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#millores

#millores

#millores

Acabades les obres de 
l’Escola Municipal de 
Música i Dansa

Ja han finalitzat les obres de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa. Amb aquesta ampliació i renovació, 
l’Escola té nous accessos i adaptats. També disposa 

de banys accessibles a cada planta.
A més d’aquestes adaptacions, les instal·lacions estan 

totalment climatitzades i s’han guanyat aules tant per 
a classes col·lectives com per a individuals. També hi ha 
nous espais de magatzem, oficina i sala de professorat. 

Amb aquestes noves instal·lacions, els 260 alumnes i els 
professors de l’Escola podran gaudir d’espais més amples 
i adients per l’ensenyament i l’aprenentatge de la música 
a Esporles.

#millores

#millores #millores

Reestructuració de voravia  
i empedrat

Al carrer de la Llum s’ha eliminat l’empedrat de la 
voravia del costat on aparquen els cotxes i s’ha fet 
un paviment de formigó. D’aquesta manera els ve-

hicles es poden fer més a prop de la vorera sense fer-la 
malbé.

Les lloses que s’han llevat el carrer de la Llum s’aprofi-
ten per empedrar uns espais que estaven sense pavimen-
tar a la confluència del carrer de l’Auba amb el de Miquel 
Marquès.

Renovació de les portes 
dels comptadors

S’estan canviant les portes dels comptadors d’ai-
gua més velles o que estan més deteriorades. Ja 
se n’han canviat més de 50 i la intenció és anar poc 

a por renovant-les totes.
Les noves portetes són de ferro, estan personalitzades 

amb les claus de l’escut local i fetes a Esporles.

Reunió amb TIB per millorar 
el servei

Davant les dificultats que ha suposat pels usuaris de 
la línia 200 del bus de TIB, residents tant a Espor-
les com a Banyalbufar, la batlessa d’Esporles, Ma-

ria Ramon i el batle de Banyalbufar mantingueren una re-
unió amb el gerent del Consorci de Transports de les Illes 
Balears i el director general de Transports del Govern. 

L’objectiu de la reunió fou reivindicar la millora del ser-
vei, tant en el sentit de recuperar les freqüències que 
s’han perdut amb el darrer canvi, com dels horaris perquè 
s’adeqüin a les necessitats reals dels usuaris residents (es-
tudiants i treballadors)  d’ambdós pobles. 

Els responsables del servei s’han 
compromès a estudiar les reivindicaci-
ons i fer els canvis que siguin possibles.

Reparacions a l’skate park

Ja torna estar operatiu l’skate park després d’haver-hi 
fet una sèrie de treballs de reparació. S’han canviat 
i arreglat un parell d’elements i planxes que s’havien 

fet malbé per l’ús i el temps. Ara només queda poder aca-
bar i polir unes juntes, feina que no s’han pogut fer a causa 
de la pluja, però està previst fer-la tot d’una que la mete-
orologia ho permeti.

D’aquesta manera es recupera una instal·lació d’esbarjo 
oberta a la zona de l’IES i el poliesportiu.

Canvi de trespol al pati de 
la Biblioteca

La Biblioteca ja té nou trespol al l’espai exterior. Es 
tracta de 105 metres quadrats de trespol enrajo-
lat amb paviment flotant de peces de porcellana de 

60 x 60cm, instal·lades damunt “plots”. A més, aquest ti-
pus de trespol és antilliscant per garantir la seguretat dels 
usuaris de la Biblioteca.

Amb aquest canvi, el pati recupera tota la superfície 
per poder-hi fer activitats a l’aire lliure amb tota segure-
tat quan fa bon temps. Ja que l’anterior trespol de fusta, 
s’havia deteriorat molt i presentava zones molt malplanes 
i peces que es movien, la qual cosa hi dificultava el tràn-
sit, amb perill d’ensopegades. També facilita la instal·lació 
d’elements i materials per fer-hi tallers i altres activitats.

Aquest projecte s’ha fet amb un 70% finançat per 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. 
L’empresa adjudicatària de les obres han estat Amer e  
Hijos SA.
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Remodelació dels 
aparcaments a Jaume I

Un cop traslladada l’aturada del bus del carrer Jau-
me I a la carretera (Joan Riutort), s’han redistribuït 
les places d’aparcament al tram superior d’aquest 

carrer, entre Filadores i Estricadors.
Com que ara, en aquest tros, el trànsit només té sentit 

de baixada, els aparcaments del costat on hi havia l’anti-
ga aturada del bus s’han pintat en bateria, la qual cosa fa 
augmentar unes quantes places; entre les que se guanyen 
a l’espai on s’aturava el bus i el canvi de cordó a bateria ha 
permés pintar-hi més llocs.

Noves fonts d’aigua del 
grifó pels espais municipals

S’han instal·lat uns nous dispositius dispensadors 
d’aigua per beure a diversos espais municipals. La 
característica principal és que ara l’aigua és del gri-

fó, i ja no és necessari posar-hi i canviar bidons. Si bé l’ai-
gua que surt pel grifons d’Esporles és bona, aquests dis-
pensadors la filtren i la fan òptima per beure: calenta per 
fer infusions i freda per calmar la sed. Ah! I una cosa im-
portant és que tampoc s’hi posen tassons d’un sol ús, ca-
dascú hi va a omplir la seva tassa o botella reutilitzable. 
D’aquesta manera és redueix el cost i s’elimina el trans-
port del subministrador, reduint les emissions de CO2. 
Les noves fonts són a les oficines de l’Ajuntament, al 
quarter de la Policia Local, la magatzem municipal i al Ca-
sal Municipal de Joves.

Al Col·legi Gabriel Comas i Ribas també s’ha instal·lat 
un sistema d’osmosi per millorar la qualitat de l’aigua que 
surt del grifons.

Petites accions per a grans canvis!

Acabades les obres de 
l’ascensor, rampa i nous 
banys a l’Escola

El Col·legi Gabriel Comas i Ribas ja compta amb un 
ascensor que facilita i normalitza el trànsit per dins 
el centre als alumnes i professors amb dificultats 

de mobilitat. A més de la instal·lació de l’ascensor, tam-
bé s’ha construït una rampa al pati i uns nous banys a la 
planta baixa. 

Aquests treballs que ha dut a terme l’Institut Balear 
d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) les ha fets 
l’empresa Amer e Hijos i li foren adjudicats per 133.064,61 
euros. 

L’acta de recepció oficial de les obres es va signar dia 7 
de febrer amb la participació de Pilar Jaume, arquitecta i 
cap de servei d’obres de l’IBISEC; Maria Gelabert, arqui-
tecta directora de l’obra; Maria Nadal, arquitecta tècnica; 
Manuel Bennássar, coordinador en seguretat i salut de les 
obres; Elvira Dávila en representació de l’empresa Amer e 
Hijos; Maria Ramon, batlessa d’Esporles i Caterina Pinya, 
arquitecta tècnica municipal.

Nous bancs de material 
reciclat al carrer Estricadors

S’han instal·lat tres nous bancs al carrer Estricadors i 
la principal novetat és que estan fets totalment de 
plàstic reciclat. Aquests tipus de materials estan 

pensats i dissenyats per ser resistents a l’ús i a la ubicació 
exterior.

Amb aquestes iniciatives l’ajuntament s’adhereix a la 
campanya de Petites accions per a grans canvis i al com-
promís de fer menys residus, reutilitzar materials i anar 
cap a una gestió més sostenible.

#millores

#millores#millores

#millores

Un nou agent comença a 
treballar al cos de Policia 
Local

Sebastià Puigserver Sales s’incorpora com a agent, 
amb l’objectiu de reforçar el servei de la Policia Lo-
cal d’Esporles. Puigserver ha superat el procés de 

selecció per un Policia Local en comissió de serveis que 
s’ha dut a terme durant els darrers dos mesos. Aquest 
procés es va obrir específicament per poder cobrir les 
baixes de llarga durada que té en aquests moments els 
cos de la Policia Local del municipi.

Sebastià Puigserver coneix bé la realitat d’Esporles ja 
que durant els darrers anys ha desenvolupat la seva tasca 
com a agent a Banyalbufar i ha col·laborat amb la Policia 
Local d’Esporles.

#serveis
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Esporles contra les 
violències masclistes

El Ple Municipal es va adherir a la campanya del Dia 
Internacional per a l’eliminació de la violència con-
tra les dones, del 25 de novembre, aprovant per 

unanimitat una Declaració Institucional “Per una Mallor-
ca Lliure de Violències Masclistes”.

D’aquesta manera es fa palès el compromís municipal 
de lluitar amb tots els mitjans al seu abast i totes les seves 
competències, treballant per prevenir i eradicar la vio-
lència contra les dones en tots els àmbits i intentar cons-
truir municipis lliures d’aquesta lacra.

Sota el lema de Reaccionem! Esporles se summa a la 
campanya 2019 impulsada pel Consell de Mallorca, des 
del consistori i convidant a tota la ciutadania i entitats del 
municipi a reaccionar i afegir-se a la lluita, a la vigilància 

#feminisme #infantesa

#mediambient

#feminisme

25 de novembre a l’IES 
Josep Font i Trias

A l’IES Josep Font i Trias, el 25N no és un dia 
qualsevol. Un any més, des de la Comissió de  
Coeducació vàrem aprofitar l’efemèride per 

treballar amb tota la comunitat educativa les violències 
masclistes. 

L’alumnat de 1r d’ESO va fruir d’un taller de Poetry 
Slam, conduït per l’associació Palma Slam Ciutat Poètica. 
Amb molta efusivitat i creativitat, els nins i nines del pri-
mer curs de secundària elaboraren poemes i escrits que 
denunciaven el masclisme i el maltractament. 

L’alumnat de 2n i 3r d’ESO varen realitzar tallers per se-
parat. D’una banda, els al·lots participaren al taller Diàlegs 
masculins, conduït per Justo Fernández, Pere Fullana i 
Enrique Urbano, del col·lectiu Homes Transitant. L’acti-
vitat resultà ser un intercanvi d’experiències i reflexions 
sobre la manera en què els homes han anat construint la 
seva masculinitat a partir d’uns models, referents i expec-
tatives determinats que se’ls han estat atribuïts pel seu 
sexe. 

D’altra banda, les nines de 2n d’ESO varen prendre part 
d’una formació en Wen-Do, conjunt de pràctiques d’au-
todefensa pensat per a situacions en què dones es troben 
assetjades o agredides al carrer. La formació va ser impar-
tida per Gema Domínguez, la qual va donar tota una sèrie 
d’eines de prevenció i actuació per contextos de violència 
contra les dones. 

A més a més, les al·lotes de 3r, de la mà d’Elisa Bosch, 
gaudiren del taller d’empoderament sexual femení, que 
va tenir com a objectiu principal reconèixer i deconstruir 
estereotips i mites en relació amb la sexualitat i rols re-

productius de les adolescents. Seguint una metodologia 
molt dinàmica i participativa, les al·lotes treballaren al-
guns continguts sobre el desenvolupament anatòmic i fi-
siològic femení per autoconèixer-se i adquirir autonomia 
a l’hora de prendre decisions segures i responsables en-
vers la seva salut sexual.

Finalment, l’alumnat de 4t va assistir a sa Fàbrica a la 
conferència «Nova pornografia i relacions sexuals en jo-
ves i adolescents», impartit per Carmen Orte. En aquesta 
xerrada es va fer reflexionar sobre els models d’educació 
afectivosexual que es mostren al porno hegemònic i que 
són visualitzats per gran part del jovent. Aquest models, 
extrets d’Internet, són la base de la cultura de la violació, 
de la imatge de la dona com a un objecte i de l’home amb 
un model de masculinitat hegemònica gens saludable.

A les 13h tot el centre es va reunir al pavelló on es va 
realitzar un acte de cloenda, que va consistir en l’exposi-
ció dels poemes recitats pels rapsodes de primer, la roda 
d’homes que es proposà des del taller impartit per Ho-
mes Transitant, una dura performance que va promoure 
l’Alumnat per la Igualtat i la lectura del manifest. La clo-
enda va comptar amb la presència de na Maria Ramon, 
batllessa d’Esporles, i la intervenció del Conseller d’Edu-
cació, Martí March.

de comportaments perillosos i a l’acompanyament de les 
dones que la pateixen.

Reflexions d’escola 0-3

Durant aquest curs escolar algunes mestres de l’Es-
coleta i Escola del nostre municipi  hem iniciat una 
formació conjunta organitzada pel CEP (Centre 

de Professorat de les Illes), vam triar un tema d’actuali-
tat, que ara es parla molt, diríem que de moda: aprendre 
a viure en consciència, mindfulness, viure el moment pre-
sent... ho podem anomenar de moltes maneres. Però a la 
nostra etapa educativa com podem viure plenament el 
moment si a la nostra tasca diària els ritmes són els què 
són?, quan no hi ha prou orelles que puguin escoltar el que 
et volen dir tres infants alhora?, quan emocionalment dos 
infants o més et reclamen al mateix temps? Com podem 
a arribar a aquestes necessitats dels nostres infants i po-
der viure aquest moment amb plenitud i benestar? Què 
ha de canviar dintre mi mateixa per poder viure i sentir 
aquests moments i situacions d’una altra manera? Què és 
el millor de jo que puc donar als infants?

Aquestes són algunes de les qüestions que ens vam 
anar plantejant com equip i en les que anam reflexionant.

 
El punt de partida... El benestar, el que realment im-
porta 

La recerca de benestar a l’escola hauria d’ésser un pro-
pòsit compartit per tota la comunitat educativa. Trobar 
una línia que defineix el concepte de benestar podria ser 
un bon punt de partida  per convidar a tots els agents im-
plicats en l’educació dels infants.

Segons el Diccionari català-valencià-balear, benestar 
procedeix de ben i estar i es refereix a “Estat placèvol” a 
la “Situació en què es troben satisfetes les necessitats de 
la vida” i “Estat de qui se sent bé, en què els sentits estan 
satisfets”.

En la recerca del benestar “travessem els sabers, unim el 
cervell amb la pell, el que és conceptual amb el que és acti-

tudinal, el que és real amb el què és poètic, les paraules amb 
les imatges...”

Teresa Punta

I quins aspectes creiem que generen benestar a l’esco-
la? Probablement en podríem parlar de molts però pen-
sar que les escoles  siguin un lloc on sempre es respectes-
sin les necessitats  i interessos dels infants, poder gaudir 
d’uns espais provocadors on es cuidi l’estètica i amb ma-
terials amables i respectuosos adaptats a l’evolució dels 
infants, crear un espai d’afecte i emocions, relacions, vin-
cles... podrien ser alguns d’ells.

Les escoles anam cercant i sembla que anam creant 
dintre les aules racons per estar-s’hi en calma, un temps 
per la meditació, el ioga, mindfuness i probablement una 
bona llista d’activitats que es van incorporant a les aules  
amb l’objectiu de poder anar treballant la consciència del 
moment i amb nosaltres mateixos... però és això sufici-
ent? 

Nosaltres pensam que NO, que els qui educam hem 
d’anar més enllà, hem d’examinar qui som, hem de qües-
tionar la nostra visió del que ens envolta i cultivar la capa-
citat d’apreciar de manera plena cada moment fent-nos 
conscients del que estam sentint, pensant i fent.  

Creiem que partir del concepte de “Benestar” ens pot 
ajudar a debatre sobre el que hauria d’esser realment pri-
oritari a les escoles.

Ús seguirem contant.

Mural de les quatre R 
sostenibles

A l’entrada de l’Ajuntament s’exposa el mural que 
han fet els alumnes de quart curs A de primària del 
Col·legi Gabriel Comas i Ribas. L’objectiu que s’han 

marcat és conscienciar la ciutadania a no produir residus 
de més.

A l’obra s’explica en que consisteixen les principals pau-
tes a seguir per fer una gestió sostenible dels fems, ano-
menades les quatre R: Recuperar, Reutilitzar, Reciclar i 
Reduir. 

Es tracta d’exemples pràctics i coses que tots podem 
fer fàcilment a ca nostra. 
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Recollida de residus dels 
alumnes de segon

Els alumnes de segon, han fet una recollida de residus 
incontrolats a dos punts del poble, concretament al 
Parc de Son Tries i a la Font de Baix. Degudament 

equipats i amb bosses per a cada fracció, han replegat un 
bon grapat de restes que gent incívica havia anat abando-
nant o havien volat d’altres indrets.

Cada grup anava identificat amb un color i es dedicava 
a replegar un tipus de residu: blau els del paper, groc els 
dels envasos i vermell els del rebuig.

Un cop plenes les bosses les han lliurades a empleats de 
la brigada municipal que les ha duit al Parc Verd.

Bona feina!

Nou circuit BTT a la Vilanova

Esporles comptarà aviat amb un circuit de Bicicletes Tot 
Terreny (BTT) gràcies a la col·laboració entre l’Ajunta-
ment i els Ermassets Club de Muntanya.

L’acord consisteix amb la cessió d’ús, per part de l’Ajunta-
ment, de part d’una parcel·la situada a la Vilanova, al carrer 
de la Beata on els Ermassets Club de Muntanya es farà càr-
rec d’habilitar, instal·lar i mantenir un circuit de BTT per fer-
hi activitats d’aquesta disciplina esportiva.

La cessió és inicialment per un període de 4 anys durant 
els quals els Ermassets hi gestionaran l’activitat que no po-
drà ser de caràcter comercial o amb ànim de lucre. L’acord 
no contempla l’exclusivitat de l’ús i l’Ajuntament es reserva 
el dret de poder-hi desenvolupar altres activitats.

#música

#esports

#formació

L’Escola de Música i Dansa 
no ha aturat malgrat les 
obres

Sembla que era ahir quan començàvem el curs i ja 
hem passat més d’un trimestre.

Un trimestre ple de classes i d’activitats, combi-
nades amb els transport dels instruments de banda o del 
material dels petits músics cap a les aules provisionals que 
hem utilitzat mentre hem tengut obres a l’Escola de Mú-
sica. A poc a poc les obres s’acaben i ens anam instal·lant a 
les aules noves. En el pròxim Sportulis ja us podrem mos-
trar alguna imatge del que ens han fet nou.

Però tot i això n’hem pogudes fer moltes de coses amb 
els quasi 300 alumnes que tenim. A més de les classes 
setmanals, ja al mes de novembre començàrem les au-
dicions a la Casa des Poble. A aquestes audicions que es 
van fent amb periodicitat mensual, aproximadament, els 
nostres músics demostren tot el que són capaços de fer i 
no importa dir que sempre reben molts aplaudiments per 
part del públic assistent.

Al primer trimestre també hem tengut una master class 
sobre improvisació amb l’instrument, impartida pel músic 
i compositor Antoni Miranda, qui ens va oferir també un 
concert de jazz obert a tot el públic.

També hi fórem presents als actes de les Festes de Na-
dal. Els nostres músics més petits, acompanyats pel com-
bo de l’Escola de Música interpretaren vàries cançons 
durant l’Encesa de l’arbre i el mateix combo també inter-
pretà varis temes.

Just abans de Nadal hi va haver també un concert molt 
emotiu i entranyable: el concert dels usuaris del Cen-
tre de Dia d’Esporles, que varen cantar vàries cançons 
en presència dels seus familiars i d’autoritats municipals. 
En aquest acte també hi va participar la Coral d’Esporles 
qui, com sempre, ens alegrà amb bones cançons nadalen-
ques. 

I no hem d’oblidar la participació de la Batukada de 
l’Escola de Música durant la Cavalcada dels Reis. 

Com podeu veure, estam  ben animats i amb moltes 
ganes de fer música. I només hem començat! Encara ens 
queden moltes coses per fer!

Donam la benvinguda al 
2020 amb molta activitat al 
Centre de Dia

Al Centre de Dia d’Esporles hem acomiadat el 2019 i 
començat aquest 2020 amb moltes activitats per a 
les nostres persones usuàries. Per seguir la tradició 

aquest Nadal l’hem passat d’allò més entretenguts cuinant 
dolços nadalencs, elements decoratius i preparant el nostre 
concert de cada any amb na Teresa de l’Escola de Música i 
amb l’actuació del Cor d’Esporles, a qui aprofitam per donar 
el nostre més sincer agraïment, ja que any rere any venen 
de tot cor a oferir-nos un preciós recital. I per fer-lo encara 
més musical, aquest Nadal també hem tengut una actua-
ció al Centre del grup Rom Cremat que va fer les delícies de 
tots els assistents.

I després de la ressaca de l’any nou no hem aturat i per ce-
lebrar Sant Antoni hem fet moltes més coses: una torrada al 
centre on no hi va faltar res (fins i tot se va fer i cremar una 
gran figura del dimoni!), vàrem fer màscares de dimoni i un 
taller d’espinagades d’allò més bones! A més, enguany hem 
tengut el plaer de gaudir al centre d’una mostra de ball de 
bot per part del grup Rondalla Maristel·la que ens va deixar 
amb els ulls com a plats. 

I ara, amb aquesta empenta, no aturarem el ritme i ja es-
tam pensant en les properes festes... com la rua! Ja tendreu 
notícies nostres o ens veureu per el Passeig lluint les nostres 
millors gales per aquesta ocasió.

Suposam i esperam que ja sabeu en que consisteix la nos-
tra tasca i el nostre dia a dia al Centre de Dia d’Esporles, 
però si teniu qualque dubte o estau interessats en una plaça 
i voleu més informació estarem encantats d’informar-vos!Curset de primers auxilis 

per a clubs esportius locals

S’ha celebrat a Esporles un curset de Primers Auxilis 
destinat a membres dels clubs esportius i entitats 
locals. 

Aquesta iniciativa municipal fou coordinada amb l’àrea 
d’Esports del Consell de Mallorca. El curset el va impartir 
la professional d’infermeria, Marga Díez, el passat dia 5 de 
desembre i va comptar amb la participació d’un bon gra-
pat de persones interessades en millorar la seva formació 
per poder actuar en cas d’emergències, durant les activi-
tats que desenvolupen a les seves entitats.

A més, el Club haurà de comptar amb tots els permisos 
i llicències corresponents per a les activitats que hi dugui 
a terme i amb les assegurances pertinents.

#mediambient #persones majors
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El sector empresarial i 
emprenedor d’Esporles es 
forma en Màrqueting digital 

L’Ajuntament d´Esporles i la Cambra de Comerç han 
dut a terme, dos tallers formatius de Màrketing Di-
gital amb gran èxit de participació entre el teixit em-

presarial i emprenedor. 
Les càpsules formatives han tengut una durada de dues 

hores cada una, amb l’objectiu d’aprendre a dissenyar 
l’estratègia de comercialització més adequada per a cada 
negoci, i dotar-los de les eines de màrqueting per poten-
ciar la relació amb el mercat.

Els tallers “Millora les teves vendes a través d’Internet” i  
“Connecta amb el teu client a través de les xarxes socials” 
s’emmarquen en el cicle ‘Connecta el teu comerç al segle 
XXI’ i formen part del Programa de Suport al Comerç Mi-
norista, finançat per la Secretària d’Estat de Comerç del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER).

Des de l’Ajuntament d’Esporles seguim apostant per la 
formacions per a millorar les competències professionals 
del sector empresarial.

Curs de monitors/es de 
tardor i Assemblea Jove 
2019

Durant els darrers mesos del 2019 ha tingut lloc el 
curs de monitors/es de temps lliure infantil i juve-
nil a Esporles promogut per l’Àrea de joventut i im-

partit pel Centre d’Estudis de l’Esplai. El curs ha comp-
tat amb la participació de gairebé una quinzena de joves 
esporlerines i esporlerins. Els i les participants han aprés 
a fer projectes educatius, danses i cançons, excursionis-
me i campisme, recursos en el joc i un munt de coses que 
de ben segur els hi resultaran de gran utilitat. Des del Ca-
sal, estam convençuts que en sortirà una gran fornada de 
monitores i monitors i comptarem amb tots ells per a aju-
dar-nos amb les diferents activitats que organitzam!

Així mateix, dia 28 de desembre va tenir lloc l’Assem-
blea Jove 2019 a la Placeta del Jardinet. Enguany, amb al-
guns canvis respecte edicions anteriors i més participació 
en l’organització i la difusió per part dels i les joves. De tot 
plegat, es van presentar més d’una vintena de projectes 
i activitats dels quals en van resultar 8 triats pels parti-
cipants. Entre les propostes més votades per la trente-

na llarga de participants varen sortir les següents amb les 
respectives partides pressupostàries:

· Travessa Esporles - Pollença 300 euros
· Acampades trimestrals 400 euros
· Sortida activitats aquàtiques 500 euros
· Revetlla d’hivern 500 euros
· Xoxoxerrades 300 euros 
· Baixada de carretons 500 euros
· Campament Jove d’Estiu 500 euros
· Sortida al karting 500 euros

Paral·lelament, varen sorgir altres propostes que no su-
posen una despesa econòmica i de les quals també se’n va 
assumir la realització

Caixa Bank subvenciona 
dos desfibril·ladors

Els dos poliesportius dels centres educatius del mu-
nicipi, el del Col·legi Gabriel Comas i Ribas i el de 
l’Institut Josep Font i Trias, ja compten amb des-

fibril·ladors, gràcies al finançament de l’Obra Social de 
Caixa Bank.

L’Ajuntament d’Esporles va presentar a l’entitat un 
projecte per donar resposta a les necessitats detectades 
als poliesportius del municipi: el de l’escola i el de l’insti-
tut. Aquests dos espais concentren gran part de la po-
blació al llarg de tot el dia, ja sigui els matins, durant les 
classes, com per les tardes amb les activitats extra-es-
colars (es calcula que setmanalment passen unes 1.600 
persones per aquests espais). Aquestes instal·lacions no 
disposaven de desfibril·lador als espais esportius. Una 
eina imprescindible en cas d’aturada cardíaca. 

Aquesta acció s’emmarca dins l’adhesió d’Esporles a la 
iniciativa del Ministeri de Sanitat d’Implementació local 
de la Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en 
el Sistema Nacional de Salut, el mes d’octubre de 2016. 
Fruit d’aquesta iniciativa, es va crear una Mesa Intersec-
torial per tal d’anar dissenyant estratègies i accions per a 
la promoció de la salut, la prevenció de malalties i lesions, 
i el foment de les bones pràctiques dins l’àmbit integral 
de la vida dels ciutadans d’Esporles.

L’Obra Social la Caixa 
subvenciona el tercer 
projecte de Costura

L’Obra Social la Caixa finança un any més el projec-
te Costura 2020, on 5 persones  amb esperit em-
presarial i amb necessitats de conciliar la vida fami-

liar i professional adquiriran durant 10 mesos les habilitats 
i competències que les aproparan al mercat laboral nor-
malitzat.

El projecte es s’ampliarà amb accions complementàri-
es de Prevenció de Riscos Laborals específica de l’ofici de 
costura (15 hores) i d’orientació laboral (10 hores) enfoca-
da a la autoocupació i l’emprenedoria.

Joana Maria Gelabert Salom, tècnica d’Acció Social 
Territorial de Balears; Maria Neus Escandell Bonnín, di-
rectora de Caixa Bank Esporles; Maria Ramon Salas, bat-
lessa del municipi d´Esporles i Elisa Cabrer, cap de l´àrea 
del Centre Formació, Esporles signaren el conveni. 

#formació #subvencions

#subvencions

#subvencions

#formació

Accions contra el canvi 
climàtic

El Consell de Mallorca ha atorgat una subvenció a 
l’Ajuntament per dur a terme Accions incloses AL 
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAESC). El 

muntant de l’ajuda és de 16.406,85 euros.
Amb aquesta subvenció es duran a terme dos projec-

tes. Per una banda se canviaran les lluminàries d’alguns 
edificis i equipaments municipals per uns sistemes més 
eficients energèticament, tals com la il·luminació LED i la 
instal·lació de detectors de presència. Per una altra ban-
da, se farà una campanya  destinada a reduir residus de 
plàstic al municipi.

La campanya de reducció de residus consistirà a sensi-
bilitzar la ciutadania a no fer servir bossetes de plàstic per 

pesar la fruita i verdura que compram a granel. Enlloc de 
plàstic d’un sol ús, ens hem d’acostumar a utilitzar bosses 
de roba reutilitzables. 
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Col·laboració entre Esporles 
i Ténado en la gestió de 
l’aigua

Esporles col·labora en el projecte de cooperació de la 
construcció de pous d’aigua a Burkina Faso a través 
dels Fons Mallorquí de Solidaritat. Concretament, la 

comarca de Ténado compta amb 11 pous nous gràcies a 
un projecte de millora de la productivitat agrícola i la se-
guretat alimentària, al qual l’Ajuntament d’Esporles hi ha 
aportat 3.500 euros.

Per aquest motiu el Sr. Batiana Yoma, batle de Ténado, 
va visitar Esporles el passat dia 27. Va ser rebut per la bat-
lessa, Maria Ramón, i mantingueren una reunió amb tèc-
nics municipals i responsables del Fons Mallorquí de Soli-
daritat on Batiana Yoma agraí la col·laboració d’Esporles 
en el desenvolupament del projecte de la gestió de l’aigua 
al seu poble. També explicà les dificultats que té la po-
blació per accedir a aigua potable a causa del cost de fer 
cada pou, uns 6.000 euros, pràcticament inassolible per 
un pressupost municipal de 35.000 euros anuals.

Finalitzen els dos 
Programes SOIB 30 
Formació i Ocupació

Durant els darrers nou mesos 20 persones majors 
de 30 anys, que se trobaven en situació d’atur, han 
gaudit dels dos tallers emmarcats dins el Programa 

SOIB 30 Formació i Ocupació a Esporles.
Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament d’Esporles fi-

nançada al 100% amb fons del SOIB mitjançant la Con-
ferència Sectorial i emmarquen els Programes Son Quint 
III (nivell I) i Xarxa Forestal Esporles II (nivell II). Cada un 
d’aquests projectes han ocupat i format a 10 alumnes tre-
balladors/es.

L’objectiu és formar a persones en els certificats de 
professionalitat d´Activitats auxiliars en conservació i mi-
llora de forests i en el d’Aprofitament forestal. En aques-
ta ocasió s’han centrat en actuacions de manteniment, 
conservació i aprofitament forestal al municipi, concre-
tament s’han realitzat tasques de neteja de camins i zo-

Cloenda del programa  SOIB 
Jove – Qualificats Entitats 
Locals a l’Ajuntament 
d’Esporles

La Batlessa d’Esporles, Maria Ramon,  i la Cap de Ser-
vei-Treballadora Social, Montse Monmany i la Cap 
de Formació i Ocupació, Elisa Cabrer,  participaren 

el passat 12 de novembre a la cloenda del Programa SOIB 
Jove-Qualificats Entitats Locals 2018, amb el cofinança-
ment del Fons Social Europeu (FSE), juntament amb el 
SEPE i en el marc de la Garantia Juvenil. 

Pels tres projectes s’ha concedit una subvenció de 
64.406’88 euros i l’oportunitat a les tres joves partici-
pants de tenir una experiència professional d’un any de 
durada realitzant tasques d’acord a la seva titulació. Va-
ren ser contractades per a cobrir necessitats de diverses 
àrees de l’Ajuntament, a la vegada que adquirien experi-
ència laboral dins el seu àmbit professional. 

La seva tasca s’ha desenvolupat a l’Arxiu Municipal amb 
una titulada de Grau d’Història, concretament al registre, 
gestió i trasllat de l’antic arxiu municipal a la seva nova 
ubicació (gestió dels documents administratius, de re-
gulació de l’accés a la documentació, i de protecció i di-
fusió del patrimoni documental de l’arxiu municipal), una 
tècnica grau de Magisteri per donar suport a l’alumnat del 
CEIP Gabriel Comas i Ribas, com a reforç educatiu en 

La brigada municipal de 
manteniment es reforça 
amb dues incorporacions 
procedents del programa 
SOIB Visibles 2019

L’Ajuntament d’Esporles arranca una nova convoca-
tòria del programa SOIB Visibles 2019-2020 refor-
çant   l’àrea de manteniment amb 2 incorporacions 

al projecte «Esporles Sostenible», gràcies a la participa-
ció del SOIB, cofinançant amb fons de l’FSE (Fons Soci-
al Europeu) a través de Conferència Sectorial d’Ocupació 
i assumpte Laborals i fons per afavorir el turisme soste-
nible a través de la Comissió d’impuls del Turisme Sos-
tenible plans anuals 2017 i 2018, amb una subvenció de 
24.214,76€.

Aquestes dues persones realitzaran diferents tasques 
de millora d’infraestructures del municipi, com ara repa-
ració de voravies de diferents carrers del poble, obres de 
manteniment i reparacions de la xarxa d’aigua municipal, 
reforma del carril bici per a fomentar la vida saludable, a 
més dels beneficis pel medi ambient fent ús de la bicicle-
ta, mitjà 100% ecològic, com alternativa a vehicles moto-
ritzats. També la creació d’un sistema de reg per la zona 
d’hort i jardí de l’escoleta municipal i així apropar els in-

Ambdós batles visitaren altres instal·lacions del muni-
cipi com el Centre de Salut, l’Escola i l’Institut. L’horabai-
xa visitaren el Parc Verd i el batle de Ténado es va mos-
trar molt interessat pel sistema de recollida selectiva dels 
residus.

fants al coneixement de la natura. Integrar l’hort dins la 
programació escolar, per tal de que puguin conèixer els 
diferents productes que es donen al llarg de l’any en un 
hort mediterrani i relacionar-los amb els que es mengen a 
casa, i aprenguin tasques de cavar, sembrar, regar i gaudir 
de menjar els productes cultivats. 

competències clau, tècniques d’estudi, tallers de català 
per a persones nouvingudes, reforç i foment d’habilitats 
socials i foment de la lectura, i una tècnica amb Grau de 
treball Social, per donar suport a làrea de Serveis Soci-
al que ha treballat 4 objectius clau:Analitzar la viabilitat 
de l’ampliació dels serveis i horaris del centre de dia per a 
persones dependents. Fer un estudi i anàlisi dels tràmits 
de permisos corresponents. Dur el seguiment, avaluació 
i implementació de l’Actual Pla de Qualitat  i fer l’estu-
di per formalitzar el Reglament Municipal de Prestacions 
Econòmiques d’urgència social.

El programa SOIB Jove Qualificats va néixer l’any 2016 
per oferir una primera experiència professional a perso-
nes menors de 30 anys que, durant la crisi, es van trobar 
amb greus dificultats per aconseguir feina relacionada 
amb els seus estudis. La convocatòria és, llavors, una eina 
per rompre amb aquesta barrera i entrar dins el mercat 
laboral. Des del 2016, més de mil joves han passat ja per 
aquest programa, que té unes taxes d’inserció laboral del 
60%.

nes forestals, la creació de faixes contra incendis i vies pel 
desembosc. També s’han millorat els accessos pels vehi-
cles i serveis d’emergències.

Algunes de les zones on han actuat són el camí de sa 
Font de Son Trias, el camí del Correu, camí de Son Cabas-
pre, el camí del Pinar de Canet, Ses Rotgetes de Canet, 
drecera de Son Simonet i el camí del Verger. 

Un cop acabats aquests dos projectes, ja s’han sol·lici-
tat els que s’iniciaran l’any pròxim.

#cooperació

#ocupació

#ocupació

#ocupació
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Sap perquè l’hem escollida per fer-li aquesta entrevis-
ta?
No. Si no m’ho diu, no ho puc saber...(Riu)

Clar:idò perquè molts de dies la veig pujant o baixant 
de Palma en bicicleta i em fa passar una penada...!
Ui...! Quin motiu més simpàtic per fer-me una entrevis-
ta! M’agrada! Estic contenta!

Encara que va molt protegida amb un casc i ben se-
nyalitzada amb llums... No té por que no l’atropellin 
els cotxes?
Per sort la majoria de conductors tenen molta cura dels 
ciclistes i molts d’ells ja em coneixen, encara que només 
sigui de vista, i em saluden.

Em dóna la sensació què és una dona lluitadora, 
m’equivoc?
No ho sé. Per què em diu això?

Perquè tots els seus col·legues alemanys se’n han anat 
d’Esporles i vostè segueix. Perquè tothom va en cotxe 
o en bus i vostè va en bici...!
Jo no diria que sóc una lluitadora, simplement que 
m’agrada combinar s’anar a fer feina amb una mica d’en-

ANDREA 
DUSCHELBAUER

Text: Es Fill de na Joaneta
Fotos: Thomas Paul

«VAIG EN BICI A PALMA 
A FER FEINA PER NO 

ESTRESSAR-ME DE BON MATÍ 
AMB EL TRÀNSIT I DESPRÉS 
CERCANT APARCAMENT...»

ENTREVISTA

Tots els seus amics alemanys que arribaren fa vint anys a Esporles 
ja han tornat a Alemanya. Ella i la seva parella, en Thomas, 
segueixen vivint al nostre poble. El seu fill Vincent fa cinc anys que 
viu a Alemanya. N’Andrea treballa d’administrativa a un centre 

de negocis a Palma i regularment la podem veure que puja i baixa en 
bicicleta. Diu que la majoria de conductors tenen molta cura  d’ella, la 
coneixen encara que només sigui de vista, i la saluden. També assegura 
que s’entén molt bé amb els seus veïnats d’Esporles i que els seus amics 
mallorquins són fiables i cordials.

«SEGUIM AQUÍ PERQUÈ 
ESPORLES ENS AGRADA 
MOLT»

«LA FRASE ‘VIU I DEIXA 
VIURE’ IDENTIFICA 
MOLT BÉ EL CARÀCTER 
MALLORQUÍ»

trenament. Res pus. Vaig començar a anar en bici per-
què volia aprofitar és trajecte d’aquí a Palma, que és on 
faig feina. I no em volia estressar de bon matí amb el 
trànsit i després haver de cercar aparcament...

Podria anar amb bus...
Si, de fet quan plou o no em ve de gust anar en bici, vaig 
amb bus. Però també estàs limitada amb els horaris. 
Anar en bici a Palma i tornar són dues hores que volia 
aprofitar de manera útil.

Per què va venir a viure a Esporles?
Quan arribarem a Mallorca visitarem diferents pobles, 
perquè no volíem viure al centre de Palma i al final ens 
quedarem aquí. Fa més de vint anys que vivim dins el nu-
cli urbà d’Esporles.

Després de tants anys hem vist com molts d’amics 
seus alemanys se’n han anat i vostès segueixen aquí. 
Per què?
Seguim aquí perquè Esporles ens agrada molt i amb els 
anys s’ha convertit en el nostre refugi i en ca nostra.

Sap per què se’n han anat els seus amics alemanys?
Tal volta perquè el poble ha canviat molt en vint anys. Els 
lloguers de les cases ha pujat molt degut al turisme va-
cacional. Però vaja si em demana perquè se’n van molts 
d’alemanys de Mallorca és perquè aquí no solament hi ha 
sol i platges, s’ha de fer molta feina per a mantenir-se, 
ningú et regala res. Per tant, molts dels que varen venir 
al principi s’ho varen prendre a la lleugera i al final no han 
arrelat.

És veritat que se’n han anat molts d’amics seus, però 
actualment hi ha més de cent mil alemanys residents a 
Mallorca, per què els hi agrada tant la nostra Illa?
Pel clima, supòs. Per les platges paradisíaques i també 
per les bones connexions de vols que hi ha entre Mallor-
ca i Alemanya.

Ara li deman que sigui molt sincera. Si no ha d’esser 
així, m’estim més que no contesti.
Digui, digui... Què vol saber?

Com ens veu als mallorquins una persona que fa més 
de vint anys que viu aquí?
Teniu fama de desconfiats, seriosos i poc xerradors, 
però jo, sincerament li dic, no us veig tan tancats. Conec 
molts de mallorquins amables que m’han rebut amb la 
ment i els braços oberts.

Hi ha alguna cosa que no suporta?
De veritat li dic: no hi ha res que no suporti dels mallor-
quins. Crec que la frase: “Viu i deixa viure” identifica molt 
bé el caràcter mallorquí. I això és molt positiu. Jo m’en-
tenc molt bé amb els meus veïnats. I els meus amics ma-
llorquins són fiables i cordials.
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Bàsquet a Esporles!

Experiències, rialles i moltes emocions, això és el que 
experimenten els nostres jugadors i jugadores dia a 
dia. Durant aquest primer trimestre de bàsquet els 

nostres petits han gaudit de diverses diades. Primer, va-
ren visitar el pavelló del Ciutat d’Inca de Bàsquet, allà van 
jugar i fer partits amb altres clubs de les comarques de 
Raiguer i Tramuntana (Club Bàsquet Consell, Club Bàs-
quet Joventut Mariana, Sa Cabaneta…) També varen anar 
al pavelló del @uellosetina, on varen demostrar les seves 
habilitats fent circuits i partits, una gran festa abans de 
les vacances. I per si això fos poc, varen gaudir d’una visita 
molt especial, el Pare Noel els hi va dur uns regals i els va 
deixar un missatge molt especial, que l’any 2020 vendria 
carregat de més bàsquet i més diversió.

Aquesta nova temporada no podia començar sense la 
presentació de tots els nostres equips, dia 1 de desembre 
va ser el dia assenyalat per dur a terme aquest especial 
esdeveniment. Aquest dia totes les categories es varen 
ajuntar a pista per fer-se les fotografies oficials, i on els 
familiars i amics dels nostres jugadors i jugadores les va-
ren veure desfilar, i lo millor de tot, tots junts vàrem dinar 
d’una gran paella.

Altre experiència viscuda al nostre club és el Torneig de 
Nadal, celebrat els dies 27, 28 i 29 de desembre, aquest 
any ja cel.lebram el nostre XI torneig. Els jugadors i juga-
dores no només han demostrat les seves habilitats jugant 
a bàsquet sino que també els hi hem d’agrair, i mai és su-
ficient, que són molts els que varen participar de mane-
ra voluntària a fer de taula en els 55 partits que es varen 
disputar al nostre pavelló. Sense ells això no es podria dur 
a terme. Són molts els clubs que han participat i els que 
ens han felicitat per la bona organització. Enguany també 
hem pogut recollir aliments a benefici dels projectes soli-
daris de la FUNDACIÓN ESCRIBANO.

#esports

Quines coses podríem aprendre dels alemanys i al re-
vés?
Els alemanys, en general, són puntuals, disciplinats i amb 
molta consciència. A Alemanya és molt important tenir 
estudis, una bona feina, assegurances i un bon cotxe. 
Per escapar de tanta disciplina, als alemanys els hi agra-
da molt viatjar per relaxar-se un poc de l’estrès de la vida 
quotidiana.

I per això venen a Mallorca...
Sí. Per ells és l’Illa de la pau i la tranquil·litat. I els mallor-
quins els reben amablement i els ensenyen a viure d’una 
manera més simple però a la vegada aquesta simplicitat 
ens dóna molta més felicitat. Encara que l’Illa ha canviat 
molt, els mallorquins no han perdut la seva autenticitat i 
això m’agrada molt.

Li ha resultat fàcil fer amics mallorquins?
Molt fàcil perquè quan el nostre fill va entrar a l’escola 
vàrem fer molts d’amics mallorquins i també estrangers 
que encara ara perduren.

«ENCARA QUE L’ILLA 
HA CANVIAT MOLT, 
ELS MALLORQUINS NO 
HAN PERDUT LA SEVA 
AUTENTICITAT I AIXÒ 
M’AGRADA MOLT.»

«ELS MALLORQUINS 
ENSENYEN ALS 
ALEMANYS A VIURE 
D’UNA MANERA MÉS 
SIMPLE I AQUESTA 
SIMPLICITAT ENS DÓNA 
MOLTA MÉS FELICITAT»

Moltes gràcies per la seva amabilitat. Li desig una vida 
llarga, tranquil·la i feliç a Esporles per a vostè i els 
seus...!
Gràcies pel seu interès.

VINE A JUGAR I A DIVERTIR-TE AMB NOSALTRES!
PER MÉS INFORMACIÓ:

gestioebc@gmail.com
655 840 948 Eva Milán

Com podeu veure, són moltes les coses viscudes pels 
nostres jugadors i jugadores, tant grans com a petits, ja 
que el bàsquet no només són els partits del cap de setma-
na, sino totes les coses que envolten aquest meravellós 
esport; l’esforç, l’esperit de sacrifici, donar importància 
a l’equip per damunt individualitats, les rialles als vestua-
ris, com s’animen uns amb els altres quan no has tingut un 
bon partit, o quan has aconseguit a la fi allò que tant t’ha 
costat a l’entreno, en definitiva, experiències que ens fan 
créixer com a persones.
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Ermassets
Ciclisme
El passat diumenge 27 d’octubre es va celebrar a sa 

Tanca de sa Vilanova la primera cursa de ciclocròs Ermas-
sets d’Esporles. Aquesta prova estava inclosa al calendari 
de curses d’aquesta modalitat de la Federació de Ciclis-
me de les Illes Balears. 

Va ser un èxit de participació a totes les categories. Els 
esportistes gaudiren fent voltes per un circuit de quasi 2 
km a sa tanca i els carrers de sa Vilanova amb diferents 
obstacles. Fer incís a la nombrosa participació a l’esport 
base on els Ermassets aportaven molts esportistes de la 
seva escola i amb un més que notable resultat. 

També es va aprofitar per fer entrega d’una placa re-
cordatòria a l’anterior president i cofundador del Club, 
Antoni Vicenç Ferrà, per la seva tasca i dedicació al Club 
i que també va participar a la prova com a ciclista consu-
mat que és. Gràcies per tot Toni!!

Curses per muntanya
El passat 29 de novembre es va realitzar la IV edició de 

la Tramuntana Travessa cursa de córrer per muntanya. 
Aquesta prova està organitzada de manera conjunta i 
desinteressada per part dels diferents clubs de muntanya 
per on transcorre la prova i Ermassets ho fa activament.

La Tramuntana Travessa recorre la Serra de Tramunta-
na de s’Arracó a Pollença amb 120 Kilòmetres de distància 
i desnivell +4.555 metres i 26 hores per realitzar-la. 

Dia 30 també es va celebrar la mitja Tramuntana Tra-
vessa, de Bunyola a Pollença amb una distància de 54 Ki-
lòmetres i desnivell +2.205 metres i 12 hores per acabar-la.

Un bon grapat d’Ermassetes i Ermassets hi participaren 
a les dues proves en diferent sort per cada una d’elles i 
d’ells. Aquest tipus de prova la satisfacció d’arribar a meta 
ja és tot un èxit i motiu immens de satisfacció per a tots 
els que ho aconsegueixen. Enhorabona a totes i tots!!

Com altres activitats que desenvolupa el club, sempre 
es fan possible gràcies a l’incondicional suport de les vo-
luntàries i voluntaris, per això, es vol donar l’enhorabona i 
l’agraïment a totes i tots per la vostra col·laboració desin-
teressada, especialment aquest dia, a les fredes matina-
des del novembre on es fa llarg el discorre de la cursa i les 
hores no passen... 1000 Gràcies!!

#esports #associacions

Secció d’Orientació
El passat dia 10 de gener  es va realitzar la III edició “Po-

piPivo” Palma 2020. Una prova “PopiPivo” consisteix en 
una combinació d’una prova score d’orientació junta-
ment amb un qüestionari d’endevinalles (Popi) i cerveses 
(Pivo). Està tot pensat per a garantir les rialles! 

La prova va discorre pel centre de Palma a la Plaça del 
Quadrado com a punt de Trobada. 

Cursa score - 2 mapes del centre de Palma amb 14 fites 
cada mapa. Temps màxim 2h.

Cada fita s’havia de relacionar amb una pregunta o 
frase escrivint el codi de la fita en el full de respostes. 
En algunes fites també s’havia de respondre una senzilla 
pregunta. Cada codi sense respondre o incorrecte pena-
litzava 5’. I cada pregunta incorrecte 5’ més. Hi va haver 
canvi de mapa en acabar les primeres 14 fites. 

Els 16 equips participants ho passaren d’allò més bé i 
ben segur que repetiran. 

Esteu a l’aguait!!!  Aviat una “Popipivo” a Esporles... us 
esperam a tots.

Benvolguts fills del dimoni, 
ja som sortits al carrer
per deixar-vos testimon
d’aquest món tan mentider.
Jo som es dimoni gros
i de l’infern he vengut
per deixar clar de bon tros
que som és més gran banyut,
i aquest curt de Sant Antoni
que prediqui pel Perú
perquè és cert que a n’el dimoni
només guanya al trenta-u!!

Idò em podeu escoltar
perquè avui fa un bon sol.
Jo no juc com en Planiol,
ningú com jo sap glosar
si no ara podreu pujar,
pro escoltau el que he de dir
ben alerta que amb un dit
com sé, vos puc esclafar.
Ja tremolà en Joan Ferrà
per al Boc no donar lloc,
què això ara no és cap joc.
Ara va pen Garrofé
ves viu!! o t’esclafaré.
Volem un gran correfoc!!!
Per quan arribi Sant Pere
guardau molt bé ses monedes
i parau bé ses orelles
què no valdrà fer-se enrere.

I no em vengueu amb censura
que res no ens heu de prohibir
és ben segur, per ventura
què hi haurà un bon esclafit
molt de foc, i molts de trons,
que ses bísties s’arraconin
i ses xeremies sonin,
ells que son els músics bons
i no els tristos batufocs
què tenen por dels dimonis
perquè son uns fava-nonis.
Ompliu sa plaça d’espires
feis volar ses vostres ires.
Què tremoli Sant Antoni!!!!!

Deim ses coses pes seu nom,
doncs val més que ho facin bé
polítics i veinats també
si no.... a l’infern tothom!!
i malfats, més d’un per hom
xò que feim es una mostra
del que feim a dins ca nostra, 
no ho ensenyen a costura
que els dimonis som cultura,
són més avorrits que un’ostra!!!

Pels reis noltros duim carbó,
amb Sant Antoni ballam,
es Boc encén es fogueró
i a fora de s’illa anam
sa calçotada animam
i servim un bon vermut;
tant si ets sant com si ets banyut
a tú també t’engatam.
De calçots, també en menjam.
Vine, i agafa’m si pots,
i no facis més doiots.
Sortim per Sa Vilanova
i a sa Fira la feim bona...
Això feim els Bocsifocs!!!

Molts d’anys i visca Sant Antoni!!!

Bocsifocs

Versots endimoniats 2020
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Mà de Música: culminam un 
any molt actiu

L’associació cultural Mà de Música ha organitzat tres 
concerts el darrer trimestre de l’any 2019.

A Sa Fita el dia 13 d’octubre varen actuar dos 
membres de la nostra junta directiva (na Cati i na Marga), 
i va ser molt emotiu, amb una gran afluència de públic.

El dia 24 de novembre vàrem fer un concert de piano a 
sa Casa des Poble a  càrrec  de n’Elvira Streva, que va ve-
nir de Frankfurt per estar amb nosaltres.

I el concert de Nadal va ser benèfic per recaptar fons 
per l’Església. Vàrem cantar nadales amb el Cor de l’es-
glésia anglicana.

Els majors d’Esporles 
sempre actius

Durant el darrer trimestre de l’any, es varen celebrar 
un caramull de festes i activitats al Centre de ma-
jors .

Dins l’octubre, bunyolada amb xocolate i vi dolç, ball i 
bon ambient. És molt d’agrair la col·laboració desinteres-
sada, de les bunyoleres, que han fet les delícies dels as-
sistents.

També anaren un cap de setmana a Cala Millor, on s’ho 
passaren molt bé, a un bon hotel i en bona companyia.

El dia 13 de desembre, celebraren un dinar de germa-
nor, a Binicomprat, amb les associacions de majors de la 
part forana de Mallorca. Comptaren amb l’assistència de 
la batlessa d’Esporles, Maria Ramon, i altres regidors i re-
gidores. També hi assistí la presidenta de les associacions 
de la part forana. Bon dinar i sorteig de regals pels assis-
tents.

Per acabar l’any 2019 i rebre el 2020, s’ha fet al Centre 
un sopar molt especial. Tothom lluïa les millors gales. Va-
ren gaudir de l’acte fins a les tres de la matinada amb bona 
música i un ambient espectacular.

Cinc anys de “Rutes 
Saludables”

Ja fa cinc anys que començaren els itineraris de les ru-
tes saludables al centre de salut d’Esporles, si com-
param aquesta foto amb les sortides d’autocar per 

anar a fer excursions amb dinars, es pot veure clarament 
que és el que li agrada més a la tercera edat del nostre es-
timat poble.

És fantàstic anar a fer dinars i divertir-se a taula amb 
els companys, però és important que per poder-ho fer 
amb alegria i salut, que sempre solen anar  plegades, hem 
de tenir un cos ben cuidat i sa, perquè es mantingui ple 
d’energia.

Hem pogut constatar amb la nostra llarga experiència a 
la muntanya (hem fet més de mil itineraris diferents), que 
hi ha molta de gent que als 75 – 80 anys poden pujar a la 
Fita del Ram, a la Mola de Planícia, a la Mola de Son Pacs, 
al Teix i fins i tot al Puig Major, degut a que cada setmana 
fan una sortida, un peu davant l’altre, per gaudir de la be-
llesa d’aquesta estimada illa nostra.

Si sou d’aquests, vos donam l’enhorabona, però no fa 

#associacions

Catalina Nadal i Margalida Fuster al jardí de Sa Fita

Concert de piano de n’Elvira Streva a sa Casa des Poble Concert de Nadal amb el Cor de l’Església Anglicana

#persones majors

#persones majors

Sortida tots el divendres a les 9.30 h del centre de salut 
d’Esporles

falta fer tant per mantenir un cos sa, basta que per co-
mençar acompanyats amb els vostres amics camina que 
caminaràs  doneu voltes i voltes, en aquest meravellós 
poble envoltat de muntanyes i amb olors d’alzines i olive-
res, i que son patrimoni de la humanitat. El centre de sa-
lut d’Esporles vos ho posa fàcil, els metges i les infermeres 
saben millor que nosaltres que val més prevenir que curar, 
així  que ànim a tots.

I ara acabant, amb un poc de poesia podríem dir que, 
envoltats de flors i bonsais, la tercera edat va poder cons-
tatar, a una de les sortides, que com els bonsais, ells tam-
bé quan més anys tenen més son valorats i augmenten 
amb bellesa. Però per mantenir-los vius i sans durant anys 
i anys, s’han de cuidar diàriament: els bonsais amb aigua 
i adobs i nosaltres amb menjar sa i fent exercici, camina 
que camina!

Dedicat als metges i infermeres que tenen cura de tots 
nosaltres.

Toni Bauçà
Tardor 2019

Llibre VI Jornades d’estudis 
locals d’Esporles

El passat mes de novembre l’Ajuntament d’Espor-
les va editar el sisè llibre de Jornades d’estudis Lo-
cals, en ell es recullen totes les comunicacions que 

es presentaren a les passades jornades. Entre d’altres po-
dreu llegir temes referents al teatre, l’educació, els cara-
biners, la Parròquia de sant Pere, el lèxic, el comerç, la 
memòria històrica...al nostre poble.

Si voleu llegir aquets treballs podeu trobar exemplars 
del llibre a la biblioteca d’Esporles i també el podeu com-
prar a les oficines de l’Ajuntament.

#investigació

Ja en el 2020 i com cada any, durant el mes de gener, es 
fa la clàssica torrada de Sant Antoni. Enguany estava pro-
gramada pel dia 19 d’aquest mes, però per mor del tem-
poral que amenaçava les illes, es va ajornar a les festes de 
carnaval, dia 16 de febrer.

Els majors gaudeixen molt d’aquests esdeveniments, 
es caracteritzen per la seva senzillesa, per la col·labora-
ció, l’agraïment que mostren a l’hora de fer les activitats 
al Centre i per què són estimats a l’associació. Se senten 
com a ca seva!
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Exposició From Inside de 
Diego Menjíbar

El passat mes de gener la sala d’exposicions de Sa Fà-
brica va acollir l’exposició de Diego Menjíbar From 
Inside. La fotografia com a eina transformadora i ex-

pressiva. Un projecte de fotografia amb joves que viuen 
als camps de refugiats de Sèrbia i Grècia on es mostra 
la dura vida en aquests llocs. L’exposició es completava 
amb un documental fet per el mateix autor. Els alumnes 
de cinquè i tercer de primària del col·legi Gabriel Comas 
i Ribas varen aprofitar per venir-la a visitar acompanyats 
per el propi Diego Menjíbar, que lis va explicar tot el refe-
rent a aquesta exposició.

L’Institut i l’Escola treballen 
projectes sobre canvi 
climàtic

El passat 29 de gener els alumnes de quart curs d’edu-
cació primària del CEIP Gabriel Comas i Ribas i de 
Tercer d’ESO de l’IES Josep Font i Trias, realitzaren 

una sortida conjunta per fer la neteja d’un tram del tor-
rent d’Esporles en què es recolliren més de 100 kg de resi-
dus d’origen divers.

Aquests alumnes estan realitzant uns projectes sobre 
el canvi climàtic, i per aquest motiu, no només estan tre-
ballant a l’aula en què consisteix i quins són els seus efec-
tes, sinó també participaren en un servei a la comunitat 
més propera, on es va fer palesa la problemàtica de la 
contaminació per residus urbans dels cursos d’aigua dol-
ça. Aquests residus són arrossegats  per l’aigua dels tor-
rents  i dipositats a la mar, cosa que provoca també con-
taminació marina. 

L’activitat fou possible gràcies a la col·laboració d’alguns 
familiars dels alumnes que participaren a la jornada de ne-
teja, així com del Punt d’Informació Ambiental del Servei 
de Qualitat Ambiental de la Direcció General de Residus 
i Educació Ambiental que va proporcionar guants i bos-
ses per la recollida dels residus i de la brigada de l’Ajunta-
ment d’Esporles que va dipositar-ne els més voluminosos 
al punt verd. 

ELS SOMNIS DE CASSIOPEA

Lluna

Ha fet 50 anys, que uns pocs éssers humans balla-
ren un primitiu vals entre les muntanyes de la Llu-
na. Tots vàrem mirar atònits unes imatges borroses 

d’humans trepitjant la freda pols lunar; les fronteres d’un 
nou mon entraven a la història com un vent nou i impre-
visible.

Aleshores, mil poemes d’amor van esclatar com 
focs d’artifici, com si el fet de tocar a la dees-
sa dels versos i les nits en vetlla, la musa dels amants 
del mon, esbotzes un misteri insoldable i prohibit.   
Allò va passar porque tenia que passar i desprès es va obli-
dar. Però no es va perdre a la memòria. Aquelles imatges 
de la Terra penjada al bell mig de la foscor vista des de la 
lluna, ens varen contar molt sobre el nostre veritable lloc 
a l’univers. Per alguns de nosaltres que veiérem  aquella 
bogeria en blanc i negre com si fos un somni, el vertigen 
de la obscura immensitat en ple dia lunar i a gairebé 400 
mil km de casa es va fondre en el més íntim de l’ànima... 

Havia estat una proesa, un somni complert, una barba-
ritat i també, una desil·lusió. Perquè de sobte, va semblar 
com si la curiositat hagués fugit. Ja no havia doblers per 
tanta magnífica desolació i, poc a poc, la Lluna tornà al 
terrenys dels poetes, dels insomnes, dels amants.

 Ara volen tornar, tot i que no sabem ben bé per a què. 
Aquesta sobtada curiositat sembla amagar secrets. Po-
sats a pensar malament, podríem fer-nos conspiradors de 
conspiracions.

En realitat, potser busquem donar-li una bufetada de-
finitiva a la persistent soledat, des de l’atalaia privilegiada 
de la cara fosca de la deessa Selene, on puguem plantar 
els nostres telescopis, incansables cercadors de la divi-
nitat, per tal d’escorcollar la galàxia i donar-li el definitiu 
adéu al nostre egocentrisme patològic.

Potser sigui el moment, com deia aquell savi rus, 
d’abandonar el bressol que ens va veure nàixer i tafanejar 
en les rodalies del veïnat còsmic, tot sentint de nou la in-
tensa fragància de tantes fronteres desconegudes.

Xavi Villanueva

#ensenyament #ensenyament #astronomia

Dos esporlerins a la 
restauració del marge del 
Salt de la Bella Dona

Un despreniment a la carretera de Lluc, ara fa un 
any, va provocar l’esfondrament parcial d’un antic 
marge a l’alçada de l’indret conegut com el Salt de 

la Bella Dona. El Consell de Mallorca va començar les tas-
ques per projectar i dur a terme la restauració i condicio-
nament d’aquest marge que suporta la carretera d’Inca a 
Lluc.

A finals de 2019 varen concloure aquestes feines de re-
construcció que constitueixen una autèntica obra d’art i 
d’enginy, on cal destacar la participació de dos mestres 
margers esporlerins com són en Miquel i en Llorenç Bus-
quets. 

Les característiques del marge restaurat són: un mur 
de vuit metres d’alçada, comptant amb el paretó de pro-
tecció, al llarg de 20 metres d’amplada i quatre metres 
de profunditat a la base. Tot això suposa un volum total 
d’aproximadament 560 metres cúbics de pedra, entre 
paredat i caixa de reble. Com a nota curiosa, podem dir 
que a la part baixa del marge s’han utilitzat pedres que po-
den fer més de 500 quilos cada una. 

El marge i el mirador que ha quedat a la zona es varen in-
augurar el passat mes de novembre. És la primera vegada 
que s’ha reconstruït un marge d’aquestes característiques 
utilitzant la tècnica tradicional, talment com es va fer al 
seu origen.

Els margers, entre ells Llorenç i Miquel Busquets.

#esporlerins
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Margalida Tomàs Nicolau 
Desembre 2019

Théo Grünig Bonet  
Novembre 2019

Berta Sabater Ginard
Gener 2020

 Lola Binimelis Font

La nostra població
D’octubre a gener: 15 naixements, 29 matrimonis, 4 defuncions

Maria Puerto Fullana 
realitza la donació d’una 
pintura original al Museu 
Nacional de Belles Arts de 
Taiwan

La jove pintora d’Esporles, Maria Puerto Fullana, ha 
registrat oficialment, al Museu Nacional de Belles 
Arts de Taiwan -NTMOFA- una pintura original per 

a la competició International Biennial Print Exhibit 2020 
Taiwan R.O.C. un important esdeveniment d’art, que se 
celebra cada dos anys i que està recolzat pel Ministeri de 
Cultura de Taiwan.

L’obra que, ja està en terres taiwaneses, juntament 
amb tota l’àmplia documentació requerida, per aquest 
organisme, serà donada, juntament amb els seus drets 
d’imatge, al Museu Nacional de Belles Arts de Taiwan 
-NTMOFA- considerat un dels museus d’art contempo-
rani, més grans d’Àsia, situat en la posició número 43 del 
rànquing de museus més grans del món, amb una super-
fície de 102.000 metres quadrats, on van 1,3 milions de 
visitants a l’any.

La pintura donada porta per títol “Penguins by MPF”, 
una obra, que és a més, una crida d’atenció, al canvi cli-
màtic, que afecta especialment, a l’hàbitat d’aquesta es-
pècie animal.

L’obra abstracta “Penguins” - “Pingüins”, recrea una 
escena, d’una amenaçada comunitat de pingüins, en un 
cada vegada, més fràgil ecosistema, suportat per un sòl, 
amb una capa de gel, cada vegada mes feble.

Tècnica: Monotip original pintura acrílica amb efectes 
texturitzats sobre paper antique premium de mesures 70 
x 50 cm

La relació de Maria Puerto Fullana, amb Taiwan es re-
munta a l’any 2013, lloc on li van atorgar el seu primer re-

#esporlerines

coneixement artístic amb un jurat internacional, va ser 
guanyadora del premi bronze, al 44ºcertamen mundial de 
pintura jove de Taiwan, competint amb més de 30.000 
obres de 89 països. La seva pintura guanyadora va ser 
donada i exposada, posteriorment, al Centre Nacional 
d’Educació artística de Nan-hai-Taipei.

Recentment diverses obres abstractes d’aquesta jove 
de la vila d’Esporles, van ser exposades simultàniament a 
Japó, Suïssa, Itàlia i Espanya.

A dia d’avui les pintures d’aquesta jove que encara no 
ha complert els 17 anys, s’han vist en més de mig centenar 
d’exposicions arreu del món i han estat reconegudes amb 
21 premis internacionals 1 premi nacional i una aquarel·la 
guanyadora d’un premi institucional, ja es considera pa-
trimoni artístic de la Fundació Joan Miró, sent l’obra origi-
nal, part de l’exclusiva col·lecció d’art, patrimoni cultural i 
artístic de la universitat balear.

 
Web: artbymariapuertofullana.webs.com

RACONS D’ESPORLES



|  33

BIBLIOTECA

32 | BIBLIOTECA NOVETATS!

ADULTS:
Tampoco pido tanto. Megan Maxwell
Los errantes. Olga Tokarczuk
Sobre los huesos de los muertos. Olga Tokarczuk
La noche del Morava. Peter Handke
El instituto. Stephen King
Terra Alta. Javier Cercas
Cuchillo. Jo Nesbo
Sidi. Arturo Pérez-Reverte
La cara norte del corazón. Dolores Redondo
Un país estrany. Muriel Barbery
Elegía para un americano. Siri Hustvedt
El negociado del yin y el yan. Eduardo Mendoza
La veu de les ombres. Frances Hardinge
Formentera blues. Xavier Moret

JUVENIL:
Tots som la Greta. un manifest per salvar el planeta
Pax. El perro diabólico
Again 3. Sentir
Thornhill. Orfanat de noies
La guerra civil contada a los jóvenes

INFANTIL:
Sigues valent petit pingüí!
Cal atrapar en Nyac-Nyac!
The crazy haacks y el reto del minotauro
Enola Holmes
La diversión de Martina 7. Un instante inolvidable
Diari del Greg 14. Desastre total
EL gran llibre dels ensurts

Segueix-nos a

Durant aquests darrers mesos no hem aturat a la bi-
blioteca! Voleu sabre tot el que hem fet?

Com ja sabeu la sala infantil de la biblioteca va 
estar tancada durant un temps per les obres de millora 
del paviment del pati. Això va ajornar el nostre ritme ha-
bitual però una vegada acabades vàrem reprendre ben 
aviat les nostres activitats habituals.

Així doncs, la sala infantil torna a estar plena els dijous 
amb l’Hora del Conte. Aquests mesos n’Olga ens ha con-
tat històries meravelloses i molt divertides acompanya-
des d’un taller de manualitats per infants. Us recordem 
que els contes dels dijous estan adreçats a infants de 3 a 7 
anys, sempre acompanyats d’un adult, ja que per els na-
dons, n’Arantxa Riera continua amb les seves sessions de 
tallers musicals el darrer divendres de cada mes, per als 
qual és necessari fer inscripció prèvia a la biblioteca.

Un curs més, els ajudants de biblioteca de 5è tornen 
a omplir els nostres horabaixes de dilluns i dijous amb la 
seva col·laboració i una molt bona feina! 

També a principis de febrer en Tomàs Vibot ens va fer 
facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

bibliotecaspublicas.es/esporleswww

una ruta cultural molt interessant per Palma, donant a 
conèixer un poc més la vida i els fets de dones importants 
dins la nostra història, que normalment queden amagades 
rere el protagonisme del homes.

I com sabeu seguim amb la resta de de les nostres acti-
vitats habituals: els clubs de lectura segueixen amb mol-
ta força i enguany hem tornat a arrencar amb el club de 
lectura juvenil així que si vos animeu no dubteu en apun-
tar-vos, segur que ho passareu molt bé!, la paradeta de 
l’Espai Jove de Lectura a l’institut cada 15 dies, que just 
ara compleix un any... i molt més! Així que si no vos voleu 
perdre res i estar al dia de tota la nostra informació se-
guiu-nos a xarxes socials i a la nostra pàgina web.

Olga i Natalia

AJUDANTS DE BIBLIOTECA

Superratolí
La increíble historia de la cosa más rara del mundo
El club de las canguro 3 ¡Bravo, Mary Anne!
Sirenes
Fantasmas

AUDIOVISUALS:
Aladdín
Dumbo
Casi imposible
After
Las invisibles
La biblioteca de los libros rechazados
El reino



CULTURA POPULARSOSTENIBILITAT

SAPS ON ÉS?

SAPS QUI ÉS?

SOLUCIONS
NÚMERO

ANTERIOR

TEST ESPORLERÍ

Saps on és?
Portal lateral  
de l’Església  
d’Esporles

Saps qui és?
Sebastià Coll  
Jaume

1. Parlam un poc de lèxic esporlerí, sabeu amb quin altre 
municipi de Mallorca compartim més mots?

a) Valldemossa
b) Alaró
c) Fornalutx

2. I amb quin municipi compartim més trets de pronúncia?
a) Llucmajor
b) Palma
c) Banyalbufar

3. Quin llinatge, segons el Diccionari català-valencià-
balear d’Alcover i Moll, es vincula únicament a 
Esporles?

a) Nadal
b) Trias
c) Aulí

4. Recordau que era una coca dels darrers dies?
a) Una coca de patata típica d’Esporles
b) Una coca de Sant Pere que es comprava a les coqueres
c) Una coca, similar a la pagesa, que es preperava el dijous 

llarder.

5. Podrieu dir quin significat de la paraula costella només 
s’usava a Esporles segons el diccionari Alcover-Moll?

a) La part de sota del capell dels bolets, que forma una 
multitud d’estries

b) Cadascuna de les rames amb què, en el coll de caçar 
tords, es tapen i amaguen les canyes dels filats perquè 
els tords no les vegin

c) Cada un dels llistonets on va fixat el paper o la tela d’un 
ventall, i que s’uneixen tots a baix amb l’animeta

6. I, per acabar, una altra paraula que s’usava al nostre 
poble amb un significat específic. Quina accepció 
d’embut era només d’Esporles?

a) Recipient més estret de baix que de dalt, que serveix 
per a recollir l’aigua d’una teulada i deixar-la passar a les 
canal

b) Barbacana que recull el fum de la llar per conduir-lo 
xemeneia amunt

c) Rotlle de porcellana per dins el qual passen les flassades 
quan les renten, perquè no es gastin tant de fregar

Part d’un porxo natural
a un lloc de multiusos
i de suc alguns abusos
per activitat puntual, 
no fa raïm aquest parral. 
Qualque nit hi surt el Sol
quan l’estiu hi pren el vol. 
Res d’aquell descans etern,
respòs de Cel o Infern
quan hi anaven sols per dol.

Que no és dona ho puc dir
més l’accent és important
segons on ho vas possant.
Li agrada fer camí
amb nostre amic Bernadí. 
Tira a tira, poc a poc
també juga amb el foc
tan li és ser Sant Antoni
com també fer de dimoni
segons el dia i el lloc.

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

T’apuntes a la revolució?

Si fem un repàs d’aquest darrer any que hem passat, 
em venen al cap un gran nombre de desastres natu-
rals cada vegada més freqüents. Record la commo-

ció que va crear en molts de nosaltres la desforestació als 
pulmons del món, l’Amazonia; les inundacions a Filipines; 
les de Sant Llorenç, que ens han tocat de ben a prop; 
les onades de calor que hem viscut aquest estiu durant 
molts de dies consecutius; la sequera que han sofert mu-
nicipis com Esporles, Deià i Puigpunyent; la declaració del 
Mediterrani com a zona zero de la crisi climàtica; el rècord 
en l’acumulació de CO2 a l’atmosfera; els incendis d’Aus-
tràlia amb la gran pèrdua de biodiversitat i els mercats de 
Mallorca buits per la visita de na Glòria.

Però... qui és el causant i últim responsable? I nosaltres 
que hi podem fer?

Per a poder assumir les nostres responsabilitats i actu-
ar en conseqüència hem de fer PETITES ACCIONS PER 
A GRANS CANVIS i aquests canvis els hem de fer a nivell 
local. Anem a posar fil a l’agulla! 

REDUÏR I REUTILITZAR. Deixem de comprar envasos 
innecessaris i donar una llarga vida a tot allò que ja tenim. 
Com podem deixar de passar-nos la bolla calenta? Po-
dem dur senalla per reduir les bosses de plàstic, carma-
nyoles en lloc de safates, emprar torcaboques de tela, 
cantimplores per no beure de botelles de plàstic i sempre 
que puguem comprar productes a pes o envasats en pots 
de vidre. 

ESTALVIAR ENERGIA. Entens la teva factura de llum? 
Redueix el consum i contracta energia verda. Apaga els 
llums innecessaris, desendolla els electrodomèstics quan 
no en facis ús, aprofita al màxim la llum natural i regula la 
temperatura, 21 graus a l’hivern i 24 a l’estiu. 

La revolució climàtica està en les nostres mans. 
T’apuntes?

Aina Sánchez
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Diuen que Esporles té la forma d’un dofí, i aquesta imat-
ge n’és una bona prova. Des del Cor de Jesús, un dia  
d’hivern, prop de Nadal, just abans que el sol surti, Espor-
les es veu així. 

Al musell, Son Fort. A la coa, la Vilanova i la Finca. I en-
tre un i l’altra, el cos sencer, els carrers que aviat cobraran 
vida amb la gent que parteix a fer feina, a comprar el pa, a 
obrir les botigues, a feinejar a l’hort. 

Un dofí de llum, en una mar que sembla ardent, amb 
aquest fons de flames... 

Com ens fascina el foc! Ens hipnotitza. Els foguerons de-
vers Sant Antoni, les foganyes tan acollidores en els dies 
més freds, les fogateres imaginàries on faríem cremar 
amb ràbia les injustícies, els maltractaments, els masclis-
mes, l’estupidesa, la prepotència...

LA FOTO
Raimon Palou i Pere Palou

I també el comportament salvatge i irresponsable de 
la nostra civilització que cada dia aboca una mica més 
el planeta a la catàstrofe. I ara la fotografia ens fa pen-
sar en els incendis descomunals, monstruosos i recents 
de l’Amazònia i d’Austràlia, que han massacrat animals i 
han calcinat boscos que fins ahir mateix eren paradisos. A 
l’Amazònia s’ha cremat una superfície comparable a tres 
vegades Mallorca, i a Austràlia una de tan extensa com 
més de setze Mallorques senceres... I amb vertigen pen-
sam què passaria si aquest incendi que veim a la foto i que 
se’ns acosta des de llevant arrasàs la nostra illa... 

Però no, no és un incendi. És un cel rogent que, com sa-
beu, anuncia pluja o vent.


