mes, varen fer una ofrena floral a la Mare de Déu 
de Lluc, juntament amb la participació de mol-
tes altres associacions de la part forana de Mallorca. 
Els nostres majors també han anat de viatge. Visitaren 
Àvila, les seves murades, un conjunt d’esglésies, palaus i 
la Seu. A Valladolid, la Plaça Major, la Torre del Rellotge, 
l’església de Sta. Maria l’Antiga, San Pau i el Museu Naci-
onal  d’Escultura. També es va gaudir d’una excursió a la 
Serra de Gredos i a Barco d’Àvila, visitant la seva esglé-

#persones majors

sia gòtica de Nostra Senyora de l’Asunción i Parc Nacio-
nal. Acabaren a Segovia, admirant el seu aqüeducte amb 
166 arcs de pedra granítica, l’Alcàsser i la Seu. A continua-
ció, menjaren el plat típic «Cochinillo».

El dia 1 de Juny, a la plaça del Jardinet d’Esporles, es va 
fer  una demostració de «ball en línia». El Centre va parti-
cipar amb quatre balls i  ho varen fer molt bé. A continua-
ció, ballaren plegats tots els participants.
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Presos polítics esporlerins 
al castell de Bellver i 
l’afusellament d’Andreu 
Nicolau

Segons el llibre, editat l’any 2018, BELLVER, PRESÓ 
FRANQUISTA, dels autors Tomeu Canyelles Canye-
lles i Aina Ferrero-Horrach, durant la repressió fran-

quista, al castell de Bellver hi restaren presos els següents 
esporlerins:  Pere Bonet Garau,  Joan Bonet Torres,  Fran-
cesc Calafell Palmer, Sebastià Coll Mir, Pere Estades Mir, 
Joan Llinàs Mir, Bartomeu Matas Alemany, JaumeNadal 
Enseñat ,  Jaume Nadal Tomàs,  Andreu Nicolau Matas, 
Guillem Salas Roca, Josep Salas Roca, Bartomeu Sastre 
Trias, Gabriel Terrassa Matas, Jaume Torres Campomar,  
Josep Torres Campomar  i Antoni Vich Matas.

 Al llibre esmentat hi hem trobat unes quantes informa-
cions i consideracions significatives, que per la importàn-
cia de la història d’Esporles, caldria recordar :

 1) Esporles figura com a cinquena localitat amb més 
presosidentificats  a Bellver, per darrera de Palma, Artà, 
Capdepera i Llucmajor. 

2) El primer pres registrat oficialment a la presó del cas-
tell de Bellver fou el darrer batle republicà Sebastià Coll 
Mir. 

3) L’afusellament, totalment injust i desproporcionat, 
d’Andreu Nicolau Matas. 

4) Les petjades de reclusos, que deixaren constància 
del seu pas amb grafits amb el seus noms, lloc d’origen o 
una data senyalada. S’han trobat grafits de Jaume Nadal 
Tomàs Lufo ( el seu nom i, al costat, «preso político»)  i de 
Joan Bonet Torres.

L’incident de la bandera:  de l’afusellament de tres pre-
sos que tingué lloc l’octubre de 1936, conten que es pro-
duí per una represàlia d’una possible befa que feren alguns 
presos quan es va destenyir una part de la  bandera que 
onejava a dalt del Castell de Bellver. Una de les versions 
més versemblants és la del també pres, Josep López Ber-
mejo, testimoni de l’esdeveniment i que en una entrevis-
ta de data 12 setembre 1989, reflectida al llibre Treballa-
dors, Sindicalistes i Clandestins, Volum III, de David Ginard 
i Ferón, contà: «Vaig viure el famós episodi de la bandera, 
que molta gent no el conta bé. La bandera republicana no 
la canviaren per la nacional fins que dúiem allà sis o set dies. 
Com que no en tenien de nacionals, el que feren fou que po-
saren una franja púrpura sobre la franja morada. És  molt 
difícil, amb els colors, igualar-los i molt menys encara si la 
bandera està banyada! Des del principi tots havíem notat 
que aquells dos vermells de la bandera no eren iguals. Però 
un dia se va posar a ploure i el vermell de la franja de baix va 
agafar un to violaci que cridava l’atenció. I a baix – perquè 

#memòria històrica

noltros teníem allò en el pati- estàvem comentant: -Mira, 
fins i tot la bandera se’ ls ha posat en contra-. Com que plo-
via, estàvem tots a baix de les arcades. Va venir un tinent, 
se va assustar i va pegar un tir a l’aire. I tothom va quedar 
callat. No va passar res. Però se coneix que l’endemà o dos 
dies després, aquest tinent va haver de donar l’explicació de 
per què havia tirat un tir, i no se li va ocórrer més que al·legar 
que els presos s’havien amotinat a baix, «haciendo befa de 
la bandera». Però tot això era  mentida! Ningú havia dit res 
més. Idò venen i «¡A formar!», i ens feren formar en el cercle 
del pati. «Tú, tú i tú» i agafaren en Pep Picornell, en Tomeu 
Sitjar i n’Andreu Nicolau. I l’endemà sentírem com allà ma-
teix els afusellaren. Però no hi havia cap raó perquè fos un 
o altre. Jo sempre he tingut la idea que agafaren a aquests 
tres, perquè duien uns pijames molt cridaners».

Els colors de la bandera actual, la mateixa del Movimi-
ento  del dictador Franco, que s’alçà contra el règim de-
mocràtic vigent són: franja roja, groga i roja; i els de la de la 
II República, franja roja, groga i morada. La bandera one-
java a dalt d’una torre del recinte del castell, quan pos-
siblement per la pluja, o per un defecte de la pintura, la 
franja roja que havia estat pintada, es destenyí i quedà de 
color morat. D’aquesta manera va quedar amb els colors 
de la bandera republicana.

Andreu Nicolau Matas ( 19-5-1912 ), segons padró muni-
cipal d’Esporles de l’any 1935, vivia al carrer València núm. 
3, juntament amb la seva mare Bàrbara Matas Coral i la 
seva padrina materna Martina Coral. Quan l’afusellaren, 
només tenia 24 anys.

Arnau Alemany , Memòria Històrica Esporles.
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Todo cambia

Estos últimos años la Vida se está acelerando: hay muc-
hos cambios, transformaciones, pérdidas y mudanzas. 
Hay momentos para transformarse, para mudar de piel y 
dejar ir aquello que se ha terminado porque ya ha cumpli-
do su función. Es tiempo de soltar y abrirse a una nueva 
etapa.

¡Cuánto nos cuesta soltar! Abrir las manos y dejar ir. 
Hay momentos en la vida para dar un «salto cuántico», 
para abrirse a lo nuevo y estrenar una nueva vida. Tiempo 
de decir «adiós», y decir «hola» a lo nuevo. Nuestro cora-
zón nos lleva a donde es nuestro lugar. Hay que morir a 
algo para renacer. También en las relaciones es necesario 
soltar apegos para poder vivir algo más pleno, más eleva-
do y para ello es indispensable una Gran Confianza.

Hay una serie de etapas escalonadas en este tránsito, 
podemos hacer un mapa de emociones y estados de áni-
mo por los que transitamos. Hay parajes de obcecación, 
resistencia, dolor, miedo, rabia e incertidumbre hasta que 
llega la rendición. Después viene aceptación, coraje, de-
cisión, apertura, perspectiva e ilusión; de nerviosismo, in-
quietud, impaciencia, expansión, desapego, alegría, con-
fianza, certeza, determinación y paz. Es hora de elevarse, 
de soltar emociones pesadas, de cultivar el bien, la alegría 
y la bondad, aceptando sin pelearnos cada vez que no lo 
hacemos y nos atravesamos al fluir de la Vida. 

Hemos de confiar en las sincronías. La Vida nos lleva, 
el corazón nos lleva, y para ello hemos de estar abiertos 
al cambio. La doctora Kübler-Ross hablaba de cinco fa-
ses para afrontar la muerte: negación, rabia, pacto, de-
presión y aceptación. También en los cambios, trans-
formaciones, separaciones y mudanzas están presentes 
estas cinco fases -a modo orientativo- antes de dar el sal-
to a un nuevo horizonte. 

Buda dijo que uno de los cuatro engaños de la percep-
ción era tomar lo impermanente como permanente. No 
tenemos conciencia de la impermanencia, nos apegamos 
a cosas, personas, circunstancias y ese aferrarnos e inten-
tar alargar situaciones y relaciones que han concluido nos 
causa sufrimiento, y también a los demás. Necesitamos 
aprender a soltar momento a momento y tener la intui-
ción de darnos cuenta de cuando algo se ha acabado, ha 
cumplido su ciclo. 

Todo es transitorio, cada momento es único, cada eta-
pa tiene un principio y un final. El cambio es inherente 
a la vida. Hemos de tener el coraje y la valentía de de-

cir «hola» y «adiós», fluir en el río de la Vida de instante 
en instante. Ir más allá, desprendernos de lo «viejo» para 
abrirnos a lo «nuevo». Entonces nos encontramos con un 
nuevo horizonte, una nueva visión que enriquece nues-
tras vidas. Podemos agradecer, apreciar y reconocer el 
valor de esos momentos que han ampliado nuestra pers-
pectiva de una manera significativa. Esos puntos de infle-
xión que nos impulsan y nos llevan a evolucionar, y dejar 
de resistirnos al flujo de la Vida. Y cerrar ciclos con con-
ciencia, amor y gratitud, porque la Gran Verdad es que 
todo cambia. Y este es ahora mi caso.

Aprovecho la oportunidad que me brinda mi colabora-
ción en la revista Sportulis para despedirme de los habi-
tantes de Esporles, un pueblo donde he tenido el privi-
legio de residir durante cerca de catorce años. Ahora mi 
destino me lleva a otro pueblo de la Serra de Tramuntana. 
GRACIAS. Esporles siempre tendrá un lugar muy especial 
en mi corazón.

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

#psicologia
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Segueix-nos a

El curs acaba...

El mes de juny, per nosaltres significa l’acabament de 
les activitats que duim a terme a la biblioteca durant tot 
el curs i per això us volem fer un petit resum de tot el que 
hem anat fent aquests mesos, però pensant i preparant 
ja, les activitats que vos oferirem a partir del pròxim mes 
d’octubre.

Si ens visitau freqüentment, sabeu que els dilluns i di-
jous hem tingut amb nosaltres dos ajudants de bibliote-
ca de 5è de primària que, de forma voluntària, han vol-
gut participar al nostre projecte. Han estat uns mesos de 
compartir moltes coses amb ells, com per exemple, una 
part de la tasca diària que portem a terme a la bibliote-
ca. Un any més ha estat tot un plaer estar acompanyades 
dels nostres ajudants! Esperem que per ells hagi estat una 
experiència enriquidora. Ens sastisfà molt veure com any 
rere any hi ha antics ajudants que, engrescats per la feina 
que varen fer com ajudants de biblioteca, venen sovint 
per la biblio i encara volen compartir el seu temps amb 
nosaltres.

Cada dijous ens hem reunit puntualment a les 17h per 
escoltar històries meravelloses a l’Hora del Conte. Con-
duit per n’Olga i en ocasions acompanyats de titellaires, 
actors, i altres professionals, han fet entre tots que ens 
endinsem en el fantàstic món dels contes un any més. 
Com sempre, el darrer dijous de maig en Victor Uwagba 
ens va acompanyar a l’últim contacontes del curs omplint 
de ritme la biblioteca!

Per altra banda, al Tast de Llibres els adults han pogut 
gaudir del seu espai, compartit opinions i pensaments 
amb les nostres propostes de llibres, conduït, com sem-
pre, per Eulària Arlès. Com ja és habitual, per tancar el 
curs  ens va acompanyar l’autor del darrer llibre que và-
rem llegir, en aquest cas, ens va visitar Joan Pons Bover, 
autor del llibre Un incendi al paradís.

facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

bibliotecaspublicas.es/esporleswww

I no ens oblidem dels lectors més joves ja que per quart 
any consecutiu, hem dut a terme el club de lectura in-
fantil. Amb el nom de «El món del llibres» (nom que va-
ren triar els propis nins i nines), ha tingut un gran èxit de 
participants i enguany ha estat conduït per na Patricia Pi-
cazo. Gràcies per tot el que heu aportat, us esperam el 
pròxim curs! 

Però són moltes més les activitats que hem anat fent, 
com les presentacions de llibres, Luz en lo invisible de na 
Verónica González Pi i La cosina gran de na Laura Gost, 
tallers infantils per Sant Jordi, seguim amb l’Espai Jove 
de Lectura a l’institut, els contes per a nadons amb 
n’Arantxa Riera, que un any més li volem agrair la seva im-
plicació, o la ruta cultural per els patis i cases senyorials 
de Palma de la mà de l’historiador Tomàs Vibot, que una 
vegada més va ser tot un èxit de participació.

Sempre intentam fer de la biblioteca un lloc molt dinà-
mic, ple d’activitats per grans i petits, on tothom trobi el 
seu espai. Tenim una biblioteca moguda, ho sabem, poc 
tranquil·la, també ho sabem, però és una biblioteca plena 
de vida i tot, per aconseguir fer d’ella un espai d’integra-
ció social i cultural.  I sempre amb un mateix objectiu: di-
fondre l’interès per la lectura.   

Vos desitjam que tingueu unes molt bones vacances i 
vos recordam que no tancam durant juliol i agost! Obri-
rem amb l’horari d’estiu fins dia 10 de setembre, de dilluns 
a divendres de 10 a 14h, i dilluns també obrim d’horabaixa 
de 17 a 20h. 

Olga, Joana i Natalia
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ADULTS
Mis intolerancias alimentarias. Cuando me enferma lo que 
como. Maria Mercedes López Jiménez
Capítols dolços de cuina mallorquina. Antoni Contreras Mas
Oriente. José Carlos Llop
En nom del fill. Donna Leon
La gàbia d’or. Camilla Läckberg
El eco de la piel. Elia Barceló
Todo lo que sucedió con Miranda Huff. Javier Castillo
La ciudad de Fuego. Kate Mosse
Dream. Unidos por el destino. Sarah Lark
Reina Roja. Juan Gómez-Jurado
Vetas profundas. Fernando Aramburu
El amor de tu vida. Rut Nieves
Lo mejor de ir es volver. Albert Espinosa
Cap a la bellesa. David Foenkinos
Días sin ti. Elvira Sastre
Come comida real. Carlos Ríos
El fill de l’italià. Rafel Nadal
Sakura. Matilde Asensi
La última carta de amor. Jojo Moyes
La cosina gran. Laura Gost
Luz en lo invisible. Verónica González Pi
Candela. Juan del Val
El gran pastelero Bake Off España
La roda dels equívocs. Andrea Camilleri
Todo lo que somos juntos. Alice Kellen
Largo pétalo de mar. Isabel Allende

JUVENIL
El puzle de cristal. Blue Jeans
¡Eh, soy Les! Andrea Smith
With me. Aiden. Jessica Cursolo
Los dioses del Norte. La leyenda del bosque. Jara Santamaría
#NYA Sueños en la gran manzana. Ana Punset
¡Lucha como una chica! Holly Bourne
Cometas y deseos. Paul Mosier

INFANTIL
Los Futbolísimos 15: el misterio de las 101 calaveras.  
Roberto Santiago
El coleccionista de insectos. Alex G. Griffiths
Versos de buenas noches.
The Crazy Haacks y el misterio del anillo.
Manos de primavera. Federico García Lorca
Magalina i el bosc dels animal màgics. Sylvia Douye
Mortina. Una historia para morirse de risa. Barbara Cantini
Física cuántica. La ciencia explicada a los más pequeños. 
Carlos Pazos
Ottolina al mar. Chris Riddell
L’Ada Goth i el ratolí fantasma. Chris Riddell
Pioneras. Mujeres que abrieron camino. Espido Freire
Diari d’una penjada 13: quin desastre d’aniversari. Rachel 
Renée Russell
El libro rojo de las niñas. Cristina Romero
¡A curarse! Patricia Geis
El meu primer petit príncep. Adaptada per Gabriela 
Keselman
En Jan i en Pep fan un forat. Marc Barnett
Els llops que van venir a sopar. Steve Smallman
El gegant al·lucinant. David Walliams

AUDIOVISUALS
El blues de Beale Street
Ola de crímenes
Green book
Mutakufaz
Astérix el secreto de la poción mágica
La favorita
El regreso de Mary Poppins
Ralph rompe internet
Entre dos aguas
Animales fantásticos. Los crímenes de Grindelwald
Súperlópez
Sin fin
La buena esposa
Cold war
El grinch
El cascanueces y los cuatro reinos

AJUDANTS DE BIBLIOTECA



METEO ESPORLES RESUM CLIMATOLÒGIC

Març

Dada a destacar

JunyMaig

Abril
Temperatura mitjana: 12.3 °C
Temperatura mínima absoluta: 5.9 °C el dia 2 a les 07:00 hores
Temperatura màxima absolut : 23.1 °C el dia 17 a les 15:00 hores
Dia més fred del mes: 19 març en la mitjana dels dies : 8.9 °C
Dia més calorós del mes: 6 març en la mitjana dels dies : 14.4 °C
Ràfega vent més alta: 41.8 km/h el 15 a les 10:40 hores
Mitjana vent: 2.3 km/h
Sector dominant : ONO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 5
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 9.0 mm dia 19
Precipitacions totals del mes: 12.6 mm

El juny de 2019 ha sigut el més sec (0,2mm) des de 
que tenim registres d’aquesta estació (2010).

Temperatura mitjana: 22.5 °C
Temperatura mínima absoluta: 13.2 °C el dia 2 a les 07:00 hores
Temperatura màxima absolut : 36.5 °C el dia 26 a les 16:20 hores
Dia més fred del mes: 12 juny en la mitjana dels dies: 17.7 °C
Dia més calorós des mes: 27 juny en sa mitjana des dies: 29.5 °C
Ràfega vent més alta: 41.8 km/h el 11 a 22:00 hores
Mitjana vent: 2.7 km/h
Sector dominant : E
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 3
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 0.2 mm dia 12
Precipitacions totals del mes: 0.2 mm

Temperatura mitjana: 16.5 °C
Temperatura mínima absoluta: 8.3 °C el dia 6 a les 07:10 hores
Temperatura màxima absoluta: 27.7 °C el dia 10 a les 17:50 hores
Dia més fred del mes: 4 de maig en la mitjana dels dies: 13.7 °C
Dia més calorós des mes: 10 de maig en la mitjana dels dies: 20.9 °C
Ràfega vent més alta: 57.9 km/h el 17 a 13:10 hores
Mitjana vent: 2.9 km/h
Sector dominant : NNO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h) : 3
Número de dies de mestral : 1
Pluviometria màxima en un dia : 17.4 mm dia 25
Precipitacions totals del mes : 29.6 mm

En aquesta edició explicam la migració de la papallona Cynthia 
cardui, que com ja haureu vist en els últims dies es notícia al nostre 
municipi.

La migradora dels cards recorr anualment 12.000 quilòmetres i 
travessa dues vegades el Sàhara, en un circuit migratori circular si-
milar al de moltes aus. En un estudi anterior, s’havia descobert que 
migrava des d’Europa fins a l’Àfrica tropical, i el seu destí a partir de 
llavors era incert. Investigadors de l’Institut de Biologia Evolutiva 
(CSIC-UPF) demostren que la descendència de les papallones que 
havien migrat cap al sud emprèn un viatge de tornada a Europa en 
arribar la primavera.

Es una papallona que principalment s’alimenta de cards, però 
això el seu nom científic, Cynthia cardui.

Aquest any han aprofitat la massa d’aire del Sàhara que hem tin-
gut tan extraordinària i s’estima que han fet un viatge de 2.000 km, 
en 3 o 4 dies, per arribar a Mallorca i poder fer el cicle reproductiu, 
deixant molts d’ous d’erugues que al setembre tornaran a ser papa-
llones i tornaran al Sàhara per tornar a fer el cicle reproductiu.

Temperatura mitjana: 14.1 °C
Temperatura mínima absoluta: 3.9 °C el dia 5 a les 07:20 hores
Temperatura màxima absoluta: 22.3 °C el dia 14 a les 18:50 hores
Dia més fred del mes: 5 d’abril en la mitjana dels dies: 10.3 °C
Dia més calorós del mes : 18 d’abril en la mitjana dels dies: 16.6 °C
Ràfega vent més alta: 61.1 km/h el 20 a 17:30 hores
Mitjana vent: 4 km/h
Sector dominant: NE
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 10
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia : 22.0 mm dia 23
Precipitacions totals del mes: 48.6 mm

Amb aquest codi QR, a traves del mòbil 
podeu entrar al web de l’estació directa-
ment. Allà trobareu totes les dades dispo-
nibles i en temps real, (temperatura, vent, 
pluja, etc) amb dades històriques, gràfics i 
molt més, esperem que vos agradi.

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

I per acabar un refrany per aquests mesos:

«El juny diu al juliol: 
ja que no he plogut, 

tu fes bon sol»



CULTURA POPULAR

SAPS ON ÉS?

SAPS QUI ÉS?

SOLUCIONS
NÚMERO

ANTERIOR

TEST ESPORLERÍ

Saps on és?
El Coliseu

Saps qui és?
Tomeu Aulí

1 A partir de 1835 es dugué a terme a tot Espanya 
un procés d’expropiacions de bens de l’Església 
que es va conèixer com la «desamotización de 
Mendizabal». Sabeu com afectà a Esporles?

A No afectà per res a Esporles.
B Expropiaren terrenys a prop de la Rectoria i també 

de s’Esgleieta.
C Només afectà a un tros de l’actual cementeri.

2 On esta situada la tanca des Tudòs que va ser 
expropiada a l’Església a partir de 1843? 

A Son terrenys de s’Esgleieta
B Son els terrenys, ara urbanitzats, delimitats pel carrer 

Rectoria, carrer Nou i el torrent de Sant Pere.
C És una tanca de son Dameto.

3 Al nostre poble també tenim es Born, on és?
A Així també s’anomena al passeig del Rei.
B No tenim cap Born.
C Tant al Verger com a son Dameto hi ha unes tanques 

anomenades Es Born.

4 Es camp des Cós també va ser una zona expropiada 
a l’Església al segle XIX. On estava aquesta tanca?

A A sa Vilanova.
B És la zona a prop de l’Església que llavors va ser la 

possessió de can Terreta.
C El camp des Cós és a Establiments.

5 Des de quin any estan retolats els carrers del poble?
A Des de 1862
B Des de la Segona República
C Des de 1900

6 Per què el carrer de Sant Pere també es coneix com 
el carrer Nou?

A Perquè només té 25 anys
B Es diu així des de mitjans del segle XIX perquè sorgí 

a causa de la urbanització de la tanca des Tudòs i 
substituí el camí que donava entrada a la Vila Vella.

C Mai s’ha dit carrer Nou

Ben enmig està posada.
Té travessat el cor,
Què punyetes és això?
Mai  ha estat amagada
Dia i nit ben callada, 
pot agradar o pot ser no
ben lliure és l’opinió.
No és de pedra ni de fang
tampoc mai ha tret sang.
De coure i obscur marró

Moguda com una ona
perquè és activista
festera i artista
per on va sempre entona.
Amb infants passa estona
I té un bell somriure
començarà un vol lliure
amb educació social
una joveneta com cal
plena de ganes de viure.

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



Diuen les males llengües que anys enrere un batle d’Es-
porles va demanar al batle de Banyalbufar que li ce-
dís Es Port des Canonge. Aquest va accedir a tal peti-
ció però a canvi va demanar Sa Granja i, és clar, al batle 
d’Esporles no hi va venir a bé.

Però, malgrat no es fes barrina, els que majoritària-
ment gaudeixen de les seves aigües, de les meravelloses 
postes de sol i, sobretot, del bon ambient que es respira 
a l’estiu són les esporlerines i els esporlerins. 

Bon estiu a tothom!

LA FOTO
Xisco Busquets


