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Aquesta vol ser una revista del poble i per al poble, on tothom tengui un raconet per 
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Ascensor a l’Escola

L’Instititut d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBI-
SEC) està instal·lant un ascensor adaptat  amb dues 
aturades al Col·legi Gabriel Comas i Ribas. 

Gràcies a aquests equipament, a la construcció d’una 
rampa d’accés des de la pista esportiva i el pavelló co-
bert, i a la reforma dels banys de la planta baixa que tam-
bé s’estan fent, el col·legi serà en breu 100% accessible.

Aquestes obres finançades i gestionades totalment per 
l’IBISEC, tendran un cost de 145.180,16 € i les està fent 
l’empresa adjudicatària Amer e Hijos.

Projecte de millores a la 
Casa des Poble

A la Casa des Poble s’hi podran fer una sèrie de millores 
substancials  gràcies al finançament  del Conveni de  
col·laboració entre el Consorci per a la Millora de 

les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la De-
sestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca.

 El projecte que es podrà dur a terme és de Reforma de 
la Casa des Poble i nou accés. Aquest projecte contempla 
l’obertura d’un nou accés ample pel carrer Quarter que 
permetrà entrar elements per a la escenografia directa-
ment cap a l’escenari. També es construeixen camerinos, 
un magatzem per a material i dos banys. A més, hi haurà 
una millora de l’equipament escènic amb focus, tarimes, 
cablejat, etc.

La sala annexa quedarà com un espai separat, però 
també tendrà accés als nous banys, la qual cosa perme-

#millores

#millores

trà realitzar-hi activitats independents a les de la Casa 
des Poble.

El conveni amb el Govern de les Illes Balear finançarà 
el 80% dels 117.351,20€ del cost total del projecte que 
ja està redactat a l’espera de ser aprovat pel Consorci. 
Posteriorment s’haurà de fer la licitació de les obres que 
s’espera es puguin fer el proper estiu.

Neteja del torrent de  
Son Mas

Per tal d’evitar nous desbordaments en cas de plu-
ges, s’ha tornat a netejar el llit del torrent de Son 
Mas. Es sabut que hi ha punts on resulta perillós per 

les cases que es troben més baixes que el torrent quan 
plou molt en poc temps i el torrent va molt ple.

#millores
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Canvi d’enllumenat a  
Jardín de Flores

S’està duent a terme la renovació de 35 fanals als 
vials Nord, Sud i Central de la urbanització Jardín 
de Flores. 

Les lluminàries convencionals es substitueixen per 
llums led amb la qual cosa s’aconseguirà una notable mi-
llora de la qualitat lumínica de la zona sense provocar  
augment en el consum elèctric. A més, suposarà una ac-
tualització i renovació estètica considerable.

Aquests treballs estan finançats al 100% per una Sub-
venció per a la Protecció contra la Contaminació Atmos-
fèrica que atorga el Consell de Mallorca. El cost total serà 
de 20.754 €.

#millores

Novetats pel nou curs 
de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa

Iniciam un nou curs a l’Escola Municipal de Música i Dan-
sa amb moltes ganes de tornar a gaudir de la música en 
tots els seus àmbits.
Com als cursos passats, seguim amb les classes de llen-

guatge musical, banda infantil i juvenil, coral, combo, mú-
sica tradicional, dansa clàssica i contemporània, batuka-
da per a adults, música per a infants de 3, 4, 5 i 6 anys i 
classes dels instruments que ja s’impartien: clarinet, gui-
tarra, piano, saxòfon, trompeta, trompa, flauta traves-
sera, trombó, bombardí, bateria, baix elèctric, guitarra 
elèctrica, percussió, tuba, a més de les classes de música 
en família. Igualment realitzarem audicions a la Casa des 
Poble i altres activitats que ja us anirem contant.

Però també tenim novetats!
L’inici de les classes de violoncel és una de les novetats 

d’enguany i també volem destacar la batucada juvenil, on 
hi poden participar alumnes d’11 a 18 anys. 

Una altra novetat que oferim a l’escola de música són 
sessions individuals de Musicoteràpia per a infants i adults. 

Com podeu veure, l’oferta formativa de l’Escola Muni-
cipal de Música i Dansa és de cada any més extensa i més 
variada. 

Per poder impartir bé tota aquesta formació són molt 
importants els espais on es desenvolupen. I parlant d’es-
pais, també volem destacar les obres que es realitzen a la 
nostra Escola de Música i Dansa. Són per a la construc-
ció de noves aules i per millorar l’accessibilitat. Unes obres 
d’ampliació que començaren al mes de juny i que està 
previst que acabin a finals de desembre. Durant el temps 
d’execució hem hagut d’adaptar els espais de les nostres 
classes però fins a tenir-ho tot acabat i amb la comprensió 
i paciència de tothom segur que farem molta i bona feina.

Com veieu serà un curs amb molt per explicar. Ho fa-
rem als propers Sportulis!

#música

Obres de l’Escola Municipal 
de Música i Dansa

Els treballs d’ampliació de l’EMMD que començaren a 
principis d’estiu, segueixen a bon ritme. Ja s’ha fina-
litzat la fase d’estructura i rampa. Actualment s’està 

treballant en els tancaments i les instal·lacions.
En acabar les obres, l’escola veurà la seva superfície 

notablement augmentada pel que fa a l’espai destinat a 
les aules i tota la instal·lació serà 100% accessible. S’es-
pera que a principi del 2020 ja es podrà utilitzar per l’ac-
tivitat docent.

Aquest projecte es du a terme amb el finançament 
d’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. El muntant de  les obres és de 278.844, 89€ 
dels quals 201.762€ són finançats per aquesta subvenció. 

#millores
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Caminem junts,  
caminem lluny

“...Hi ha una estranya miopia, accentuada a casa nos-
tra, que confon la mida de les criatures amb la dimensió 
del fet educatiu. Sí, ells són petits, és una cosa de nai-

xement -ja van creixent-, però la tasca d’educar-los és im-
mensa, és un repte gegant, colossal. Fa temps que ens om-
plim la boca amb la urgència de prestigiar l’educació. Un 
primer pas seria estar orgullós dels que hi creuen i s’hi deixen 
la pell, en lloc de consolar-los perquè, pobrets, es dediquen 
a allò dels nens...”

Ja fa dos anys que ens va deixar en Carles Capdevila, 
però també ens va deixar un llegat d’articles sobre edu-
cació que segur molt de vosaltres haureu tengut l’opor-
tunitat de llegir .

Des del nostre petit món, l’escoleta, volem deixar 
constància de les bones paraules que sempre ens va de-
dicar i agrair de cor la seva aportació a fer visible la tasca 
dels mestres.

Tan sols fa uns dies que els més petits i petites han ini-
ciat una nova etapa, plena de descobertes, de sorpreses, 
d’aventures,  de rialles i també de neguits. El nostre ob-
jectiu és que aquest procés es dugui a terme de la manera 
més respectuosa i delicada possible. Sabem de la impor-
tància de deixar els nostres fills i filles segurs, atesos, con-
tents...i per aquest motiu, volem que aquesta passa que 
feis les famílies sigui una passa ferma i amb confiança. 
Nosaltres, les educadores, estam per acompanyar-vos en 
aquest procés perquè entenem que no sols són els infants 
qui s’han d’adaptar a un nou espai, companys i mestres 
sino que les famílies, i quan deim famílies entenem tota 
la família ja que implica a tota l’organització familiar, tam-
bé han d’entendre què hi feim a l’escoleta. Si les educa-
dores som capaces de transmetre aquesta serenor, pau, 
harmonia... als adults, vosaltres transmetreu els mateixos 
sentiments als vostres infants.

I com sempre us deim: l’escoleta la feim tots i totes i ens 
cal treballar de la mà per poder arribar a bon port.

Siau benvinguts!

Control de les colònies 
felines urbanes

Una colònia felina es un conjunt de moixos salvatges 
que viuen en llibertat, bé sigui en entorn urbà o ru-
ral. Aquestes colònies contribueixen a la eliminació 

de rates als entorns urbans, però s’han de controlar per 
regular el seu creixement desmesurat. 

Amb el finançament del Consell de Mallorca dins la línia 
de Subvencions 2019 per a dur a terme activitats de con-
trol de felins assilvestrats a zones urbanes dels municipis 
de Mallorca, s’han destinat 3.573,50 € a l’esterilització de 
106 d’aquests animals i a la instal·lació de rètols informa-
tius sobre el control i la tasca que es fa a les colònies.

Actualment al municipi d’Esporles hi ha 15 colònies fe-
lines, amb una estimació d’uns 170 moixos. El control i 
manteniment d’aquestes colònies la du a terme l’associa-
ció Amics dels Animals d’Esporles, amb la col·laboració de 
9 voluntaris. l’Associació d’Amics dels animals d’Esporles 
pertany a la Plataforma Balear per a la Defensa dels Ani-
mals (BALDEA). L’Ajuntament d’Esporles té un conveni 
de col·laboració amb BALDEA per a la realització de tas-
ques encaminades a fer un control ètic de les colònies fe-
lines i millorar el benestar dels animals de companyia del 
municipi.

#ensenyament #animals

COLONIA FELINA PROTEGIDA

CONTROLADA I AUTORITZADA PER L'AJUNTAMENT 
I GESTIONADA PER L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DELS

ANIMALS D'ESPORLES

Captura   -   Esterilització   -   Retorn

OBJECTIUS
Evitar la superpoblació de felins.
Reduir baralles, miols i marcatges.
Fer el control sanitari.
Contribuir a la eliminació de rates.

 
NORMES

No alimentar els moixos.
No molestar ni agafar els animals.
Controleu les vostres mascotes. 

 Ordenança municipal reguladora de la tinença i tracte d'animals de companyia,
domèstics i ferals en l'entorn humà de l'Ajuntament d'Esporles 2017
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Panells turístics 
informatius

El Consorci de la Serra de Tramuntana ha ins-
tal·lat dos panells amb informació turística 
del poble i del paratge als dos aparcaments 

del centre. També han proporcionat a l’Ajunta-
ment fulletons informatius en 4 idiomes.

#turisme

Esporles aprova el seu Pla 
d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima

El nou Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC) serà l’eina que guiarà al municipi per assolir 
el compromís de reducció d’emissions de GEH més 

enllà del 40% per l’any 2030, respecte el 2005. A més a 
més, aquest compromís inclou la obligació d’avaluar els 
riscos i vulnerabilitats municipals derivats del canvi cli-
màtic i adoptar una estratègia d’adaptació. Aquest nou 
compromís està marcat pel “Pacte de Batles i Batlesses 
pel Clima i l’Energia”, iniciativa de la Unió Europea a la que 
l’Ajuntament d’Esporles s’ha adherit.

Durant el Ple municipal de setembre, s’ha aprovat 
aquest PAESC amb 36 mesures o accions de mitigació 
tant de l’àmbit municipal com del propi Ajuntament que 

#mediambient

s’hauran d’implantar fins a l’any 2030. Amb aquest pro-
jecte també s’ha anomenat un gestor energètic per dur 
un control de la gestió sostenible de la energia al municipi.

El PAESC d’Esporles ha estat elaborat per l’empresa 
Lavola Anthesis especialitzada en estratègies i gestió de 
la sostenibilitat, el cost ha estat de 14.520€ dels quals 
13.500€ han estat finançats per una subvenció per a ac-
cions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca 
PAESC gestionat pel Consell de Mallorca. Aquest pro-
jecte també inclou el Servei de gestor energètic munici-
pal i la implantació d’un sistema de gestió energètica per 
l’Ajuntament.

Aquesta acció renova i dona continuïtat a l’anterior 
compromís del “Pacte de Batles i Batlesses” de l’any 2011 
de lluita contra el canvi climàtic a nivell local, que Espor-
les va adquirir amb el seu PAES i que ha assolit implantant 
una sèrie de mesures per a reduir un 20% de les emissions 
de GEH per l’any 2020.
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Demana cita prèvia a:
       aodl@esporles.cat                971611556 ext 201

Quins avantatges té aquest servei?

• És totalment gratuït
• Tràmit únic i àgil per constituir una empresa:
• Declaració censal a Hisenda
• Alta IAE (Impost d’Activitats Econòmiques)
• Alta en la Seguretat Social
• Gestió telemàtica
• Des del teu municipi

Nou servei per donar-se  
d’alta d’autònom/a a 
l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Esporles ofereix un nou servei per 
donar-se d’alta d’autònom/a a les oficines munici-
pals de forma gratuïta i en un sol tràmit a través del 

Document Únic Electrònic (DUE), sense necessitat de 
passar per una gestoria, ni  per Hisenda, ni la Seguretat 
Social. 

#serveis

Festes de la Vilanova

Les festes amb més caràcter d’Esporles se celebraren 
un any més a la Vilanova per la Mare de Deu d’agost 
amb la participació dels veïnats i veïnades.

La Comi organitzà activitats divertides y adaptades a 
totes les edats, durant els dies de festa que, com sem-
pre, varen comptar amb una gran participació i entusias-
me dels assistents.

Un dels plats forts va ser el Desbocat, com era d’esperar.

#festes populars

Visita oficial de 
representants del Consell

La batlessa, Maria Ramon i els regidors de l’equip de 
govern municipal, vàren rebre la visita de responsa-
bles del Consell de Mallorca per tal de presentar la 

oferta de serveis i ajudes que aquesta institució pot oferir 
al municipi i de traslladar-los les inquietuds i necessitats 
del poble. Varen venir a Esporles el conseller executiu de 
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume 
Alzamora; el director insular de Desenvolupament Local 
i Caça, Jaume Tomàs; i el director insular de Participació i 
Joventut, Àlex Segura.

#serveis
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La Policia Local va detenir 
el piròman que cremava el 
bosc

La Policia local d’Esporles, gràcies a la informació re-
buda d’algú que l’havia vist en actitud sospitosa, va 
poder detenir l’home que havia pegat foc tres cops a 

les muntanyes properes al poble durant els dies anteriors. 
El piròman va ser arrestat a la zona de Son Quint, en el 
moment que es disposava a prendre foc al bosc per quar-
ta vegada al municipi.

La persona detinguda, que va oposat gran resistència 
en el moment de l’actuació dels dos agents locals, duia 
damunt estris per prendre foc, material accelerant i re-
tardant per assegurar-se la fuita després d’encendre.

El Seprona tenia dues línies d’investigació i en feia el se-
guiment per camins i diverses zones del terme. Gràcies a 
aquest feina i a la col·laboració ciutadana, finalment, es 
va poder  aturar aquest home, que els agents posaren a 
disposició judicial.

Durant els darrers dies d’agost, Esporles va sofrir tres 
incendis, el primer dimarts dia 20 a prop del Camí des 
Correu, dins l’antiga finca de Sa Granja, el segon es pro-

#seguretat

duí dijous a Son Tries i el tercer va ser a Son Quint. Els 
tres focs varen ser apagats i controlats per mitjans aeris 
i terrestres. Gràcies a la ràpida intervenció dels Serveis 
d’Emergències, els bombers i les forces de seguretat no 
es va cremar gran extensió i, el més important, no s’han 
produït danys ni a cases, ni a persones.

Neteja del camí de Son 
Cabaspre i Es Verger

Els 20 alumnes-treballadors que formen part dels 
projectes SOIB 30 contractats per l´Ajuntament 
d´Esporles, “SON QUINT III” i “Xarxa Forestal Espor-

les II”, estan realitzant actuacions de millora a les zones de 
Son Cabaspre i Es Verger. 

Ĺobjectiu dels dos programes és anar treballant a dis-
tints indrets del municipi per tal de conservar deguda-
ment els espais naturals a la vegada que els alumnes apre-
nen l’ofici forestal. D’aquesta manera s´aconsegueixen 
mantenir rutes senderistes, torrents i camins nets de resi-
dus i verdesca, a més de prevenir els incendis forestals i 
possibles imprevists climàtics.

Els dos programes finançats amb fons del SOIB mitjan-
çant Conferència Sectorial tenen una durada de 9 mesos i 
els alumnes-treballadors tenen un contracte de formació 
i aprenentatge combinant la formació i experiència pràc-
tica amb la finalitat de millorar les competències profes-
sionals de les persones participants.

#formació
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Bon estiu al Casal de 
Joves i començament de 
temporada

Aquest estiu ha estat intens  per als i les joves d’Es-
porles. La setmana del 8 al 13 de juliol vàrem rea-
litzar el Campament Jove en bicicleta a Menorca 

conjuntament amb els i les joves del Casal de Puigpu-
nyent. Una experiència inoblidable per a tots i totes les 
participants ja que, a part de passar una calorada i fer 
moltes rialles i quilòmetres, varen estrènyer molt els lli-
gams entre els i les participants. A més a més, els nostres 
Quintos ’01 varen realitzar un camp de voluntariat a Vau-
nieres (França) on, durant 10 dies, varen gaudir d’una re-
alitat completament diferent que ha deixat una petjada 
marcada difícil d’oblidar.

Finalment, hem preparat, de cara a la tardor una ba-
teria interessant de projectes i activitats: en primer lloc, 
engeguem, de nou, el Grup de Muntanya Jove, amb ac-
tivitats un poc més diverses que altres anys, i nou equip 
de premonitors/es. En segon lloc, i conjuntament amb el 
Centre d’Estudis de l’Esplai, oferim el Curs de monitor/a 
de temps lliure infantil i juvenil que es realitzarà a Espor-
les de mitjan octubre a mitjan desembre. En tercer lloc, 
seguim treballant la proposta de pressupostos partici-

#joventut

patius, enguany conjuntament amb entitats juvenils i els 
propis joves, a través d’un grup motor, per a arribar amb el 
màxim de participants possibles a l’Assemblea Jove que 
es realitzarà el dia 20 de desembre. Finalment, aquest 
mes d’octubre tornen les Nits Alternatives del Casal, que 
arranquen amb una enquesta per a la recollida de propos-
tes i que esperem mantinguin l’afluència de participants i 
segueixin creixent com a model d’oci nocturn alternatiu.

Fons per millorar la 
Cavalcada dels Reis i editar 
el llibre de les JEL

Dins l’àmbit de les Subvencions als Fons d’Activitats 
Culturals d’Entitats d’Administració Local 2019 
del Consell de Mallorca, a Esporles s’han pogut 

destinar enguany 5.319 € per a millorar la celebració de 
la Cavalcada dels Reis, renovant l’equipament i optimit-
zant-ne l’organització i els mitjans, dins la línia de projec-
tes culturals.

Dins la línia de publicació de llibres de la mateixa sub-
venció, s’han pogut destinar 2.000 € a la publicació del 
llibre de les VI Jornades d’Estudis Locals que està en fase 
d’edició i se publicarà aquesta tardor.

#subvencions
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Cessió de la revista 
Horizontes

Volem agrair a Ramon Rosselló Vaquer i Jaume Al-
bertí Albertí, la cessió  temporal que ens han fet, 
com a propietaris, de l’edició completa de la re-

vista Horizontes per a la seva digitalització i que, a partir 
d’ara, ja podeu consultar  en format digital a la biblioteca 
municipal.

Digitalització de l’arxiu 
municipal

Els documents més antics de l’arxiu municipal d’Es-
porles es van digitalitzant gràcies al finançament de 
les Subvencions dels Fons d’Organització d’Arxius 

dels Ajuntaments, que atorga anualment el Consell de 
Mallorca.

L’any passat es va començar aquest procés digitalit-
zant els 10 pergamins més antics i les primeres 19 Actes de 
Consell de l’Ajuntament.

Durant aquest estiu 2019 s’ha treballat en la preserva-
ció d’un grup dels següents documents per ordre d’anti-
guitat. 

#arxiu

#arxiu

Tots aquests documents són ara molt més accessibles 
i estan a la disposició de les persones que les vulguin con-
sultar, sense haver-los d’exposar al perill de deteriora-
ment per manipulació.

El pressuposts d’aquesta segona fase de digitalització 
ha estat de 6.000 € dels quals un 80% són finançats pel 
Consell de Mallorca.

Polint la gestió dels residus

Sabem que les taxes de recollida selectiva a Esporles 
són molt bones, i que això és gràcies a l’esforç de tot 
i cada un dels ciutadans/es, entitats i empreses del 

municipi. Però sempre es podem millorar tant les pràcti-
ques quotidianes com els serveis municipals. Per això no 
ens cansam de recordar els bons costums que cal man-
tenir, i aquesta vegada ho hem fet en forma d’un fulle-
tó, que s’ha repartit casa per casa, amb una sèrie de bons 
consells per fer-ho bé i millor.

Al col·legi Gabriel Comas i Ribas, aprofitant les obres 
de l’Escola Municipal de Música i Dansa, s’està construint 
una caseta per tenir-hi els contenidors de residus fora de 
la vista i de l’abast dels alumnes, per tal de minimitzar mo-
lèsties i evitar aportacions incontrolades.

També podem dir, que gràcies a la vaixella i els tassons 
reutilitzables que l’Ajuntament té en règim de préstec a 

#medi ambient

les entitats, i la cura que tenen els seus participants a l’ho-
ra de separar els residus quan celebren activitats i festes, 
la recollida selectiva va molt millor i ha minvat la quantitat 
de residus que es generen. Cal destacar que molts ja han 
optat perquè cadascú dugui els seus coberts, plats i tas-
sons i els se’n torni a escurar a casa, la qual cosa és la solu-
ció òptima per no fer residus.

Ja sabem que el millor residu és el que no se produeix!
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GALERIA
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ACTIVITATS 2019-2020

Activitats gimnàs
Dilluns
de 7 a 8h: Entrenament funcional
de 9’30 a 10’30h: Body power i Entrenament funcional
de 19 a 20h: Body power
de 19’30 a 20’30h: Pilates 2

Dimarts
de 9’30 a 10’30h: Aerocombat i Pilates 1
de 18 a 19h: Manteniment físic
de 19 a 20h: Pilates 1 i Cardio dance
de 20 a 21h: Força i tonificació

Dimecres
de 7 a 8h: Entrenament funcional
de 9’30 a 10’30h: Condicionament i Entrenament 
funcional
de 19 a 20h: Zumba
de 19’30 a 20’30h: Pilates 2
de 20 a 22h: Dansa Contact improvisation

Dijous
de 9’30 a 10’30h: Aerocombat i Pilates 1
de 18 a 19h: Manteniment físic
de 19 a 20h: Força i Condicionament
de 20 a 21h: Cardio dance i tonificació

Divendres
de 7 a 8h: Entrenament funcional
de 9’30 a 10’30h: GAP i Entrenament funcional

Informació
Aerocombat: 610 121 043 Pablo
Body power, Condicionament, GAP, Zumba i 
Pilates 1: 607 771 536 Carmen
Cardio dance: 625 687 839 Mònica
Dansa Contact improvisation: 658 424 259 Daniel
Entrenament de força: 690 220 779 Pau
Entrenament funcional: 699 626 390 Biel
Pilates 2: 649 779 112 Lourdes
Manteniment físic: 663 858 856 Paula
Tonificació: 647 133 102 Rosario

Cal tenir en compte que cada activitat és independet  
i té el seu propi preu

Biblioteca
L’hora del conte infantil
Horari: Cada dijous, d’octubre a maig a les 17h

Contes per a bebés
Horari: El darrer divendres de cada mes, en dos torns:
a les 16’30 i a les 17’30h. Imprescindible inscripció prèvia.

Tast de llibres
Horari: 7 trobades durant el curs, els dimarts a les 20h.
(17 de setembre, 29 d’octubre, 10 de desembre,  28 de gener, 
3 de març, 21 d’abril i 16 de juny)

Club de lectura infantil
Horari: 6 trobades durant el curs, sempre en divendres a les 
18’30h. Dates: 15 de novembre, 10 de gener, 13 de març, 24 
d’abril i 5 de juny.
Informació 971 611 000

Clubs esportius

Bàsquet
Lloc: Poliesportiu de l’IES Josep Font i Trias
Informació 655 233 766

Esports de muntanya i teles acrobàtiques
Escalada, trail running, barranquisme, BTT, orientació, teles 
acrobàtiques
Informació 617 142 463

Futbol
Lloc: Camp de futbol de Son Quint
Informació 608 642 431

Gimnàstica rítmica
Lloc: Poliesportiu del CEIP Gabriel Comas i Ribas
Informació 620 785 827 

Volei
Lloc: Poliesportius del CEIP i de l’IES
Informació 600 507 707
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Cos i ment
Gimnàstica cerebral
Horari: Divendres de 9’30 a 10’30h
Lloc: Centre de formació Esporles
Preu: 15€/mes
Informació 645 756 970

Tai-chi
Horari: Dilluns a les 18 a 19h i dimecres de 19 a 20h
Lloc: Centre Cotoner
Preu: Gratuït
Informació A la mateixa activitat

Altres activitats
Anglès
Horari: De dilluns a dijous, en funció de l’edat
Lloc: Escola o Centre de formació Esporles
Preu: 32€/mes
Informació 971 094 884

Esplai la Cadernera
Horari: Dissabtes de 11 a 13h
Lloc: Casal municipal de Joves
Preu: 60€ anuals
Informació 673 019 582 

Patronatge i confecció
Horari: Divendres de 16’30 a 18’30h o de 18’30 a 20’30h
Lloc: Centre de formació  Esporles
Preu: 25€/mes
Informació 600 244 248 

Pinta amb Mals Papers (per a infants de 5 a 12 anys)
Horari: Dissabte a les 11’30h
Lloc: Centre de formació Esporles
Preu: Socis: 15€/mes. No socis: 20€/mes
Informació 678 443 093

Pintura
Horari: Dimecres de 18 a 20h
Lloc: Centre de formació Esporles
Preu: 40€/mes
Informació 616 761 242

Teatre
Horari: Dimecres o divendres, en funció de l’edat
Lloc: Centre Cotoner
Preu: 25€/mes
Informació 678 443 093

NOTA:  
Aquesta oferta d’activitats i els horaris 
poden sofrir canvis o cancel·lacions en 
funció de la demanda.

Música i dansa
Ball de bot de rondalla maristel·la
Horari: Dll, dv o ds, en funció del grup
Lloc: Centre Cotoner
Preu: 70€ de quota anual de soci de Rondalla Maristel·la
Informació 646 159 739

Ball en línia
Horari: dimarts de 20 a 21h
Lloc: Centre Cotoner
Informació 639 690 987

Canta amb Mals Papers (a partir de 14 anys)
Horari: Dilluns a les 20h
Lloc: Centre Cotoner
Preu: Socis: 15€/mes. No socis: 20€/mes
Informació 678 443 093

Cor d’Esporles
Horari: Dimecres a partir de les 19’30h
Lloc: Centre Cotoner
Preu: 10€/mes
Informació 660 589 653

Escola municipal de música i dansa
Coral, música, dansa, instrument, llenguatge musical... 
Informació 971 610 931



Com tenim les esquenes els esporlerins i les espor-
lerines?
Esporles és un lloc idíl·lic, una vall meravellosa envoltada 
de muntanyes que l’acullen, aquí es respira tranquil·litat, 
confiança, comoditat, pau i equilibri. Aquí es fa poble, la 
gent és amigable i les relacions socials són molt saluda-
bles. Malgrat tot això, tenc molta feineta amb les espor-
lerines i els esporlerins i aquí estaré per ajudar a millorar 
els dolors físics, emocionals i el que faci falta.

És cert que ens posam els problemes a l’esquena?
Totalment cert. Moltes vegades no sabem gestionar al-
gunes circumstàncies de la nostra vida que ens superen 
i com que no tenim eines, ens estancam bloquejant el 
nostre cos. I en major mesura quan som incoherents amb 
noltros mateixos, és a dir, quan actuam al contrari del 
que pensam i sentim. De fet quan no escoltam les nos-
tres pròpies necessitats, el dolor apareix com una alarma 
que ens avisa que no estam fent bé alguna cosa, és com 
si tenguéssim un sensor que ens diu: “No, no... per aquí 
no hi vagis, que no és el camí...!”. 

I anam al metge i ens recepta medicaments...!
I així llevam la simptomatologia però no resolem el pro-

VERONICA 
GONZALEZ 

PI

Text: Es Fill de na Joaneta
Foto: Diego Martín

ENTREVISTA

« Na Veronica amb el seu llibre “Luz en lo invisible”»

blema d’origen. No estic en contra dels medicaments 
quan són realment necessaris. Però vull matisar que la 
responsabilitat de la salut està en un mateix, això vol dir 
que ens hem de fer responsables de noltros mateixos, 
aprofundir en les causes que ens duen a no sentir-nos bé, 
créixer en consciència i no dipositar les nostres vides en 
mans de fisioterapeutes, metges, terapeutes, sanadors, 
amics, familiars o veïns.

Som culpables de les nostres malalties?
No, de cap manera. Ser responsables no vol dir ser culpa-
bles, no tenim cap culpa de tenir cap malaltia. Tot el que 
ens passa ens ajuda a ser millors, qualsevol patiment no 
passa desapercebut, ens fa més forts, més resistents, mi-
llors persones. Per tant jo veig el dolor i les malalties com 
una oportunitat de créixer i de fer-nos més savis després 
de l´aprenentatge que ens regala haver-ho superat.

Ara m’has de dir cridant: “¡He venido para hablar de mi 
libro...!”
(Riu) Bé, idò si, en el llibre parl de la meva experiència 
i del canvi de creences que he tengut amb la trobada 
de respostes a algunes preguntes existencials, com per 
exemple: Què hi ha més enllà del cos físic i del que po-



«ESTIC AQUÍ PER 
AJUDAR A MILLORAR 
ELS DOLORS FÍSICS I 

EMOCIONALS»

Va arribar a Esporles l’any 2003 i des de llavors exerceix la seva 
professió de fisioterapeuta, osteòpata i acupuntora. Es dedica 
amb cos i ànima a la seva feina amb responsabilitat i compromís. 
Està casada amb en Diego i tenen una filla de 6 anys. Li agrada 

gaudir de la seva família, viatjar, un bon cafè o un bon dinar amb amics, 
estar amb contacte amb la natura, meditar, riure... Acaba de publicar el 
seu primer llibre: “Luz en lo invisible” Editorial Círculo Rojo, on explica les 
seves experiències sobre l’existència d’éssers espirituals que ens ajuden, 
guien i curen durant la nostra existència terrenal.

«EL QUE FA A UN TERAPEUTA 
MÉS COMPLET, ÉS LA SEVA 
QUALITAT HUMANA»

dem veure? Què som en realitat? D’on venim? Què 
hi ha després de la mort? Estam sols o tenim ajuda? 

Uauuu...! I has trobat respostes a totes aquestes 
preguntes?
Sí. Parl de l´existència d’éssers espirituals que ens 
ajuden i guien durant la vida, d’on venen i com és la 
sanació amb ells. 

Mem això...! 
En el meu cas, fins fa uns 4 anys era totalment 
agnòstica i només creia el que veia. Aquests éssers 
de llum varen aparèixer a la meva vida després de fer 
una profunda meditació. Hi ha tot un univers al nos-
tre interior que ens connecta amb la nostra essèn-
cia, i aquesta essència és la mateixa de la qual venim 
i de la que tot està format. Està per tot arreu i ho sap 
tot. Viu a través de tots i experimenta el món creat. 
És una força divina, amorosa que ens mou i que va 
més enllà de la nostra comprensió. Afortunat el que 
troba aquesta força i viu la vida guiat per ella, és la 
forma de trobar la veritable felicitat, més enllà de les 
creences. Hem de deixar de cercar defora el que ja 
tenim a dintre.

Què podem trobar dins noltros i com heu podem treu-
re a fora?
Tot, tot està dins noltros. Pregant. I no importa a qui 
pregam: Déu, éssers de llum, Univers, font original, per-
sones estimades que ja no hi son... Però quan pregam ho 
hem de fer des de la confiança que qualque consciència 
superior a nosaltres ens escoltarà i ajudarà. Així funcio-
narà, indistintament de què creguem, basta que pre-
guem amb confiança i amor.  

Tu saps què has vengut a fer en aquest món?
He vengut per ajudar a les persones, com acompanyant 
del procés de dolor o malaltia, com a terapeuta, obrint 
camins cap a la consciència personal i espiritual o en 
qualsevol aspecte que estigui en les meves mans. He 
vengut a aprendre a ser la millor versió de jo mateixa i a 
oferir-ho als altres, i a acceptar-me tal com sóc, amb les 
coses bones i dolentes. I sobretot per aprendre a esti-
mar.



«SABER QUE SOM ETERNS, 
QUE NO MORIM EM DÓNA 
FORÇA PER CONTINUAR 
LA MEVA VIDA»

Actualment, estàs utilitzant les teves “capacitats” per 
curar als teus pacients?
Tots tenim capacitats. Sols que per descobrir-les hem 
de fer un intens aprenentatge i molta pràctica. Jo integr 
tots els meus coneixements adquirits al llarg de tota la 
meva formació, però també treball la part energètica de 
la persona, ja no puc separar-les.  

T’ha ajudat, idò, la teva vinculació amb aquests éssers 
que parles al llibre...
El que fa a un terapeuta més complet és la seva qualitat 
humana, empatitzar, saber escoltar i fer sentir als altres 
que són entesos, crec que això val més que qualsevol 
eina terapèutica. 

Tot té cura?
Qualsevol mal, o malaltia té solució, tot es pot curar, tot 
pot ser passatger si la persona ho desitja i vol, i té la força 
per canviar i millorar aquells patrons de comportament 
o de pensament que la bloquegen, i a vegades un bon 
tractament o teràpia, és el que ajuda a fer el clic. 

Què hi ha després de la mort?
És un misteri. Però és cert que moltes persones han ex-
plicat en innombrables ocasions les seves experiències 
personals després d’un ECM (“Experiencia cercana a la 
muerte”), i tots coincideixen en què tenen una sensa-
ció extracorporal, és a dir, es veuen a fora del seu cos i 
observen l´escena del que passa al voltant del seu cos. 
També és molt freqüent que una persona moribunda 
descrigui la presència d’algun familiar estimat que ve a 
cercar-lo. 
-Els científics diuen que això és una pèrdua de facultats 
mentals...
-Sí, però no ho han pogut demostrar. Jo explic en el llibre 
que existeixen molts de contactes amb persones que ja 
varen morir i amb les que s’ha pogut parlar a través de 
persones més sensibles que fan de mediadors. Per tant 
més que saber, es pot intuir que alguna cosa hi deu ha-
ver.

Per què vares escriure aquest llibre?
Per una necessitat personal, amb la voluntat de poder 
ajudar a les persones a obrir les seves consciències i a do-
nar un caire de positivisme a les seves vides. Si ha servit 
per ajudar a tant sòls una persona, ja m´ha valgut la pena 
l´esforç invertit, però he de compartir que han sigut mol-
tes les persones que han gaudit de la seva lectura hi han 
canviat la seva perspectiva sobre la vida i s´han obert a la 
possibilitat de l´existència d´altres realitats. 

Com te comuniques amb Ells? Pot ser de la mateixa 
manera que un creient ho fa amb el seu Déu?
Em demanes com ho faig per connectar amb els meus 
guies? Pos atenció i intenció en què es produeixi aquest 
contacte i confii en què succeirà sense dubtes. Després 
deix que qualsevol idea, frase o paraula sorgesqui i l’es-
cric a l´ordinador. M´he de relaxar molt, respir i entr en un 
estat de calma a on puc accedir a l´escolta del meu món 
interior. En aquest estat faig preguntes i deman allò que 
més m´intriga o preocupa. A mesura que vaig escrivint 
és molt important no jutjar allò que em va arribant i em 
deix fluir. Tots som capaços de fer-ho, només ho hem de 
desitjar, i quan ho desitjam és perquè ja estam preparats 
per fer-ho.

T’ha canviat la vida aquesta comunicació amb el “Més 
Enllà”? Com eres i com ets ara?
Aquesta comunicació m´ha donat saviesa i equilibri. Ara 
sóc més feliç, ja no estic en contínua recerca, estic més 
tranquil·la, més segura de mi mateixa, tenc més pau. Sé 
que no estic sola. Que la sanació dels meus pacients ja 
no depèn de jo, abans això era una responsabilitat massa 
feixuga, ara entenc que cadascú té el seu camí, els seus 
aprenentatges i que fins que no els fan, necessiten unes 
“espitjades” corporals que els redirigesquin. Ara em guio 
molt per la meva intuïció que quasi mai falla. Saber que 
som eterns, que no morim, que només canviam de di-
mensions i que som molt més del que ni tan sols podem 
imaginar, em dóna les forces necessàries per continuar 
la meva vida com a dona, mare, amiga, terapeuta i per-
sona. Confii en la vida i estic oberta a experimentar les 
noves aventures que em dugui, i per descomptat esper 
sentir l’amor més gran possible durant el meu camí.
-Gràcies Vero! Per cert, on podem trobar el teu llibre?
-Els punts de venda a Esporles són: Artimanya, S´Her-
boristería, o directament a mi mateixa. Moltes gràcies a 
voltros!

« Na Vero i la seva filla fent una volta amb bicicleta»
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Què és per tu el bàsquet?

Després d’haver fet aquesta pregunta a moltes juga-
dores i jugadors, puc resumir el  que m’han contes-
tat amb aquestes paraules: “El bàsquet és il·lusió, 

passió, respecte, compromís, companyerisme, disci-
plina, generositat, esforç, confiança, responsabilitat, i 
el més important… DIVERSIÓ.”  En definitiva, treball en 
equip, on tots cooperen i aprenen, cadascú al seu ritme 
però tots amb un mateix objectiu: ser cada dia una mica 
millor COM A JUGADOR I SOBRETOT COM A PERSO-
NA.

Per començar a posar en aprenentatge tots aquests 
valors, el nostre club va organitzar un stage a Prínceps 
d’Espanya. L’objectiu era fer una diada on tots  els mem-
bres del nostre club es poguessin conèixer una mica mi-
llor, a més d’aprofitar un espai diferent per realitzar una 
gran diversitat d’acti-
vitats com: entrena-
ments a piscina, prepa-
ració física, dinàmiques 
grupals, on tots els ju-
gadors, grans i petits ho 
van passar d’allò més bé. 
El dia acabà amb una re-
unió de pares/mares on 
es van presentar, amb 
l’ajuda de tots, les bases 
de la nova temporada 
2019-2020.

#esports

Aquesta va tenir com a  punt de partida el campus de 
setembre, on petits i no tan petits, van gaudir de tecni-
ficació, sorpreses, jocs d’aigua, multi esports, diversió, 
competició…. Són molts els que després d’haver viscut 
aquesta experiència s’han apuntat a la nostra escoleta 
de bàsquet, on tenim la sort de tenir un nombrós grup 
de professionals, alguns d’Esporles, que, a més, són tam-
bé educadors i l’enveja de molts de clubs de l’illa i de fora 
d‘ella. Tots ells són grans persones compromeses amb el 
seu treball i s’esforcen dia a dia sense perdre mai la il·lusió 
per aquest esport.

SI VOLEU QUE ELS VOSTRES FILLS PARTICIPIN 
DINS UN ESPORT QUE ELS HI DONI LA POSSIBILITAT 
D’APRENDRE AQUESTS VALORS, ANIMAU-LOS A JU-
GAR A BÀSQUET, ÉS MÉS QUE UN ESPORT. 

A més, aquesta temporada tenim la sort de comptar 
amb tres equips sèniors, un femení i dos masculins. Dos 
d’ells competiran a lliga insular (masculí i femení) i l’altre  
competirà a  l’Inter illes, on lluitarà per l’ascens de cate-
goria.

VINE A JUGAR I A DIVERTIR-TE AMB NOSALTRES!

PER MÉS INFORMACIÓ:
655 840 948 (Eva Milán)
gestioebc@gmail.com.
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Ermassets

Els p assats 23 i 24 de setembre es varen fer al rocò-
drom les inscripcions per l’escola de muntanya dels 
Ermassets pel curs 2019-2020. 

Si encara no t’has apuntat, APUNTA’T!!
El proper dia 27 d’octubre es celebrarà la primera cursa 

de ciclocròs d’Esporles. Aquesta cursa està inclosa al ca-
lendari de curses d’aquesta modalitat de la Federació de 
ciclisme de les Illes Balears. Es preveu fer un recorregut 
d’aproximadament 2 km per la zona de l’aparcament de 
la Vilanova i el Rafal on els participants faran un nombre 
determinat de voltes. 

Sort a tots els esportistes 
Esperem sigui un èxit!!

#esports
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X RALLYE VALL DE SANT 
PERE: UN RALLYE DE 10!!!

Els dies 20 i 21 de setembre va tenir lloc la 10a edició 
del Rallye Vall de Sant Pere, una prova més dura del 
que es preveia i molt disputada fins al final. 

En competició, del total de 74 vehicles inscrits, 5 no va-
ren sortir i 26 abandonaren. 

El pòdium de la classificació general va quedar compost 
per David Garcia i Guillermo Cuart (Porsche 911 GT3) en 
el primer lloc, Raúl Moreno i Rudy Hensen (Renault Clio 
N) en el segon i Jaime Martorell i Jose A. Sans (Citroen AX 
GTI) en el tercer. El pilot esporlerí Jaume Comas, junta-
ment amb Alejandro Barrios, va quedar quart a la classifi-
cació general, mentre que va fer primer a la categoria R5.  

A la categoria Regularitat Sport, es varen inscriure 16 
equips. La primera plaça fou per la parella composta per 
Nadja Rothkirch i Juana M. Font (VW Kharman). Jaume 
Carbonell iLucía Carbonell acabaven en segona posició, 
només a dues dècimes dels primers. I Guillem Bauzá i Da-
vid Godoy es varen consolidar a la tercera plaça. 

Com cada any, hi va haver gran acceptació per part de 
pilots i copilots, així com també d’aficionats. La festa va 
acabar a la placeta del Jardinet amb el lliurement dels tro-
feus i la ja tradicional escampada de cava.

#esports

L’Skoda Fabia R5 de 
Jaume Comas

Guanyadors i organitzadors del Rallye

Guanyadors  
David Garcia i Guillermo Cuart  

amb el seu Porsche 911 GT3
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L’Ermita ha recuperat  
la vista

La setmana passada, fent una volta per l’ Ermita po-
guérem gaudir per primera vegada, que jo recordi, 
de la miranda d’una grandiosa vista panoràmica de la 

Serra de Tramuntana i el Pla de Mallorca; val la pena fer la 
pujada per omplir el cos d’aire pur amb perfums del bosc 
i l’ esperit amb la bellesa de les nostres muntanyes i valls.

Gràcies a la desinteressada feina d’uns “ermitans” que, 
malgrat que ja no tenen vint anys ni duen faldes com 
abans, s’enfilaren als arbres i, com els perruquers que ens 
tallen els cabells o els pastors que esquilaven la llana de 
les ovelles, esmotxant la part superior dels arbres que ens 
tapaven la vista.

L’ Ermita, tota contenta, mirant-me pel seu portal amb 
el lledoner de la miranda com a testimoni em digué:

«Gràcies als ermitans, he recuperat la vista de quan era 
petita! Ara puc veure la mar blava al dos costats dels pe-
nya-segats, de la Serra de Tramuntana a la Badia de Pal-
ma, i mirant de mestral a llevant: el Moletó de Son Cabas-
pre, la Mola de Son Ferrandell, la Mola de Son Pacs, Sa 
Talaia Vella el Cami de S’Arxiduc (que es passejava amb el 
seu ase per contemplar Na Foradada), El Puig Caragolí, El 
Puig Gros i El Teix, més enrere La Serra i el Puig Major i el 
Massanella amb  el seu entorn grandiós, i bona part del Pla 
de Mallorca d’Alcúdia fins a Randa.

Els voltors em conten que ara Esporles ha crescut 
molt, amb molta de gent nova que també s’ha enamorat 
d’aquesta frondosa vall; jo ara d’aquí a dalt, sent la música 

#iniciatives

Vista actual amb un parell “d’Ermitans”          Vista abans de exsecallar els arbres

de les orquestres a les revetlles i el renou de plats i tassons 
al passeig a l’estiu ; També sent els tambors de la batuca-
da i la música dels xeremiers, però ja no escolt cantar les 
dones quan feien dissabte ni la renou de la destral i las ria-
lles dels nins encalçant les gallines als ranxos de carboner 
ni tampoc els aaarris i ooous dels missatges quan llaura-
ven amb els muls el sementer. 

Ara es senten molts pocs ases al migdia i el sol surt sen-
se sentir el cant del gall, els vespres ja no em puc entre-
tenir escoltant els picarols de les ovelles que amb la seva 
monòtona melodia m’adormien, ara just sent el renou 
dels motors del cotxes i qualque sirena de ambulàncies o 
policies que em fa despertar tota trasbalsada .

Jo vos demanaria als esporlerins que mantingueu l’ale-
gria de viure i la salut pujant més sovint fins a l’ Ermita. 
Aquí dalt el cel i la terra s’ajunten i les alzines vos faran om-
bra a l’ estiu i baix la porxada estireu a cobri de la pluja i  
podreu torrar un bocí de llonganissa a l’hivern amb els bo-
lets que haguem trobat a la pujada o comprat a la botiga.

Em sap greu però ara en venir, ja no vos podria donar 
un bocí de pa fet a la pastera ni vos podria convidar a 
beure un tassonet de vi de missa, les coses han canviat 
molt, ara estam a un altre temps, però si que podreu beu-
re quan volgueu amb el cullerot  de la beneïda aigua de la  
cisterna.»

Amén 
Toni Bauçà tardor 2019
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Ruta sobre la memòria 
històrica a Esporles.

Benvolgudes totes i tots,
Des de fa uns mesos 15 persones del nostre poble 

ens hem convertit en un grup, units tots per un in-
terès en comú, el de donar a conèixer i difondre episodis 
reals (i documentats) de l’etapa prèvia a la Guerra Civil, 
durant la guerra i la postguerra a Esporles.

El nostre objectiu és recuperar històries silenciades, 
oblidades, però que són,totes, històries reals amb noms 
i llinatges.

Estam preparant el que nosaltres hem anomenat ‘Ruta 
de la Repressió’, un espectacle multidisciplinar on vos 

Mola de Son Malferit
Mola de Son Malferit
inhòspita i propera
d’Esporles una barrera
topònim indefinit.
Poc d’ella hi ha escrit
i per tant desconeguda
és silenciosa i muda
com paisatge amagat
llavors qui la trepitjat
la té sempre benvolguda

Pep Alemany

Torrent de Sant Pere
L’aigua amb força fa camí
de Son Dameto i Cabaspre
recorregut ràpid i aspre,
el Torrent Gros com destí.
morirà a Ciutat Jardí.
Sol tenir coneixement
el nostre estimat torrent.
D’Esporles és eix central,
i si algun cop ha fet mal
és per extern element.

Pep Alemany

#iniciatives

#gloses

donarem a conèixer històries reals a través de la dansa, el 
teatre, la glosa etc.

Ho estam acabant de crear durant aquests dies amb 
moltes ganes i il·lusió i ja vos avançam que, tot i no tenir 
una data concreta, es durà a terme durant aquest hivern 
a Esporles.

Així que estau atentes a les xarxes i no vos en quedeu 
fora!

Grup de la Ruta de la Repressió

Presos esporlerins a Formentera
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A Lloure

Heu sentit parlar de les “Waldkindergarten”? I de les 
Udeskoles? Naturbarnehage? “Forest School? ... A 
ca nostra: escoles bosc!

Al bosc de la Serra de Tramuntana, un grupet es reu-
neix tots els matins. Són nins i nines que juguen lliurement 
i descobreixen a cada passa el món que els envolta. 

Es meravellen, riuen i a la vegada es coneixen a si ma-
teixos: les seves capacitats, les seves necessitats i també 
els seus límits. Amb atenció i calidesa els acompanya la 
seva mestra, que els cuida i fomenta la seva confiança, els 
enriqueix amb paraules. Cada setmana ella ens conta als 
pares i mares el que han anat aprenent: “Han experimen-
tat la velocitat amb les pedres, han vist ocells i insectes, i 
estan començant a reconèixer les seves emocions...”.

Infinits aprenentatges esperen en aquest entorn que 
ho aporta tot. Les “personetes” creixen sentint-se part de 
la natura que els envolta i els ensenya. Per això l’estima-
ran i la cuidaran sempre. Les famílies que confiem en una 
escola infantil al bosc com “A Lloure”, pensem que això és 
el que necessiten els nostres fills i filles, el nostre poble, la 
societat i el planeta. 

Si t’hi vols sumar, contacta’ns!

   Alloure.blogspot.com 
   creixent.alloure@gmail.com 

#ensenyament

ONG Esporles al Món

Al mercadet de les festes de la Vilanova del passat 
agost, l’ONG Esporles al Món va muntar una para-
deta amb roba (bosses, tovalloles, shorts, vestits i 

altres) cedits generosament per USAWA, una petita em-
presa, i va tenir molt d’èxit. USAWA és una paraula swahili 
que significa “equitat”, i aquesta empresa té com a objec-
tiu treballar amb productes i teles de comerç just. La tela 
era originària d’Àfrica i les peces estaven confeccionades 
a tallers on treballen dones en perill d’exclusió social.

De cara a la Fira Dolça, el tradicional mercadet de 
l’ONG que s’ubicava a la sala annexa de la Casa del Poble, 
enguany canvia de lloc. Atès que la Casa del Poble acull 
l’Escola municipal de Música i Dansa mentre duren les 
obres d’ampliació d’aquesta, el mercadet s’haurà instal·lat 
on fins fa poc hi havia la xarcuteria, al carrer de Joan Riu-
tort n. 40, gràcies a la solidaritat de Joan Moranta .propi-
etari del local.

Esporles al Món agraeix des d’aquí aquestes importants 
col·laboracions que ens permeten tirar endavant, junta-

#cooperació al desenvolupament

ment amb la bona acollida de tots els esporlerins i espor-
lerines quan l’ONG organitza els seus actes.

Després de la Fira Dolça es reprendrà la venda de co-
ques al Passeig, normalment cada primer dissabte de mes.
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ELS SOMNIS DE CASSIOPEA

Mil milions d’anys

Mil milions d’anys sembla una xifra esgarrifosa.
Probablement ho és.
Però conten que, dins de mil milions d’anys, el 

planeta Terra haurà deixa´t de ser aquest lloc gairebé mi-
raculós que va veure esculpir temples de pedra  mil·lenà-
ria on venerar a deus de fang i espant que, ja farà molt de 
temps, s’hauran oblidat dels seus lleials servidors.

Tot i que sembli una eternitat, arribarà una era en la que 
deixarem de contar els anys perquè tan sols haurà temps 
per l’infern i la desolació. Seran inútils els grans noms i les 
grans gestes, en va el record d’aquells que es van creu-
re amos senyors absoluts del món; no hi haurà Trumps ni 
Putins, ni corruptes ni pocavergonyes, ni anells d’or amb 
el compromís de tota una vida, no hi haurà arbres ni flors, 
ni pobles escollits ni privilegis, tampoc esperes ni triste-
ses...La Terra serà un erm desert amb un cel al·lucinant i 
apressant ple d’una sola estrella que una vegada,  escalfà 
les ombres sota un ametller i va permetre la construcció 
d’imperis d’arena i vent.

Aquesta constatació, absolutament inviolable, permet 
acaronar el món actual amb la certesa d’estar vivint un 
temps a cor obert i amb la irrefutable veritat de que els 
miserables i els amants de la mediocritat  que escridassen 
sense aturar ofenses a la vida i a la dignitat, es convertiran 
en pols estoic que flotarà per l’espai desproveït de qual-
sevol signe de vanitat.

Tot i això, és ben cert que sempre ens quedarà la resta 
de l’univers, l’Univers, per descobrir, milions de llocs on 
puguem complir amb els designes, no sé si divins o exclu-
sivament irracionals, de no sucumbir de nou a la obsessió, 
a la ignorància i la més terrible falta d’imaginació.

Xavi Villanueva

#astronomia#cooperació al desenvolupament

Calçotada

Dia 9 de Març, es va dur a terme sa cinquena cal-
çotada solidària a Esporles. Amb una participació 
d’una trentena de voluntaris i el patrocini de l’Ajun-

tament d’Esporles, salses Ferrer i la finca Son Quint,
Es van servir més de 400 menús, al mateix temps que 

s’oferien diverses activitats lúdiques i musicals amb àm-
plia participació dels assistents.

La recaptació obtinguda, es va ingressar en una 
ONG mallorquina per destinar-la a Burkina Fas-
so, que és un dels països més necessitats del món. 
La destinació de l’esforç de tots, es pot seguir al web: 
www.fonsmallorqui.org/ca

Moltes gràcies  i fins a l’any que ve!
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#associacions
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Associació cultural mà de 
música

Seguint amb la nostra activitat de difondre la música 
clàssica al municipi d’Esporles, aquest any l’associa-
ció ha fet ja quatre concerts: 

El mes d’abril vàrem fer dos concerts a Sa Casa des Po-
ble: Música d’una Mar Oberta el dia 6, i Gran Concert de 
Zarzuela el dia 27.

Després, com sempre coincidint amb ses Festes de 
Sant Pere, vàrem fer el tradicional concert a Bellavista dia 
28 de Juny, on vàrem oferir un granissat i un vi de la terra.

I aquest any, per primera vegada, també l’associació 
ha participat a les Festes de Sa Vilanova amb un concert 
d’arpa i violí a Sa Capelleta.

#associacions

#associacions

Bernadí amb Paz Sancho, anfi-
triona del concert de Sant Pere 
a Bellavista, interpretat per Biel 
Ensemble.

Concert d’arpa i violí a càrrec del Dúo Monterroso a sa  
Capella de Sa Vilanova durant ses festes

Pilar González acompanyada per Magdalena Comas i  
sa mare en el concert Música d’una mar oberta

Concert Benèfic de Zarzue-
la interpretat per Voicello & 
Co. a favor de Mans Unides.
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L’infern no té edat

Sant Pere ha passat. L’infern esporlerí va tornar a sor-
tir. Però no de qualsevol manera. Ja al pregó, els mi-
nis i els infantils dels Bocsifocs feren la seva aparició. 

Donaren llum i color a l’acte. I, com cada any, els adults 
tancaren les festes. Però enguany no fou com de costum. 
Enguany, per si no ho vau poder arribar a veure, es celebrà 
la cerimònia de traspàs d’un membre de la colla infantil a 
la colla adulta. La seva majoria d’edat infernal. Amb l’aju-
da del Mals Papers, escenificarem un traspàs que, a nivell 
infernal, és de gran importància pel traspassat. Canvia de 
forca. El seu poder de foc augmenta considerablement. 
Pot cremar més i més gran. Aquí, la mida sí que importa. 
Pot participar a més esdeveniments.

Coses com aquestes fan que la majoria d’edat terrenal i 
la infernal no siguin tan diferents.

Però als Bocsifocs tothom hi té cabuda. Tenim la colla 
mini, per a que els més petits es vagin familiaritzant amb 
aquest foc. La colla infantil, en la que ja van ampliant les 
seves possibilitats. I la colla adulta, amb la que, amb per-
mís dels pares, amb 16 anys ja poden cremar als correfocs. 

Esporlerins! Si vos passa com a nosaltres i duis el dimoni 
a dins, veniu als Bocsifocs i participareu i gaudireu de l’in-
fern esporlerí.

Glòria a l’Infern!!!!
Fotos: Margalida Carrió

#associacions
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Inés Lesmes Bestard
Agost

Lluís Sampol Vidal 
Juliol

Pau Llaneras Yasharov 
Març

La nostra població
De juliol a setembre de 2019: 6 naixements, 26 matrimonis,6 defuncions

Les persones majors durant 
l’estiu

El mes de juny es va acabar el curs al Centre i per cele-
brar-ho ferem un sopar amb totes les persones que 
feien activitats durant el 2018-19. Per entrar en gana 

es va fer una demostració de ball en línia i en acabar balla-
rem tots plegats en una vetlada molt agradable.

Durant l’estiu hem gaudit de les revetlles que se cele-
bren cada dissabte a la terrassa del Centre amb artistes 
com en Pedro Granados, gran imitador d’en Nino Bravo, 
el duo “Marblau i música de tot temps amenitzada per 
l’incondicional Salvador, soci i amic. En Salvador, sempre 
acompanya a les persones del Centre, quan surten d’ex-
cursió i els diumenges de tot l’any. És una persona amable 
i extravertida que s’adapta als gusts musicals de tots. 

Per celebrar el començament  del curs 2019-20, el dia 
21 de setembre, es va fer una gran festa. Tothom estava 
content!. Varen assistir devers unes 180 persones. Com 
a convidats: la batlessa d’Esporles, quatre regidors i regi-
dores de l’Ajuntament i els components d’un grup d’ha-
vaneres, que ja havien actuat al Centre. Menjaren paella, 
ensaïmada i gelat. Després, el president de l’associació, va 
explicar les activitats que s’impartiran durant aquest any i 
va demanar col·laboració als presents, necessària per do-
nar un bon servei al club, i per fer donatius als més ne-
cessitats; ja que sovint no són suficients les subvencions 
de la Conselleria i de l’Ajuntament. L’any passat es varen 
destinar als damnificats per les torrentades i enguany a 
Càritas. També remarcà la importància de la sala annexa 
cedida al Club per l’Ajuntament i el bon ús d’aquesta. La 
batlessa, va dir unes paraules, valorant  totes les activitats 
del Centre i animant a totes les persones a gaudir de tot 
el que se li ofereix.

#persones majors

Va ser tot molt interessant i l’actuació del grup d’hava-
neres va fer les delícies de tots. A continuació,  ballaren 
fins a les sis de l’horabaixa, al ritme de la música d’en Sal-
vador.

Gent gran sostenible
Des del departament de Medi Ambient volem agrair 

a les persones de l’Associació de Gent Gran la iniciativa 
de no utilitzar vaixelles d’un sol ús quan organitzen dinars 
o sopars. Ara cadascú du plats, tassons i coberts de ca 
seva i les se’n tornen per escurar. Un aplaudiment a acci-
ons sostenibles com aquesta. Bones festes i pocs residus!
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Segueix-nos a

Arrancam el curs 2019-2020

Acabat s’estiu poc a poc tornam a començar les 
nostres activitats i la biblioteca va agafant el seu 
ritme habitual, oferint-vos una oferta variada per 

a tots els públics.
A finals de setembre vàrem començar les nostres acti-

vitats amb el Tast de llibres, el nostre club de lectura per 
adults, un any més amb gran èxit de participació i el club 
de lectura infantil, com sempre amb baixes i noves in-
corporacions, però molt contentes de la implicació que 
trobam per part dels nostres joves usuaris. Enguany ens 
agradaria tornar a posar en marxa el club de lectura ju-
venil, així que si feis 1r o 2n d’ESO , us agrada llegir i pas-
sar-ho bé, aquest és el vostre club! Veniu a sa biblioteca i 
us donarem més informació.

L’Hora del Conte torna a omplir la sala infantil tots els di-
jous a les 17h. Enguany vàrem arrancar amb un contacon-
tes de teatre en anglès a càrrec de na Serena Zhanke .

Però això no és tot, d’aquí a poc tornarem a tenir amb 
nosaltres als ajudants de biblioteca de 5è, els contes per 
a nadons amb n’Arantxa Riera  que començaran a finals 
d’octubre, visites culturals, visites escolars, les darreres 
novetats editorials, l’Espai Jove de Lectura cada 15 dies 
a l’institut… I volem dir-vos que enguany es publicarà el  
llibre de les VI Jornades d’Estudis Locals d’Esporles, que 
es varen celebrar a l’octubre de l’any passat. 

Volem fer de la biblioteca un espai actiu on vos pugueu  
trobar com a ca vostra intentant oferir-vos, un curs més, 
el millor servei possible, així que us esperam a tots!

Olga i Natalia

facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

bibliotecaspublicas.es/esporleswww
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ADULTS
Las dos señoras Grenville. Dominick Dunne
El pintor de almas. Ildefonso Falcones
El murmullo de las abejas. Sofía Segovia
Algún día, hoy. Ángela Becerra
La cuina dels senyors. Imma Cortina
Máquinas como yo. Ian Mcewan
La ginebra trista del Cafè Balzac. Joan Perelló
Sota els vent de Neptú. Fred Vargas
Els colors de l’incendi. Pierre Lemaitre
Una història amagada. Miquel López Crespí
La librería de los corazones solitarios. Robert Hillman
El cónsul de Barcelona. Andreu Claret
El latido de la tierra. Luz Gabás
Formentera Blues. Xavier Moret
La noia que va viure dues vegades. David Lagercrantz
Paraules que tu entendràs. Xavier Bosch
Una llibreria a Berlín. François Frenkel

INFANTILS
Viatge a l’espai. Els supertafaners
Que viene el lobo. Stephanie Blake
Aventura total. El secret del profesor. Jaume Copons
El Nan i les abraçades perdudes. Sunana Peix
¡Caca de vaca! Stephanie Blake
Mercats del món. Mia Cassany
Au, torna a casa! Jory John
No vull ser baixet. Laura Ellen Anderson
Demostra que ets un geni. Begoña Ibarrola
Sirenes. Jessica Love

JUVENIL
A través de mi ventana. Ariana Godoy
Quan érem els peripatètics. La novel·la de Merlí. Héctor 
Lozano

AUDIOVISUALS
Gracias a Dios
Vengadores  -Endgame
Las herederas
Un corazón extraordinario
Corgi, las mascotas de la reina
Yomeddine
Bikes -Una aventura sobre ruedas
Lejos de Praga
Dolor y gloria
Lego la película 2



METEO ESPORLES RESUM CLIMATOLÒGIC

Juliol

Dada a destacar

DANIEL MONTERO

Setembre

Agost
Temperatura mitjana : 26.6 °C
Temperatura mínima absoluta : 18.4 °C el dia 29 a les 06:50 h
Temperatura màxima absoluta : 37.4 °C el dia 7 a les 18:30 h
Dia més fred del mes : 28 juliol en la mitjana dels dies : 23.8 °C
Dia més calorós del mes : 7 juliol en la mitjana dels dies : 32.1 °C
Ràfega de vent més alta : 45.1 km/h el 7 a les 21:50 h
Mitjana vent: 2.5 km/h
Sector dominant : SSE
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h) : 2
Número de dies de mestral : 0
Pluviometria màxima en un dia : 1.8 mm dia 8
Precipitacions totals del mes : 1.8 mm

Després d’haver tingut el juny més sec (0,2mm) des 
de que tenim registres d’aquesta estació (2010), ara 
el setembre ha sigut el més plujós, amb un rècord de 

115.2mm

Temperatura mitjana : 22.1 °C
Temperatura mínima absoluta : 13.7 °C el dia 11 a les 06:10 h
Temperatura màxima absoluta : 29.6 °C el dia 1 a les 14:00 h
Dia més fred del mes : 11 setembre en la mitjana dels dies : 19.5 °C
Dia més calorós del mes : 1 setembre en la mitjana dels dies : 25.1 °C
Ràfega de vent més alta : 53.1 km/h el 10 a les 21:40 h
Mitjana vent: 2.3 km/h
Sector dominant : ESE
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h) : 4
Número de dies de mestral : 1
Pluviometria màxima en un dia : 55.2 mm dia 11
Precipitacions totals del mes : 115.2 mm

Vista d’un nígul Cumulonimbus Arcus de la tempesta de dia 11 de 
setembre des de Santa Ponça

Temperatura mitjana : 25.4 °C
Temperatura mínima absoluta : 18.7 °C el dia 14 a les 07:20 h
Temperatura màxima absoluta : 34.7 °C el dia 10 a les 16:40 h
Dia més fred del mes : 27 agost en la mitjana dels dies : 22.4 °C
Dia més calorós del mes : 10 agost en la mitjana dels dies : 28.0 °C
Ràfega de vent més alta : 35.4 km/h el 27 a les 12:50 h
Mitjana vent: 2.2 km/h
Sector dominant : NNO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h) : 0
Número de dies de mestral : 0
Pluviometria màxima en un dia : 14.0 mm dia 27
Precipitacions totals del mes : 14 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:

«Tardorada verdadera,  
per Sant Mateu la pluja 

primera»



CULTURA POPULAR

SAPS ON ÉS?

SAPS QUI ÉS?

SOLUCIONS
NÚMERO

ANTERIOR

TEST ESPORLERÍ

Saps on és?
La mujer y la 
Luna.  
Autora:  
Diana de Francia

Saps qui és?
Mariona Moranta
Palmer

1. Dins la dècada de 1920, sabeu on es construïren 
les darreres fàbriques tèxtils a Esporles?

a) A sa Vilanova
b) A Son Tries
c) A ca l’Amet

2. Abans, a Esporles i altres llocs, quan sortíem 
de ca nostra per poc temps, deixàvem la porta 
sense tancar del tot. Sabeu com li dèiem a això?

a) Deixar empès
b) Deixar mig tancat
c) Sempre tancàvem amb clau

3. A l’any 1929 es va construir un escorxador, ara 
ja en desús. Per a què es fa servir aquest edifici 
actualment?

a) Ajuntament
b) Escoleta
c) Està en ruïna

4. També a l’any 1929 es varen construir dos edificis 
importants i emblemàtics que s’inauguraren dins 
l’any 1930. Quins eren aquests dos edificis?

a) Ajuntament i escola
b) Casa des poble i El Coliseu
c) Ajuntament i església 

5. Fins quin any El Coliseu funcionà com a cinema 
per després ser utilitzat només com a discoteca?

a) 1982
b) 1978
c) 1990

6. En temps de la II República es començà a 
construir l’escola pública (actual IMEDEA), però 
sabeu en quin any es va inaugurar?

a) 1942
b) 1937
c) 1960

Un sòcol de pedra viva
que és suport d’un portal,
més no és el principal ,
ni sempre està activa,
però és alternativa.
Tot i ser una casa gran
gairebé ningú hi roman.
Ben aviat farà un segle
i l’estructura no és feble.
Qui sap si l’acabaran?

Du el Bilbao dins el cor
i fa poquet que és padrí
d’arrel ben esporlerí.
i a les escoles té bo.
Son Cabaspre per tresor.
Va estar per l’ajuntament
socialista pensament.
Amb el patró de Ciutat
ha de tenir amistat
tot i no sé si és creient!

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



Quan sabem respectar els camins de l’aigua, quan te-
nim cura dels llocs de pas de la natura, els aiguats i les 
tempestes passen sense fer mal. Ara, però, sembla que 
hem desballestat de tal manera l’equilibri del planeta 
que potser que les vies naturals es vegin sobrepassades. 
Tanta sort que encara hi ha gent que malda per recupe-
rar el seny!

LA FOTO
Raimon Palou i Pere Palou


