
Revista municipal d’Esporles                              Març de 2021  |  Número 54





REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES

Número

Març de 2021

Entrevista
RAFEL BOSCH

Galeria
Carnaval

Cultura popular
Saps on és? | Saps 
qui és? | Test 
esporlerí

Biblioteca
Informació | 
novetats

La foto

CONTINGUTS

04

54

23

18 32 35 36

20

Aquesta vol ser una revista del poble i per al poble, on tothom tengui un raconet per 
expressar-se. Si voleu participar en alguna secció de la revista o bé publicar qualsevol tipus 
d’article, ressenya, fotografia, etc., o bé fer-nos arribar alguna opinió, queixa, advertència, 
enhorabona, afalagament, etc. Us podeu posar en contacte amb l’equip de redacció: 
Biblioteca Municipal: Carrer de Ramon Llull, 3 | T. 971 611 000 | biblioteca@esporles.cat

Esperam la vostra col·laboració!

Crèdits

AJUNTAMENT  
D’ESPORLES

Coordina: Àrea de participació 
ciutadana de l’Ajuntament 
d’Esporles
Equip de redacció: Maria 
Romero, Pilar Tous i Olga 
Terrassa
Disseny i maquetació: Moiré
Foto de portada: Joan Perelló
Col·laboren: Coordinació 
Esportiva, Escoleta Municipal, 
Escola Municipal de Música 
i Dansa, Serveis Socials, 
Casal de Joves, Centre de 
Formació Esporles, Xisca 
Mesquida, Xisco Busquets, 
Josep Alemany, Bernat Homar, 
Natalia Aguiló, Bocsifocs, Toni 
Bauzà, Raimon Palou, Pere 
Palou, Tercera Edat d’Esporles, 
Esporles Bàsquet Club, 
Ermassets Club de Muntanya 
d’Esporles, Associació 
de comerços i empreses 
d’Esporles, Associació Cultural 
Contesporles, CE Esporles, 
Esporles Volei , ONG Esporles 
al Món, Esplai La Cadernera, 
Aina Sánchez.

Agraïm a qui ens han cedit les 
seves fotografies: 
@raimonpalou,  
@joanperello50 
Xisca Mesquida

Impressió: Gráficas Planisi

Informació municipal
Pressuposts | medi ambient | taxes | 
ocupació | cap de fibló | salut | dones | jovent 
| animals | formació | música | ensenyament | 
comerç local | millores

Participació ciutadana
Esports | iniciatives | gloses | ONG | cartes 
dels ciutadans | esporlerins | esplai | 
associacions | persones majors | la nostra 
població | sostenibilitat



INFORMACIÓ MUNICIPAL

4 |

#Pressuposts

L’Ajuntament aprova per 
unanimitat els pressuposts 
2021

Uns pressuposts marcats per l’impuls a les àrees més 
perjudicades per la crisi sanitària, social i econòmi-
ca i al mateix temps, mantenint l’alt nivell de pres-

tació de serveis públics, partint d’un model sostenible i 
responsable.

El pressupost municipal serà l’eina per a impulsar aque-
lles polítiques de marcat caràcter social, educatiu i cul-
tural, i de foment de l’ocupació, mantenint de manera 

transversal eixos com el medi ambient, la promoció eco-
nòmica, la participació ciutadana, la igualtat i la joventut, 
entre d’altres.

És preveu un pressupost inicial de 4.530.455,79€. 
L’àrea de Serveis Socials manté el pes principal per tal de 
poder fer front amb garanties totes les demandes de la 
ciutadania. Seguida de l’àrea d’educació que garanteix 
així l’adequat funcionament de l’Escoleta Municiapal i 
l’Escola de Música i Dansa, a més de la dotació pel man-
teniment de l’escola i l’IES.

Un altre eix important dels pressuposts 2021 és la col• la-
boració amb el sector empresarial i comercial del munici-
pi per seguir potenciant el comerç local i de proximitat.

La cultura, el medi ambient  la participació ciutadana, 
el foment de l’esport i la joventut i les politiques d’igualtat 
segueixen sent fonamentals per seguir adaptant el muni-
cipi als nous reptes.

INGRESSOS 2021 
4.530.455,79 €

DESPESES 2021 
4.530.455,79 €



|  5INFORMACIÓ MUNICIPAL |

#Medi ambient

#Taxes

Esporles obté el PREMI 
REZERO BALEARS 2020

Esporles va rebre el Premi Rezero en la categoria Ad-
ministració per ser, fa més de 10 anys, el primer mu-
nicipi de tot l’estat en aplicar mesures de recollida 

selectiva i prevenció de residus i per la seva constància. 
Rezero és una entitat que treballa per impulsar accions 

transformadores, per allargar la vida dels productes i fa-
cilitar la reutilització. Per eliminar els plàstics de la cade-
na alimentària. Per fomentar nous hàbits de consum més 
conscients amb l’entorn.

Rezero demana la col·laboració de ciutadans, adminis-
tracions i empreses per seguir avançant cap a una socie-
tat Residu Zero, més justa i sostenible.

Des de l’Ajuntament donam les gràcies a Rezero - Fun-
dació Prevenció Residus i Consum, i a tota la ciutadania 
del municipi per l’esforç i la constància que ho ha fet pos-
sible. 

Enhorabona a tots i totes i moltes gràcies!

Els establiments de 
restauració i comerços 
pagaran un 20% menys de 
taxa de residus

L’Ajuntament els hi rebaixa la taxa per ajudar a fer 
front a la crisi COVID 19

Són temps difícils per tots, i en especial per alguns 
sectors econòmics com el de la restauració, per això, 
l’Ajuntament d’Esporles ha aprovat una nova Ordenança 
fiscal reguladora de la taxa de recollida, transport i trac-
tament de residus que contempla la reducció d’un 20% 
d’aquesta taxa als comerços i establiments del municipi. 
L’aprovació d’una nova ordenança és l’única via adminis-
trativa possible per aplicar la reducció de la taxa.

Malgrat el marc de competències municipals és molt li-
mitat per aplicar mesures econòmiques beneficioses per 
a empreses, l’Ajuntament està fent un esforç per donar 
suport al teixit empresarial local aprovant totes les dispo-
sicions possibles per ajudar a fer front a la crisi  econòmi-
ca, sense precedents, que està provocant la COVID 19. 



6 | |  INFORMACIÓ MUNICIPAL

#Ocupació

L’Ajuntament incorpora 10 
persones treballadores al 
Programa SOIB Reactiva 
2020

L’iniciativa del SOIB ofereix contractacions de 4 me-
sos a persones desocupades

Durant el propers mesos, 10 persones treballaran 
a l’Ajuntament d’Esporles contractades dins el marc del 
Programa SOIB Reactiva 2020. Es tracta d’un programa 
de contractació pública adreçat a Ajuntaments i Consells 
Insulars de persones desocupades a causa de la crisi eco-
nòmica per la COVID 19, o desocupats de llarga durada. 
Les contractacions són per un període de 4 mesos.

A Esporles s’han contractat tres peons per a la Brigada 
de Manteniment, un per a la neteja viària, una per a nete-
ja dels espais municipals, dos auxiliars administratius, dos 
tècnics informàtics i un tècnic de comunicació. Aquests 
professionals donaran suport durant una temporada a les 
diferents àrees municipals amb tasques d’interès general 
i, d’aquesta manera, l’Ajuntament d’Esporles aposta per 
contribuir a la reactivació econòmica dels col·lectius la-
borals afectats per la pandèmia.

El programa SOIB REACTIVA 2020 és un programa que 
compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu 
en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil 
i Regional 2014-2020 per fons de l’Estat a través de Con-
ferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turis-
me Sostenible (ITS)
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#Cap de fibló

#Salut

La Serra de Tramuntana no 
obtindrà la declaració de 
zona catastròfica pel cap de 
fibló de l’agost 2020

Els batles de Banyalbufar, Esporles i Valldemossa ma-
nifesten el seu profund malestar.

Després de quasi sis mesos del cap de fibló que va 
destruir paratge natural i patrimoni a balquena a la Serra 
de Tramuntana, sembla que el Govern de l’Estat no ator-
garà la declaració de zona catastròfica.

Cal recordar que  el Consell de Govern va aprovar, el 7 
de setembre de 2020, l’acord pel qual se sol·licità a l’Estat 
la declaració de zona greument afectada per la tempesta 
del 29 d’agost de 2020.

La batlessa d’Esporles, Maria Ramon reclama a l’Estat 
claredat, “ja que l’impacte fou enorme i no entenem la 
tardança en donar una resposta”. Per altra banda, el batle 
de Valldemossa, Nadal Torres, agraeix les actuacions de la 
Conselleria de Medi Ambient, i també demana celeritat i 
suport a l’Estat.

L’Ajuntament signa un 
conveni amb la Sonrisa 
Médica

L’Ajuntament d’Esporles no dubta en afegir-se al se-
guit d’ajuntaments de les Balears que fan una passa 
endavant envers la humanització de l’espai hospita-

lari i signa un conveni de col·laboració amb Sonrisa Médi-
ca que garanteix que la seva població podrà gaudir dels 
pallassos i les pallasses a Son Espases.

Maria Ramon, batlessa d’Esporles i Guillermo Gar-
cia, president de Sonrisa Médica, han signat un acord de 
col·laboració que impulsa a la longeva associació a poder 
mantenir el programa d’acompanyament a Son Espases, 
hospital de referència per la població d’Esporles, en un 
moment en el que l’estat emocional juga un paper clau 
front a la pandèmia.

Els pallassos visiten als pacients a planta d’hospitalitza-
ció, en regim ambulatori i d’atenció crònica a través del 
seu programa presencial a Son espases de dilluns a dijous 
i també als infants en hospitalització domiciliaria a tra-

La negativa de declarar la zona com a greument afec-
tada frustra les expectatives dels tres municipis i de molts 
dels seus veïns afectats, que no saben si es podran resol-
dre les ajudes sol·licitades per restaurar la zona i reparar 
els danys que patiren a causa d’una tempesta, sense pre-
cedents, del 29 d’agost de 2020. S’estima que el tempo-
ral va afectar a 736 hectàrees d’aquests tres municipis, de 
les quals gairebé 683 són superfície forestal del Paratge 
Natural de la Serra de Tramuntana. 

vés de les clownsultes externes, accessibles de franc amb 
cita prèvia al 699 49 88 34.

Des de Sonrisa Médica agraeixen l’esforç que els ajun-
taments de les Balears fan per recolzar el clown hospita-
lari a través d’aquesta iniciativa promoguda des de la Fe-
deració d’Entitats locals de les Illes Balears (FELIB).
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#Dones

#Animals #Serveis socials

Nou carrer d’Úrsula Pueyo 
Marimon 

S’ha inaugurat la placa del nou carrer Úrsula Pueyo 
Marimon. La gran esportista esporlerina fou la 
dona seleccionada a la votació popular duta a ter-

me el mes de març de 2020, en el marc dels actes del Dia 
de la Dona.

El projecte #lesdonesmereixencarrers es va posar en 
marxa l’any 2019 al CEIP Gabriel Comas i Ribas i el procés 
va culminar amb l’acord de ple del passat mes de juny de 
2020.

Des d’ara, el carrer Úrsula Pueyo Marimon serà ben 
identificable, com a reconeixement i homenatge a una 
gran personalitat del municipi i com a avanç en la igualtat 
en aquest àmbit.

Conveni amb l’Associació 
Amics dels Animals

L’Ajuntament d’Esporles ha signat un conveni amb 
l’Associació Amics dels Animals per tal d’establir els 
termes de col·laboració amb les tasques de recollida 

d’animals cedits, extraviats o abandonats; per tenir cura 
dels animals acollits al refugi municipal, així com del man-
teniment del recinte en bones condicions.

Per altra banda, l’Associació es fa càrrec de potenciar 
l’adopció d’animals abandonats, i del control ètic de les 
colònies felines.

L’Ajuntament, per la seva part, fa una aportació econò-
mica de 5.000€ anuals, mantindrà les instal·lacions ade-
quades segons la llei de nuclis zoològics del GOIB i cedirà 
l’ús d’un vehicle pel transport dels animals.

Conveni amb l’IMAS per 
finançar els Serveis Socials

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, i el con-
seller de Drets Socials i president de l’Institut Mallor-
quí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, signaren 

amb els 40 ajuntaments de Mallorca i la Mancomunitat 
del Pla diferents convenis per valor de 28.312.130,92€. 
Aquests doblers estan destinats al finançament dels ser-
veis socials d’atenció primària de tots els municipis de l’Illa. 
En concret, els convenis que s’han signat corresponen 
al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics 
(SSCB); al finançament dels serveis especialitzats (Su-
port Psicosocial i Ajudes per Urgent Necessitat) i al fi-
nançament de la nova prestació econòmica per fer  
front a les situacions de necessitat derivades de la co-
vid-19. Maria Ramon signà el conveni amb l’ajuntament 
 d’Esporles.
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#Jovent

Casal Municipal de Joves

Al Casal de Joves hem habilitat un espai de lectura 
on hi podeu trobar un seguit de llibres en format 
còmic i il·lustracions de temàtiques variades sobre 

feminisme, noves tecnologies, etc. Així que, que espe-
rau en venir al casal a seure a la butaca que ens van tapis-
sar les dones del taller de costura del centre de formació 
(moltes gràcies!) i a fer un cop d’ull als llibres que tenim! 

Aquests darrers mesos hem procurat oferir activitats 
interessants seguint les mesures preventives de la co-
vid-19. Hem estat fent tallers de ioga, fang i pintura, xer-
rades nutricionals, el laboratori natural (què està tenint 
molt d’èxit!), etc.

Seguim amb les mesures preventives assignades per 
tal de poder dur a terme les activitats i projectes que van 
sorgint amb la màxima seguretat possible.

A més, estam preparant l’Assemblea Jove 2021 perquè 
els joves i les joves del poble puguin exposar totes aque-
lles inquietuds i decidir on destinar el pressupost de la 
partida de joventut d’enguany: seguim pensant que són 
ells i elles qui han de tenir el poder de decisió sobre les 
qüestions que els hi afecten. 

Així que estau atents/es a les nostres xarxes 
socials i si encara no ens seguiu, a què estau 
esperant? 

#Formació

Inici del Projecte Costura 
2021

Gràcies al finançament de l’Ajuntament d’Esporles, 
cinc alumnes inicien aquest mes de febrer i durant 
11 mesos el Projecte Costura 2021. Les aprenents 

adquiriran les habilitats i competències que les acreditin 
com a persones treballadores qualificades amb la possibi-
litat d’un lloc de feina estable. A més d’obtenir una petita 
beca de suport de 30€ al mes, es formaran en arranja-
ments de costura, personalització i patronatge nivell ini-
ciació, a més de complementar la seva formació amb ac-
cions de Prevenció de Riscos Laborals específica de l’ofici 
de costura i Orientació Laboral enfocada a l’autoocupa-
ció i l’emprenedoria. 
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#Música

Escola Municipal de Música 
i Dansa d’Esporles

La situació en que està immersa tota la societat des 
del març del 2020, provocada per la pandèmia pel 
virus SARS-COV-2 (el  que es coneix com COVID19), 

ha fet que l’Escola Municipal de Música i Dansa d’Esporles 
afronti el curs 2020/2021 amb molta més  responsabili-
tat i cura del nostre alumnat però també amb la il·lusió de 
poder tornar-nos a trobar presencialment, després dels 
darrers mesos del curs 2021/2020, els quals haguérem 
de transcorre a través de videoconferències. Aprofitam 
per agrair l’esforç que en aquest sentit feren les famílies 
el curs passat i també agrair l’esforç i el recolzament de 
l’Ajuntament, possibilitant no tancar l’Escola de Música i 
Dansa i que les classes poguessin seguir, tot i el confina-
ment. 

Com ja succeeix en el nostre dia a dia particular, on tot 
és un poc més complicat, a l’Escola de Música i Dansa ens 
hem hagut d’adaptar a protocols sanitaris i de seguretat 
que han anat canviant segons ha anat evolucionant la 
pandèmia. També hem elaborat nous documents com el 
Pla de Contingència COVID19, per poder fer front a tots 
els escenaris possibles en que ens poguem trobar. A més, 
hem adaptat les aules per poder mantenir les distàncies 
de seguretat, hem posat el elements necessaris per evitar 
al màxim qualsevol contagi.

Neteja del camí s’Esgleieta 
ses Rotgetes i altres zones 
de Ses Rotgetes

L’alumnat dels programes Mixts de Formació i Ocu-
pació Soib 30 i Soib Jove de l’Ajuntament d’Espor-
les continua amb les tasques de neteja de distintes 

zones d’Esporles. 
Durant el mesos de novembre i desembre  han netejat  

la zona de ses Rotgetes de Canet  on s´han realitzat tas-
ques de treball silvícoles com podes, aclarides, tales se-
lectives, desbrossaments i retirada o crema de totes les 
restes   amb l’objectiu de millorar els accessos, reduir el 
risc d’incendi  i l´impacte de les pluges torrencials.

Tant el TO “Xarxa Forestal Esporles III” programa Mixt 
per a menors de 30 anys (SOIB JOVE Formació i ocupa-
ció finançat pel SOIB amb la participació del SEPE i el co-
finançament del Fons Social Europeu) com el TO “Son 

També hem hagut d’anar seguint les indicacions de la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, la qual ens 
ha canviat els protocols d’actuació vàries vegades durant 
aquests mesos, sempre intentant adoptar les mesures 
més idònies per evitar contagis. 

Per adaptar-nos a aquestes indicacions, en ocasions 
hem hagut de remodelar grups d’alumnes i horaris i fer-
ho amb poc marge de temps. Des d’aquí volem agrair a 
alumnes i famílies la disponibilitat i la comprensió davant 
aquest fet. Esperam no haver de tornar canviar res més 
d’així com ho tenim ara i que la situació sanitària vagi de 
cada vegada millor.

Tot i les dificultats, aquests curs és present a l’Escola de 
Música i Dansa la formació en llenguatge musical, petits 
músics, batucada, dansa, trompeta, clarinet, baix elèc-
tric, percussió, piano, guitarra, violoncel, coral, trombó, 
bombardí, flauta travessera, música tradicional, saxofon, 
tuba, música moderna, trompa, bandes infantil i juvenil i 
bateria. També hi és present la Música en família i les ses-
sions de Musicoteràpia a la mateixa Escola de Música i 
Dansa i al Centre de Dia per a persones majors. 

La situació actual suposa un repte però entre tots i to-
tes l’aconseguim superar.

Quint IV” per a majors de 30 anys (SOIB 30 Ocupació i 
Formació finançat amb fons del SOIB mitjançant confe-
rència Sectorial) han fet una gran feina per donar un nou 
aspecte a diferents camins i zones del municipi.

#Ocupació
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#Ensenyament

Un respir al 0-3 ! 

Els qui ens coneixeu una mica ja sabeu que a l’escole-
ta d’Esporles sempre hem mostrat una implicació i 
compromís amb la qualitat de l’etapa 0-3, l’obstina-

ció per dignificar la nostra etapa educativa sempre ha si-
gut l’eix principal del nostre Projecte Educactiu. 

Tenim la gran sort d’anar acompanyades en aquest 
camí per un Ajuntament i unes famílies compromeses en 
aportar als infants del nostre municipi la qualitat educati-
va i equitativa que es mereixen partint sempre del dret a 
l’educació, com a dret fonamental pel seu desenvolupa-
ment en els seus primers anys de vida.

I parlam d’un respir al 0-3, perquè la nova llei LOMLOE 
definitivament reconeix la nostra etapa com educativa, 
perquè a partir d’ara els centres que acullin de manera re-
gular infants de 0 a 3 anys hauran de tenir autorització de 
l’Administració Educativa i perquè Europa aposta per la 
inversió del 0-3 de qualitat, promovent un pla d’equitat i 
igualtat per arribar a tota la infantesa independentment 
de les seves condicions socials.

A Pamplona, pioners amb moltes millores de l’Educa-
ció del 0-3 i amb reconeixement de bones pràctiques, a 
partir del curs vinent els seus centres 0-3 seran gratuïts. 
Notícies com aquestes ens fan pensar que estam a l’inici 
d’una nova concepció del 0-3.

Com a equip, hem de dir que en un any que ho ha cap-
girat tot ens sentim satisfetes de les coses bones que està 
rebent la nostra etapa educativa, perquè tot seran millo-
res pels nostres infants. Ells i elles que en aquests temps 
d’incerteses ens ajuden cada dia a evadir-nos i a poder 
observar amb els seus ulls, ulls d’infant.  

Volem dedicar aquest article a na Catalina Oliver, mes-
tra d’educació infantil i a n’aquests darrers anys Gerent 
del Patronat Municipal d’Escoles d’Esporles. Des de l’Es-
coleta et volem agrair el teu suport i implicació en la dig-
nificació de l’etapa 0-3.

L’equip d’EI Esporles.

#Medi ambient

Esporles entre els pobles 
que renoven per l’energia 
verda d’Endesa

Endesa i la Felib han renovat el conveni pel subminis-
trament d’energia 100% renovable als ajuntaments 
de la comunitat. Esporles és un dels 47 municipis 

que estan adherits a aquesta iniciativa des del principi. 
El president de la Federació d’Entitats locals de les Illes 
Balears (FELIB), Antoni Salas Roca, i el director d’Endesa 
Illes Balears, Martí Ribas, signaren el conveni que renova 
el contracte amb empresa com a guanyadora del concurs 
de subministrament d’energia elèctrica 100% renovable 
als ajuntaments de les Illes Balears. Endesa guanyà el pro-
cediment el març de 2019 i el novembre de 2020 tornà 
ser adjudicatària amb la renovació de preus de la darrera 
subhasta. El contracte tendrà una duració d’un any i re-
presenta un estalvi d’entre un 20% i un 30%  pels ajun-

taments. Cal recordar que el nostre municipi consumeix 
energia verda a tots els equipaments i edificis municipals 
des de 2016 a través de diferents contractes que s’inicia-
ren per iniciativa local.
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#Comerç local

#Comerç local

Mª José Morro Sastre, 
guanyadora de la campanya 
de Nadal de la targeta 
ComprES 

La veïna d’Esporles, Mª José Morro, ha estat l‘afortu-
nada d’aconseguir el xec regal de 250€ de la targeta 
de fidelització dels comerços d’Esporles.

La batlessa d’Esporles, Maria Ramon i la regidora de 
Promoció econòmica Marian Castell, li han fet entrega 
d’aquest premi que podrà consumir a qualsevol dels onze 
comerços adherits a la campanya ComprES.

Voleu ser una de les persones guanyadores dels propers 
xecs regals? Teniu l’oportunitat  d’obtenir-ho amb la nova 
Campanya d’hivern-primavera que des del 07 de gener 
fins al 20 de juny ha activat l’Ajuntament d’Esporles.

Com funciona la targeta ComprEs?

 • Fes-te la targeta ComprES a qualsevol dels establi-
ments adherits

 • Acumula punts de dia 07 de gener fins dia 20 de 
juny de 2021

 • Utilitza la targeta en un mínim de 5 establiments 
associats a ComprÉS

 • Un cop acabada la campanya, la persona amb més 
punts guanyarà un xec valorat en 250€ que podrà 
consumir a qualsevol dels establiments adherits

 • Entre les 10 persones que més hagin consumit du-
rant aquell període (7 de gener al 20 de juny 2021)  
es sortejaran 2 premis més, valorats en 2 xecs de 
100€ cada un

 • La persona guanyadora tendrà 15 dies per gaudir 
del premi entre els establiments associats a Com-
prES

 • Pots consultar els teus punts i les empreses adheri-
des a: https://compres.ajesporles.net

Nova campanya de 
ComprES

Has començat a acumular punts amb la nova cam-
panya de la targeta ComprES?

Pots guanyar un dels tres premis que repartirem 
durant aquesta nova Campanya d’hivern-primavera dels 
petits comerços d’Esporles.

Fins al 20 de juny acumula punts i tendràs l’oportunitat 
de guanyar importants regals. La persona amb més punts 
aconseguirà un xec per consumir als comerços adherits a 
ComprES de 250 € i entre les 10 primeres persones amb 
més punts es sortejaran 2 xecs de 100 € cada un.

Llistat de comerços adherits fins a dia d’avui:
 • Tramuntana Garden
 • Spar Esporles
 • Sa Fusteria
 • S’Arboçar Ecotenda
 • Perfums
 • Frutas Bouza
 • Fet per tu
 • Dhillon Fruteria
 • Cas Joves
 • Assesoria Soft & Hard
 • Artimanya 
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#Comerç local

Ja has fet alguna compra 
a través de la plataforma 
de comerç local Esporles A 
prop?

L’aparador virtual en línia Esporles A prop que va po-
sar en marxa l’Ajuntament d’Esporles el passat mes 
de novembre ja compta amb una trentena d’empre-

ses adherides.
Està pensat per facilitar el dia a dia dels venedors i 

compradors amb  l’objectiu d’incentivar el consum intern 
i la potenciació del consum km0 en el municipi i ara amb 
més motiu que tenim la mobilitat reduïda a causa de la 
pandèmia.
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#Ocupació

Serveis d’orientació 
laboral i d’emprenedoria a 
l’Ajuntament 

Si necessites orientació, vols millorar el teu currí-
culum, conèixer els recursos laborals del teu entorn, 
així com tot el que implica tenir un negoci, l’Ajunta-

ment d‘Esporles té els recursos que necessites.

Serveis d’orientació laboral i empresarial municipals:

RECERCA I/O MILLORA DE FEINA, 
FORMACIÓ I RECICLATGE

DONA EN EDAT LABORAL (de 16 anys a edat de jubi-
lació) tots els dimarts de 9.00 h a 15.00 h trobaràs ser-
vei amb el PROGRAMA COMBINA al Casal de Joves: 
 
Posa’t en contacte i demana cita prèvia:
 MAR LÓPEZ
 combina.treballsolidari@gmail.com
 Tel: 656 365 491

 
JOVES de 16 a 29 anys, preferiblement empadro-
nats a Esporles, el teu servei és “PARACAIGUDES”: 
Dilluns i dimarts de 14.00 h a 18.00 h pots ser atès per 
n’Albert al Centre de Formació:  

Posa’t en contacte i demana cita prèvia:
 ALBERT GINER
 albert@amadiba.org

Si ja ets USUARI/ÀRIA DE SERVEIS SOCIALS del’Ajunta-
ment d’Esporles o la teva situació ha canviat i necessites 
recolzament i que t’atenguin en aquest servei, la teva ori-
entació laboral és a càrrec de Fundació Deixalles amb el 
servei OKUPA’T:

Tots els dimecres de 8.00 h a 15.00 h., orientació laboral 
presencial i amb itinerari, per persones amb especials di-
ficultats d’inserció.

Si ja tens expedient obert el personal tècnic que dur el 
teu cas et trucarà i citarà, si vols accedir al servei, de-
mana cita prèvia als serveis socials municipals al telèfon  
971 611 804.

Si no tens clar quin és el millor servei per tu, demana cita 
al CENTRE FORMACIÓ ESPORLES i t’ajudarem amb els 
teus dubtes!

 Atenció presencial al Centre Formació Esporles,o us po-
dem atendre des de casa, per videoconferència, si dispo-
seu d’ordinador,tauleta o telèfon mòbil amb connexió a 
internet. SEMPRE amb CITA PRÈVIA!

 ELISA CABRER
 ecabrer@esporles.cat
 Tel: 618 595 515

Per fer ús dels DIFERENTS serveis d’orientació profes-
sional, en qualsevol de les modalitats, cal estar inscrit/a 
com a demandant d’ocupació al SOIB iempadronats/
ades a Esporles.

Si no vols un servei específic i vols el general, a Esporles 
li correspon l’oficina del SOIB Jordi Villalonga
C/ JordiVillalonga i Velasco, núm. 2 baixos 07010 Palma 
Correu electrònic: 
of.jvillalonga@soib.caib.es   /   Tel: 971177999

Cita prèvia al: https://soib.es/es/demana-cita-previa/
També pots descarregar-te la nova APP del SOIB per a 
demanar cita prèvia.

EMPRESES

L’Ajuntament ofereix informació, formació i assessora-
ment a tot el teixit empresarial i comercial d’Esporles i 
a tota aquella persona amb esperit emprenedor amb la 
figura d’AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
 Local, ubicada al CENTRE FORMACIÓ ESPORLES.
Posa’t en contacte amb ella i demanacita prèvia:

 MAR BOSCH
 aodl@esporles.cat
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#Millores

#Millores

L’Ajuntament ha arreglat els 
problemes de clavegueram 
del carrer Son Torrat

La brigada municipal amb el reforç dels tres peons 
del projecte “Esporles Reactiva”, propi del programa 
SOIB REACTIVA 2020, han realitzat la canalització 

d’aigües pluvials i creació de dues noves arquetes de cla-
vegueram al carrer Son Torrat.

Amb aquestes accions s’eviten problemes d’excés de 
cabal d’aigües pluvials i humitats dels veïns i veïnes del 
carrer Son Torrat, disminuint també el cabdal d’aigua plu-
vial que desembocava al Carrer Major.

El programa SOIBREACTIVA 2020 és un programa que 
compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu 
en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil 
i Regional 2014-2020 per fons de l’Estat a través de Con-
ferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turis-
me Sostenible (ITS) per facilitar la requalificació profes-
sional.

Millores a l’Escola

S’han fet dues actuacions per tal de millorar les ins-
tal·lacions del CEIP Gabriel Comas i Ribas d’acord 
amb les necessitats que s’han anat definint entre 

el consistori i l’equip directiu del centre.
En primer lloc s’ha iniciat la construcció d’una paret 

perimetral a la pista de bàsquet exterior. Aquesta paret 
servirà per absorbir els cops de les pilotes que havien pro-
vocat que, constantment, la reixa que hi havia fins ara es 
desprengués de les subjeccions deixant elements pun-
xants que suposaven un potencial perill per els usuaris de 
les pistes.

Per altra banda, un cop acabada aquesta paret, es rea-
litzarà una intervenció a la zona del pati proper a l’era des-
tinada a millorar l’evacuació de l’aigua, per tal de mino-
rar la formació de bassiots i l’erosió constant que pateix 
aquesta zona.

Aquestes intervencions seran realitzades per part del 
personal de la brigada municipal i de les persones con-
tractades a través del programa SOIB Reactiva 2020. 
Aquest Programa, promogut pel SOIB, compta amb el 
cofinançament del Fons Social Europeu en el marc dels 
Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-
2020, per fons de l’Estat a través de Conferència Secto-
rial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible 
(ITS).
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L’Ajuntament i l’Obra Social 
la Caixa subvencionen 
el primer projecte de 
Ceràmica

L’Ajuntament i l’Obra Social la Caixa financen el pro-
jecte Ceràmica 2021, on 10 persones, en dos perí-
odes de 6 mesos cada un, adquiriran les habili-

tats i competències que les aproparan al mercat laboral 
 artesanal. 

La idea és donar suport a persones amb esperit em-
presarial i amb necessitats de conciliar la vida familiar i 
professional.

El projecte es completarà amb formació complemen-
tària de Prevenció de Riscos Laborals específics del sec-
tor artesanal especialitat ceràmica i orientació laboral en-
focada a la autoocupació i l’emprenedoria.

L’objectiu és aprendre l’ofici a  la vegada que es fan 
feines de millora al municipi. Han començat amb l’ela-
boració de noves plaques pels carrers de Ses Rotgetes, i 
aniran canviant totes les possibles a la resta del municipi. 
També se realitzaran peixos i composicions ceràmiques 
per donar visibilitat a la problemàtica del fems i  la mar, 
conscienciant a la ciutadania de no tirar residus contami-
nants al clavegueram. 

Nou servei d’orientació 
laboral a l’Ajuntament 
d’Esporles

L’Ajuntament d’Esporles i l’ONG Treball Solida-
ri han signat un acord de col·laboració pel perí-
ode d’un any, amb l’objectiu d’oferir un ser-

vei d’orientació laboral amb itinerari a totes les 
dones, en edat laboral, del municipi que ho necessitin. 
L’atenció de les usuàries del programa Combina, que aju-
darà a les dones a treballar les competències i eines per a 
inserir-se en el mercat laboral, es farà presencialment a 
les instal·lacions del Casal de Joves d’Esporles demanant 
cita al telèfon 656 36 54 91 o al correu:
combina.treballsolidari@gmail.com.  

#Formació

#Ocupació



C o m e r ç ,  e m p r e s e s ,  a u t ò n o m s ,  e m p r e n e d o r s . . .
 E t  c e r c a m  a  t u !

aceesporles@gmail.com · 651693111 · Facebook: @ACEEsporles

Enguany, més que mai, ens hem d'unir! Preparem junts la tornada!
Nou mapa 2021 · campanyes publicitat · visites i rutes guiades · promocions comuns · comunicació · mitjans

tenda digital · targeta de compres · idees · cooperació · unió de talents...



GALERIA
Els guanyadors del concurs de 
disfresses Carnaval Esporles 2021

Premis categoria nucli familiar

Premis individuals

Més elaborat
Aina Bagur. Pirata Garrapata 
i la seva tripulació.

Més elaborat
 joanstrias. Toga Himiko.

Més divertit
martanicoprio. Súper Bimbolla Girl.

Més divertit
schurry2. Científic boig.

Més original
joan_luque. Ballet de titelles.

Més original
arquio Daniel Calle Rosa. Això és Mel.

Enhorabona a tots i totes! 
Els premis són 50 euros per cada un dels 
premiats, que s’han de gastar als comer-
ços o establiments del poble.





Quin personatge representau a “Esporles, el Musical”?
Faig dos papers, un de frare missatger i després també 
faig de pagès.

Com ho duis?
Malament, malament perquè estàvem molt il·lusionats, 
havíem treballat molt al llarg de tot l’hivern, especialment 
en Kake Portas, ho teníem a punt... i quan estàvem a punt 
d’estrenar es va tancar tot i encara ara estam esperant. 
Però no hem perdut la il·lusió ni les ganes i l’estrenarem.

Quan?
No ho sé. Imagín que tot d’una que es pugui s’intentarà 
fer l’estrena. Només esper el dia que al grup de wassap es 
digui: “demà recomençam els assajos”.

Quines diferències hi ha entre l’Esporles de la vostra 
infantesa i l’actual?
Segurament Esporles ha canviat més en els darrers cin-
quanta anys que en tots els anys anteriors. Pensau que jo 
he vist posar el clavegueram i aigües, asfaltar carrers i fer 
voravies, tenir un camp de futbol, enllumenat públic...

Però si que vaig viure un canvi molt important: el retorn 
dels ajuntaments democràtics i aquells primers onze re-

Rafel Bosch
Canyelles

Text: Es Fill de na Joaneta
Fotos: Xisca Martorell

ENTREVISTA

gidors, quan es vivia una vertadera política de poble i tot 
era motiu per fer un debat, però, i ho vull remarcar, sem-
pre amb molt respecte entre tothom.

Hi ha qualque cosa d’aquests canvis que us agradi o us 
preocupi especialment?
No em va agradar gens la venda, o cessió, de les escoles 
que ara en diríem velles, perquè les considerava un poc el 
símbol del poder d’un poble, recordem que les construí la 
mateixa gent d’Esporles, i de ben segur que foren la causa 
de la repressió i assassinat d’algunes persones, entre ells 
el meu padrí, perquè eren el somni d’una gent per inten-
tar fer arribar l’educació a tots els infants; de fet pensau 
que s’havien d’obrir el curs 1936-37 i s’obriren, si no vaig 
errat, el curs 1961-62. I per contra, la rehabilitació de la 
Casa des Poble ha estat un fet que consider molt positiu, 
ja que s’ha recuperat un espai cultural que a Esporles era 
molt necessari.

“NO EM VA AGRADAR 
GENS LA VENDA O CESSIÓ 
DE LES ESCOLES VELLES”



«EL DARRER DIA A L’INSTITUT 
FOU UN DELS MILLORS DE LA 

MEVA VIDA»

Ha fet de mestre i de professor de matemàtiques i just ara s’ha jubilat. 
El seu pare, que tocava la trompeta, el va introduir i durant molts 
d’anys ha tocat la caixa amb La Lira Esporlerina. Li agrada anar en 
bicicleta, fer fotografies de paisatges i llegir, sobretot a l’estiu devora 

la mar sentint la remor de l’aigua... Rafel Bosch Cañellas “Tudó”, malgrat 
ser d’Esporles, va néixer a Son Dureta (Palma) dia 28 d’abril de 1960, i viu a 
Palma. Està casat amb na Xisca Martorell i tenen un fill, en Francesc, aquest 
sí què és esporlerí.

“NO SÉ COM ABANS 
TENIA TEMPS PER ANAR A 
FER FEINA”
 
Ara que ja estau jubilat, sabeu com ocupar tot aquest 
temps lliure que teniu?
Temps lliure en tenc, però sempre el vas emplenant amb 
aficions, família... A més i com deia en John Lennon: “La 
vida és allò que et va passant mentre tu fas altres plans”. 
Jo m’hi estic adaptant, però vaja, vist tot el que estic pla-
nejant i repetint el que altra gent diu “no sé com abans te-
nia temps per anar a fer feina...”

Molt bó...! Heu pensat qualque vegada: “Quan em jubi-
li faré...”? 
Sí. El primer és poder fer els viatges que teníem planejats 
el 2020 i també n’hi ha un poc a més llarg termini: acabar 
el Camino de Santiago, que per ara, na Xisca i jo, hem ar-
ribat fins a Burgos i les darreres etapes de Galícia; esper 
poder fer el que manca i us el recoman perquè és una ex-
periència diferent i enriquidora.

“EM MOLESTA 
QUE ELS ALUMNES 
S’AUTOENGANIN QUAN 
COPIEN A UN ALTRE”

Compensa haver dedicat tota una vida a l’ensenya-
ment? 
Rotundament si, perquè quan pots treballar en allò que 
t’agrada ets afortunat i a més puc dir que quan passa el 
temps i et trobes exalumnes que veus han assolit les fites 
que perseguien (missers, periodistes, enginyers, filòlegs, 
mecànics, fusters, agents forestals, mestres, dissenya-
dors, ...) és quan encara té més sentit i veus un poc els 
resultats de la teva petita tasca i aportació.

Què donau als vostres alumnes que quan us vàreu reti-
rar (aquest Nadal passat) molts d’ells han estat tristos 
i d’altres han plorat molt?
Mirau, dedicar-se a l’educació ha de ser vocacional i in-
tentar sempre millorar. Els alumnes ho capten i ho valo-
ren, és així com els transmets un missatge positiu. També 
tenir empatia, perquè no tenim cap alumne igual i els hem 
d’entendre en la seva individualitat i especialment valo-
rar-los per la seva tasca i esforç.

Hi ha qualque cosa que us tregui de botador d’un 
alumne?
Sí, he de reconèixer que em molesta que els alumnes 
s’autoenganin, per exemple quan copien les tasques d’un 
company i pensen que ja està, idò no, les tasques s’han de 
pensar i reflexionar. I a qui es deixava copiar també li de-
manava si li anaria bé fer feina de franc, vist que tan poc 
considerava el valor de la seva pròpia feina. També forma 
part de l’aprenentatge ensenyar a valorar la feina, la seva 
i la dels altres perquè això reforça la seva pròpia autoes-
tima.



Ara disposa de més temps lliure per gaudir den ‘Saig’, el seu 
canet rater.

És que les matemàtiques són molt feixugues, 
 Professor...!
(Riu) Això és la fama que tenen! Però si analitzau mate-
màticament els resultats trobam que en general hi ha més 
alumnat que no supera altres àrees que no les matemàti-
ques. 

Si haguéssiu de tornar a començar quines coses no fa-
ríeu per res del món i quines altres sí?
Ara ha canviat tot dins el món educatiu: metodologia, 
continguts, materials... Però hi ha una cosa que consider 
imprescindible: les classes presencials, perquè, tot i tenir 
molts medis al nostre abast, al cap i a la fi veure la cara de 
l’alumne és essencial per entendre si el que has treballat 
s’ha entès i assolit. 

“EL PASTÍS DE NADAL ÉS 
UNA RECEPTA FAMILIAR”
 
Us vaig veure a la tele fent un pastís de Nadal típica-
ment esporlerí...
Si, fou un poc per mitjà del meu bon amic Felip Munar 
que ho va fer possible. És una recepta familiar, encara 
que molta gent també el fa a casa amb petites variacions.

M’agradaria tenir la recepta, és possible?
I tant, la recepta és mot simple, aquí la teniu:

Ingredients:
1/2 kg d’ametlla crua sense pelar.
1/2 kg de sucre.
15 ous.
Panses (sense pinyol).
Canyella.
1 llimona.
2 tasses de cafè de vi dolç / moscatell.
5 dolces de bescuit.
Safrà torrat.
Saïm.

Elaboració:
Capolam l’ametlla amb la màquina adequada, és molt 

important que no amolli l’oli, perquè quedaria massa lligat 
i perdria aromes.

A continuació, en un recipient adequat, preferentment 
metàl·lic, afegim el sucre, els 15 ous, el vi dolç, la canyella 
(a gust) i amb un rallador hi posam la pelladura de la llimo-
na com a aromatitzant (a gust).

Amb el molinet que hem emprat per moldre l’ametlla 
podem moldre també les 5 dolces de bescuit que incor-
porarem a la mescla.

El safrà el torram. Encalentim una pella i una vegada 
ben calenta hi posam els brins de safrà i hi apagam el foc, 
remenant perquè no es cremin. Una vegada torrats els 
esmicolam dins la mescla.

Ara ja podem remenar tots els ingredients que tenim 
dins el recipient fins que formen una mescla homogènia.

Preparam el motlle untant-lo amb saïm i capolant una o 
dues dolces de bescuit que tirarem dins el motlle ja untat 
i que hi farà una segona capa.

Ara ja només queda afegir les panses dins la mescla i do-
nar una darrera remenada amb una espàtula, varilles, ... i 
abocar dins el motllo fins que ens arribi a una alçada de 5 
cm (aprox.).

I ara al forn, a uns 180º C i vigilar la cocció. Recordau 
que s’han de coure els ous, per tant hem de vigilar que no 
es cremi.

Moltes gràcies, Rafel! I molta salut per gaudir la  
jub ilació!
Volia aprofitar per agrair a tothom de l’Institut d’Esporles 
el darrer dia que em donaren perquè de segur que ha es-
tat un dels millors de la meva vida i sempre el recordaré. 
També aprofitar per demanar disculpes per si en alguna 
ocasió algú es pot haver molestat, perquè mai foren les 
meves intencions. Salutacions per a tothom i gràcies.

Donant una lliçó magistral de com es fa el “Pastís de Nadal Es-
porlerí” al programa de IB3: “Uep! Com anam?”.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

I CONTINUEM FENT 
BÀSQUET!!!

És cert que aquesta temporada tot el que ens envol-
ta és inusual degut a la pandèmia en la que estem 
inmersos, però desde el club no hem aturat de fer 

feina perquè els nostres nins i nines puguin seguir gaudint 
d’una manera segura i respectant sempre totes les me-
sures de seguretat, d’aquest esport que tants moments 
especials ens ha fet viure. Enguany el torneig de Nadal 
no s’ha pogut dur a terme com ens hagués agradat, però 
no per això ho hem deixat de celebrar. Els nostres juga-
dors han participat i disputat dins els seu grup “bombo-
lla” de campionats de llançament de tirs lliures i campi-
onats de “TWO BALL”, tant els nins i nines com els seus 
entrenadors s’ho han passat d’allò més bé i no han faltat 
ni els somriures ni les rialles tant necessàries en aquests 
moments.

L’entrada a la Fase 4 després de les vacances de Nadal 
ha implicat noves restriccions i seguir estrictament amb 
totes les mesures sanitàries, però els entrenaments, en-
cara que sense contacte, manco dies (només dos pics per 
setmana) i sense competició, han continuat. Per als nos-
tres jugadors i jugadores, poder seguir entrenat és molt 
important per el seu desenvolupament i evolució perso-
nal. Estar amb els seus companys, és una manera de que 
ells mateixos puguin desconnectar i normalitzar una mica 
la situació, en un moment tan difícil com ha estat per 
tots, aquest any.

Dit això, estimats amics i amigues, us volem comunicar 
una noticia molt important... I es que aquesta serà la dar-
rera temporada de la actual junta directiva. Per aquest 

#esports

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

655 840 948 Eva Milán
www.esporlesbc.com

motiu, després de molts d’anys, hem decidit que és el 
moment de donar una passa enrere i que hi hagi una re-
novació de càrrecs.

Esperem que algú tingui la iniciativa i la il·lusió de collir 
les rendes d’aquest gran club, i a tal efecte, acordem con-
vocar JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA per a la vo-
tació el dia 10 d’abril de 2021 a les 18 hores en primera con-
vocatòria i a les 18,30h en segona al pavelló del IES Gabriel 
Font i Trias al municipi d’Esporles.

Per acabar, volem agrair-vos de tot cor, l’esforç i suport 
que, durant tots aquests anys, nosaltres, la junta, hem re-
but per part de tots vosaltres, famílies, jugadors i entre-
nadors i també “Al Front”, especialment durant aquesta 
difícil temporada. Esperem que aviat tots puguem seguir 
gaudint d’aquest meravellós esport i nosaltres, des de les 
grades, seguirem animant al nostre estimat club. Un pic 
més, gràcies a tots. 

1, 2, 3 ESPORLES!! ANIMAT A PROVAR.
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Gran participació de petits 
d’Ermassets i Ermassetes!

Aquesta temporada 2020/21 va començar amb 
molta il·lusió i ganes de fer esport! Tot i que la 
COVID19 no ens ho ha posat fàcil... hem après 

d’aquesta nova normalitat i de la manera que podem fer 
esport d’una forma segura. Amb les restriccions del nivell 
4, malauradament hem hagut de suspendre algunes ac-
tivitats com escalada i teles, però hem fet el possible per 
fer més grups de les activitats de multisport i BTT per tal 
que cap nin i nina es quedés fora fer esport!

Volem donar les gràcies a les famílies que han confi-
at amb l’Escola dels Ermassets per practicar esports de 
muntanya amb nosaltres!

Per més informació, ens podeu contactar a:
 escola@ermassets.org

Futbol a Esporles

En una temporada tant atípica com és la 2020-2021 
degut a la covid19, on els nostres nins i nines han 
hagut de fer un gran esforç per assimilar aquesta 

temporada tant diferent, des del CE Esporles vos volem 
recordam que seguim treballant dia a dia pel futbol a Es-
porles.

És molt enriquidor per un poble com Esporles tenir tan-
tes opcions d’esports (futbol, bàsquet, vòlei, escalada, 
gimnàstica rítmica, etc) i això sempre és molt positiu pels 
nostres infants. 

Per això, si normalment els vostres fills fan altres es-
ports, i volen venir a provar el futbol, estarem encantats 
de poder-vos informar i que ho proveu de primera ma, a 
l’aire lliure, respectant totes les mesures de seguretat de-
gut al covid19, i perquè els vostres nins i nines puguin di-
vertir-se jugant a futbol amb els seus amics.

Al camp de futbol, és on tant la conselleria d’esports 
com la federació de futbol, deixen més fàcilment seguir 
realitzant activitat de futbol a l’aire lliure i amb menys res-
triccions, sempre seguint tots els protocols sanitaris de la 
covid19.

Segons l’edat dels vostres fills, tenim les següents ca-
tegories:

 • Escoleta: des de 3 anys
 • Prebenjamins: nascuts 2013-2014
 • Benjamins: nascuts 2011-2012
 • Alevins: nascuts 2009-2010
 • Infantils: nascuts 2007-2008  

* No tenim equip enguany però podem oferir-vos op-
cions amb un club col·laborador

 • Cadets: nascuts 2005-2006  
*No tenim equip enguany, però podem oferir-vos 
opcions. 

 • Juvenil: nascuts 2002-2003-2004
Igualment, de cara a la temporada 2021-2022, si estàs 

interessat en provar o jugar amb el CE Esporles, ens pots 
demanar informació:

  608642431
  clubesportiuesporles@gmail.com
 Oficines: Camp de futbol de Son Quint (Esporles). 

       S’ha de concertar cita degut a la covid19.

#esports #esports
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Esporles Volei Club

L’Esporles Volei Club, dins tota l’excepcionalitat que 
ens ha duit aquest 2020 tan atípic, vàrem poder co-
mençar a entrenar el mes de setembre, amb una re-

lativa normalitat, per a la temporada 20/21. 
El mes d’octubre, amb molta d’il·lusió, encara que amb 

una normativa i mesures especials, a causa de la situació 
en què ens trobam, vàrem iniciar les competicions amb 
2 infantils (Coral i Blau), 2 cadets(Verd i Rosa), 1 juvenil i  
1 sènior a 1a Balear. Per mor de la normativa covid i  amb 
molta llàstima, l’equip Blanc, de moment, no ha pogut 
començar a competir i tampoc hem pogut participar a les 
diades del Consell amb els grups de l’Escoleta perquè no 
s’han pogut realitzar, ja que tothom és menor de 12 anys. 

El mes de desembre, per l’augment  d’incidència en co-
vid a les Illes, vàrem haver d’aturar les competicions i pel 
mateix motiu, per prudència i responsabilitat, s’han vist 
afectats els entrenaments dels equips de l’escoleta. 

Així i tot, amb les limitacions imposades, els equips fe-
derats continuen entrenant i millorant, esperant que un 
dia d’aquests es pugui tornar a la competició, viure l’emo-
ció dels partits, sentir els crits d’ànim de l’afició i lluitar per 
un objectiu.

#esports

I, ara, els petitons del Club, també retornen a l’activi-
tat! I ho fan amb moltes ganes! Hem de dir que, tempo-
rada rere temporada, la nostra escoleta va creixent. I, en 
aquesta temporada “diferent”, estam molt contents de 
què els més petits tenguin la possibilitat de conèixer i viu-
re què és el volei. Per primera vegada tenim un grup de 
4, 5 i 6 anys on hi ha tant nins com nines, cosa que ens fa 
sentir molt orgullosos.

Ara ens toca esperar que aquesta situació es superi avi-
at i poder tornar a la total normalitat, desitjam que tots 
continuem amb salut i energia per poder  viure i gaudir del 
volei amb tota la seva plenitud i amb totes les satisfacci-
ons que ens dona. Tots els que formam part de la família 
del volei lluitarem perquè així sigui. 

El nostre agraïment a tothom que ens dona suport i 
confia amb noltros, tant famílies, com sponsors, Ajunta-
ment i altres institucions, així com a entrenadors/es per la 
seva dedicació i compromís, en una temporada tant difí-
cil. AMUNT ESPORLES!!

 clubvoleiesporles@gmail.com
 voleiesporles.com
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Ajornat el 5è Festival 
Internacional del Conte 
(Contesporles)

El mes de maig de 2013 tingué lloc a Esporles la prime-
ra edició del Festival Internacional del Conte (Con-
tesporles), què s’ha repetit, amb caràcter biennal, 

els anys 2015, 2017 i 2019 amb un gran èxit de participa-
ció (prop de 5.000 assistents al darrer esdeveniment). 
Durant el Festival, al llarg d’un cap de setmana de maig, 
tenen lloc un gran nombre d’activitats centrades al món 
de la narració oral (contacontes, teatre, música, plàstica, 
gastronomia,  excursionisme, etc.) que es desenvolupen 
a tota mena d’espais, públics i privats, del poble.

L’organització del Festival és possible gràcies al suport 
de diverses institucions -l’Ajuntament d’Esporles en pri-
mer lloc- així com entitats. Però, sobre tot, ho és per la 
col·laboració desinteressada de desenes de persones vo-
luntàries i a una complexa tasca organitzativa que co-
mença, de fet, gairebé un any abans (reunions, contacte 
amb col·laboradors, cerca de suports, elaboració de pro-
grama, planificació logística, difusió, etc.) Ara mateix, to-
tes aquestes accions prèvies resulten molt difícils d’exe-
cutar, degut a les dificultats i la incertesa creades per la 
pandèmia de COVID 19 i a les mesures de protecció que 
cal adoptar per fer-li front de forma individual i col·lecti-
va. Aquesta situació impossibilita, de fet, dur a terme to-

#associacions

tes les tasques prèvies necessàries per desenvolupar el 5è 
Festival, i crea també un dubte molt raonable sobre la vi-
abilitat de poder-ho desenvolupar amb normalitat en les 
dates previstes inicialment, el maig de 2021.

Per tot això, l’Associació Cultural Contesporles, res-
ponsable de l’organització del Festival, ha decidit ajornar 
la realització del 5è Contesporles fins que puguem tor-
nar a celebrar-ho en normalitat. Tenim, i volem compartir 
amb tothom, la plena confiança que aconseguirem supe-
rar entre tots les dificultats que ens planteja la pandèmia 
i que el nostre proper Festival serà, també, una magnífica 
ocasió per celebrar-ho, petits i grans, amb molts de con-
tes i alegria, amb la llum i els colors de la primavera.

Associació Cultural Contesporles

La pandèmia pausa les 
activitats de l’ONG 
Esporles al Món

A causa dels diversos confinaments i mesures de 
contenció de la pandèmia, les activitats habitu-
als de l’ONG Esporles al món han quedat suspe-

ses gairebé del tot. Ens ha semblat prudent ajornar la ven-
da de coques al Passeig fins que la situación sigui segura; 
tampoc hi ha hagut Fira Dolça i per tant no hem tingut 
el tradicional mercadet que ja forma part de les actvitats 
habituals. Els deliciosos bunyols de verges que cada any 
s’elaboren a l’institut Josep Font i Trias també han hagut 
d’esperar una millor ocasió... Ni el frit, ni el xoco-xou tam-
poc s’han pogut dur a terme. Alguna proposta per inicia-
tiva de persones generoses (per exemple, venda de ce-

#ONG

ràmiques cedides de forma altruista) s’ha anul·lat en el 
darrer momento perquè la data coincidí amb un momen-
to especialmente difícil de la pandèmia.

Però la nostra ONG segueix viva i amb ganes de retro-
bar-nos tot d’una que sigui posible. Des d’aquí volem ani-
mar totes les persones afectades directa o indirectament 
per la Covid-19 i als seus familiars. I a totes les persones 
professionals de la sanitat, de l’educació, dels serveis so-
cials, donar-los les gràcies de la manera més afectuosa 
per la seva feina.

Gràcies a elles, a les vacunes i a la prudència de tots i 
totes, en sortirem!
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Gloses 2021

Benvolguts fills del dimoni
Ja NO HEM sortit al carrer
Per deixar-vos testimoni
D’aquest mon tan mentider.

Jo som es dimoni gros
i de l’infern he vengut
per deixar clar de bon tros 
què som es més gran banyut!!! 

I aquest curt de Sant Antoni
que li xerri a Belcebú.
Perquè es cert que a n’el dimoni
només guanya al trenta-u!!

Idò’m podeu escoltar:
els dimonis som cultura
i cap virus no ens atura,
ara no ens deixen cremar!!!

Però podem afirmar
què tenim nou regidor;
a l’infern, és bon senyor
per això ha pogut entrar,
per a poder reclamar
lo que un dia ens vàreu dir.
Ara no s’hi val mentir:
pel Boc volem trobar lloc
i ara això ja no és cap joc.
Lo que heu dit, heu de complir!!!

Començà en Joan Ferrà,
doncs ja estava ben podrit
bastant abans des COVID,
i sa carpa ens féu comprar.
Lo que vàreu començar
ara n’Asensio segueix,
com bon polític, compleix!
Pregant que faci més via
que la Sagrada Família,
lo promès ja s’exigeix!!!

Esporles és una vila
on tenim més entitats
que biodiversitats!!
D’Ermassets n’hi ha una pila,
s’Esplai i sa Banda Lira,
Teatre Això no té nom,
Mals papers amb en Planiol,
Sa Rondalla Maristel·la...
totes de sa vilavella,
a sa nova sols futbol!!

Encara hi queda una joia,
un casal que fou sa cuna
de gran part de sa cultura
era Ca Sa Tia Xiroia...

Ara hi ha un cartell d’ES VEN...
A tu, Maria pregam,
com promesa electoral,
un casal amb magatzem!!

#associacions

No sols hem de criticar
nostres polítics de torn
Aquesta és per en Dhillon
i també per s’Arboçar
Can Janer, Bouza o s’Spar,
amb temps de confinament
heu de tenir ben present
cuidar els bons clients com cal,
tenint sempre un bon barral
d’herbes o bona aiguardent!!!

D’aquell març de dos mil vint
un record ens quedarà,
ningú se’n podrà oblidar
de tot lo que esteim patint
amb el que s’està produint.
Què tenim una “pandemi”
per ara, no hi ha qui ho freni
doncs no ho haguessim dit mai
i ara es nostro temps d’esplai,
sols, o en “videoconferenci”!!!

Sant Antoni té peneta
cap fogueró cremarà
però el dimoni si vendrà
amb sa seva mascareta...
Tant podeu dur sa blaveta
o millor, dels bocsifocs
però no faceu de porcs
i tapau-vos sa boqueta!!

Amb ses noves restriccions,
els cans estan més tranquils,
perquè no hi ha trons a mils.
Els pobres animalons
ja poden fer cagarons
i embrutar per tot arreu...
Propietaris no penseu
què a ells donam sa culpa,
voltros no teniu disculpa!!!
Responsables en sereu...

...de que els carrers siguin bruts,
replegau bé ses merdetes,
ficau-les dins ses bossetes,
i no sigueu tan barruts!!!

Què més ens heu de prohibir?
Bramant com si fos un mul,
el dimoni heu de sentir.
Au al.lots mostrau es cul,
sa vacuna ja és aquí!!
No vos heu de preocupar,
 sa trempera no se’n va
Pfizer tant fa sa viagra
com sa vacuneta mare
I per Sant Pere a cremar!

Els diumenges a Son Tries,
pujaríem a torrar,
amb ses dones a lligar
i amb grups bimbolla fer orgies!!

Ses dimònies que se fotin,
i si van tan enderrera
de voler donar trempera,
que ses seves cuixes mostrin;
 ses beates que no venguin!!!
Què els dimonis es pardal,
tant si és madur com grenyal,
no el tenim gaire gelós,
ja sabeu com n’és, d’hermós,
quan s’alça com un puntal!!

Ja esteim farts de ser ronseros,
pujarem devers Son Tries
armats amb cent mil espires,
cremarem els domingueros,
pauparem tots els panderos
de ses NO esporlerines!!
No patiu ses feministes,
ja tenim sa medicina:
és sa dona mallorquina,
no penseu que som masclistes!!

Ella és qui duu els calçons,
i si creim que comandam,
llavors malament anam,
pensar així és de beneitons!!!

Enguany no hi ha fogueró...
els calçots ni s’han sembrat,
no tendrem ni es Desbocat
ni sa gran nit de terror,
tot sols menjarem torró...
Una cosa ens quedarà,
ses entrevistes que fa
el nostre estimat Manxí
i que han sorgit aixuixí 
a ca seva o bé al bar...

També pot venir a ca teva.
Si te troba passejant,
ja et pots anar preparant;
treu es mòbil, ja t’espera
s’entrevista, ell modera.
Però el que ens agradaria
és poder sentir un dia
que “mos” digui com ho fa,
no li agrada destacar,
sense ell cap festa hi hauria!!!
 
Ses gloses aquí acabam
d’aquest tan trist Sant Antoni
que no balla amb el dimoni
i ni al trenta-u guanyam...
Ara només esperam
d’aquesta poder sortir
i que tots junts poguem dir
que aquest virus s’ha matat,
una forca haver agafat
i ens poguem tornar a lluir!!
VISCA SANT ANTONI, I VISCA EL 
DIMONI

Bocsifocs
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Els darrers Sabaters 
d’Esporles

A la ciutat de Mallorca l’any 1370 es va ordenar la pri-
mera confraria de Sabaters, mentre regnava Pere 
III El Cerimoniós, i l’any 1746 va sortir a llum el pri-

mer Gremi de Sabaters.
Ara l’any 2021 després de 651 anys, veiem que a Espor-

les just ens queden dues persones, que jo diria que ja són 
personatges, que pertanyen a aquest gremi. Després 
d’ells quedarà un buit en aquest poble, i abans de que això 
succeeixi, voldríem fer un petit relat de les seves vides i la 
seva feina.

Juan Ripoll de malnom “ Madó”
En Juan a la foto, el veiem a la màquina de cosir sabates 

marca  “Singer” fabricada fa més de 80 anys.
En Juan que ara te 66 anys, ve d’una família de sabaters. 

El seu padrí Juan era sabater i barber com el seu fill Jau-
me, que també ho va ser. Ell, de jove, ajudava al seu pare 
que a més de recompondre i arreglar les sabates rompu-
des també feien sabates a mida, on el client posava el peu 
a damunt un cartó i amb un llapis li marcaven el contorn 
per fer la plantilla. I així va aprendre i exercí el seu ofici.

Més endavant i pel seu compte, va posar en marxa la pe-
tita fàbrica de Can Madó al carrer de L’Hort, i que l’any 84 
encara estava oberta. Fabricaven bàsicament tres models 
de espardenyes amb sola de goma d’auto: les porqueres, 
l’ albarca i la patatera que era mitja bota amb una sivella; 
totes tingueren molt d’èxit. Venia gent de tots el pobles 
de Mallorca a comprar-les, cosa que motivà que obrís una 
altra tenda a Valldemossa que mantingué uns anys.

Les espardenyes albarca, ara són famoses a tot al món. 
Fins i tot en Jaume Carrió, cineasta esporlerí, vestit d’eti-
queta, fa poc va recollir el seu premi Goya calçant unes 
espardenyes porqueres. Diuen que no hi ha temps que no 
torni...

#esporlerins Al mateix temps la seva família sempre va mantenir 
oberta una tenda al carrer nou de Sant Pere des l’ any 60. 
D’ella en tenc un bon record, quan tenia 15 anys, als estius 
amb el meu oncle Guillem de Son Cabaspre li compràvem 
unes porqueres i un capell de palla per anar pel terrossar.

En Juan es va retirar fa dos anys tancant la tenda pels 
mateixos motius que s’han tancat molts de comerços a 
Esporles: la forta competència dels països asiàtics i la gent 
d’Esporles que baixa a comprar a Palma.

Juan Figuerola Villalonga de mal nom “ De Can 
Buja”

En Juan ara té 64 anys. Originari d’Inca, també ve d’una 
família de sabaters. El seu padrí Andreu era sabater a Inca 
i el seu pare Toni era mecànic de màquines de sabates. Es 
veu que va heretar el seu ADN i fa 40 anys que començar 
a aprendre i exercir aquesta professió.

Quan entram  dins el Santa Santorum del seu taller, que 
pareix un museu, tornam enrere un parell de segles. Tant 
per les eines que en fa ús com pels materials i la manera 
de fer la feina, diríem que és més un art que no una feina.

Això va ser possible perquè va tenir un dels millors mes-
tres que encara quedaven de la vella escola, l’amo Pep 
Riudavets de Menorca que duia un bon bagatge de conei-
xements que segurament havia après dels anglesos, país 
tradicionalista i amant de la bona feina. N’Andreu, també 
a la antiga, va fer el seu aprenentatge fent de mosso amb 
ell durant uns anys.

Ara és l’únic sabater que queda a Mallorca, que fa les se-
ves sabates a mida totalment a mà; Per fer unes sabates, hi 
dedica unes 60 hores de feina per parell, emprant eines, la 
majoria franceses, i fil portuguès per cosir. Els cuiros són de 
vedella o cavall de primera qualitat que solen venir d’Ale-
manya. El seu mostrari el componen una dotzena de mo-
dels tots anglesos tal com “ l’Oxford” que ja duia en Fred 
Astaire.

Tot està fet a mida. Entre altres coses: s’ha de tallar la 
pell, encunyar els forats, casar la pala amb la sola, col·lo-
car els tacons fets en capes de pell una damunt l’altra, te-
nyir-los i finalment donar brillantor.
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#cartes dels ciutadans

Peu d’imatge

El cor de Jesús sempre ha estat un símbol molt repre-
sentatiu del nostre municipi. Allà dalt de la munta-
nya observant des de les altures el poble d’Esporles.

Cada vegada que algú visita el nostre poble per prime-
ra vegada, demana a una esporlerina o a un esporlerí, què 
hi ha allà dalt?, i nosaltres amb molt d’orgull deim que allà 
dalt hi ha el Cor de Jesús. 

Aquest lloc tan simbòlic i estimat per tots nosaltres, és 
aturada obligatòria per qualsevol resident del municipi. És 
cert que esgota molt arribar-hi amb tanta pujada, però 
una vegada hi has arribat (i respires un minut per no mo-
rir-te a l’acte), te n’adones que ha valgut la pena arribar 
fins allà per veure la construcció de Bartomeu Amorós i 
gaudir de les vistes.

El Cor de Jesús atreu a tots aquells que la visiten sigui 
l’hora que sigui, però just quan surt el sol agafa una llum 
especial que fa que sigui més espectacular i màgic. 

És privilegi d’uns pocs, amb molta força de voluntat per 
aixecar-se tan prest, que  gaudeixen de la sort de poder 
contemplar tan perfecta imatge.

Marta Sabater Bonet

Aquestes sabates estan pensades per durar entre 15 i 
20 anys, el que fa que els seus clients també han de ser 
xapats a l’antiga, amants de les tradicions i que sàpiguen 
apreciar i pagar la bona feina.    

Ell diu que fer una sabata és com pintar un quadre. 
Capa a capa, el pintor dibuixa el paisatge i ell amb les se-
ves eines, de les que en fa un ús mil·limètric, dóna poc a 
poc la forma i color al cuiro convertit en sabata, fins que 
dóna per acabada la seva feina.

Eines de sabater

Epíleg:
Després d’haver parlat amb ells dos, el futur d’aques-

ta professió és molt incert, diríem fins i tot sense futur. 
Amb en Juan “Madò” retirat, just ens queda en Juan de 
“Can Buja” que diu que encara li queda corda. Malaurada-
ment, ara ja no hi ha cap escola a on aprendre la professió, 
així és que just ens queda publicar a la revista Sportulis un 
anunci, com el que va sortir publicat al Times quan Ernest 
Shackelton va iniciar l’Expedició a l’Antàrtida. L’anunci 
resava així:

“Es cerquen homes per a viatge perillós, sou escàs, fred 
extrem, llargs mesos de completa obscuritat. Perill cons-
tant. No s’assegura la tornada. Honor i reconeixement en 
cas d’èxit”.

Si presentaren 5.000 voluntaris. 
Entre els 5.000 esporlerins que ara ja sem, jo em de-

man, ¿no n’hi ha un que es vulgui embarcar amb el viatge 
de mosso de sabater, que seguint fil per randa les parau-
les de l’anunci aplicades al seu aprenentatge, tan perillós  
i incert com l’Antàrtida, vulgui aprendre aquesta profes-
sió i el maneig mil·limètric d’una quarantena d’eines i així 
manufacturant sabates fetes totes a mà, mantenir viu el 
gremi de Sabaters de Mallorca?

Idò honor i reconeixement pels sabaters.
Hivern 2021

Antoni Bauçà
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El tresor de la cova dels 
Ermassets

El passat mes de gener es va presentar el segon volum 
de Contes de La Serra en aquesta ocasió la llegenda 
triada per editar un conte va ser El tresor de la cova 

dels Ermassets escrit per Pere Josep Palou Mas i il·lustrat 
per Lola Fernández Corral.

Han hagut de passar 7 anys per poder editar el segon 
conte de la col·lecció però, gràcies a l’ajuda econòmica 
del Consell de Mallorca, per fi s’ha aconseguit. Esperam 
donar continuïtat a aquest projecte i que aquesta col·lec-
ció es vagi ampliant amb històries, rondalles i llegendes 
del nostre poble.

També hem d’agrair a Pere Palou la seva ajuda desin-
teressada alhora de reinterpretar aquesta llegenda tan 
coneguda a Esporles.

La presentació, degut a les restriccions, es realitzà a la 
Casa del Poble i hi assistiren el regidor de cultura Carlos 
Quesada i la Batlessa Maria Ramon com a representants 
de l’Ajuntament, els autors del conte, Pere Palou i Lola 

#iniciatives

#esplai

Les caderneres emprenen  
el vol

Les monitores i monitors de l’esplai enyoram molt les 
activitats presencials. Esperam tornar a cantar, ba-
llar, fer tallers, excursions... i sobretot veure les esti-

mades Caderneres. Mentrestant seguim actives i actius 
recordant els bons moments viscuts. L’any 2012 hi va ha-
ver una gran nevada al poble, la recordau? Vàrem fer una 
activitat al descampat de La Vilanova i va ser molt diver-
tida!

Sense viatjar tan enrere i cercant dins el calaix dels re-
cords, hem pensat amb les excursions o els carnavals que 
tan bé ens ho passàvem! Esperam que d’aquí poc tot això 
que imaginam, es pugui fer realitat i tornar a compartir 
moments i experiències totes les Caderneres!

Fernández i els autors del llibre Llegendes i tradicions d’Es-
porles Catalina Martí i Bartomeu Llinàs. També hi assis-
tiren molts integrants del Club de Muntanya d’Esporles 
Ermassets, que agafa el nom del protagonistes de la lle-
genda. 

Ara tan sols esperam que tothom, grans i petits, gau-
deixen d’aquesta rondalla i que la història de la cova dels 
Ermassets perduri per sempre.

Ja estam posant energies en el campament d’estiu. Un 
molt especial, perquè després d’un any sense fer-ne, ens 
tornarem a trobar i passarem una setmana de retroba-
ment, i quina setmana... Desitjam que tot millori i que el 
puguem realitzar. Teniu tantes ganes com nosaltres?

Ara més que mai ens agradaria l’energia de la joventut 
del poble i aquesta oportunitat per arrencar amb força. 
Per això cercam noves monitores i monitors, si teniu quin-
ze anys o més i vos fa ganes 
descobrir el món del lleure, 
és la vostra oportunitat!

Ha estat un any com-
plicat per a tothom, per 
aquest motiu volem agrair 
a les famílies de les cader-
neres i als infants per estar 
sempre present amb no-
saltres i donar-mos força i 
suport per continuar cap 
endavant. Sou molt espe-
cials.

Amunt Caderneres!
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Sol Palou Soler
Gener 2021

La nostra població
D’octubre a febrer: 9 naixements, 14 matrimonis, 8 defuncions.

Amb il·lusió

Els majors d’Esporles estan amb ganes de començar  
les tasques del Club. Troben a faltar el caramull d’ac-
tivitats que es fan al Centre: gimnàstica, bingo, ball 

en línia i de saló. També sortides com: excursions, caps de 
setmana, viatges i dinars dins l’associació i a qualsevol bon 
restaurant de la nostra illa. N’hi ha de bons!

Durant la pandèmia, l’any 2020, es varen complir els 
quatre anys de l’anterior Junta Directiva i per mor de la 
sensible pèrdua del seu president,Andrés Alba,era neces-
sari formar una de nova o renovar l’altra.

Per això el dia 1 de novembre de l’any passat amb la pre-
sència de la batlessa Maria Ramon i el president de les as-
sociacions de la part forana , Joan Bibiloni, es va presen-
tar la Nova Junta amb els següents càrrecs:

#persones majors  • Presidenta: Antònia Comas
 • Vicepresident: Baltasar Piña
 • Secretari: Francisco López
 • Tresorera: Clara Aguiló
 • Vocals: Juani Expósito,Cirilo Bermúdez, J. Maria 

Villalonga i Bernardino Rodríguez.
La batlessa i el president varen estar molt d’acord i dis-

posats per ajudar en tot el que fossi menester.
Aquesta pandèmia ens ha aturat a tots, però n’ha atu-

rat les ganes de fer coses i els projectes que la Junta té 
preparat per desenvolupar al Centre. La primera cosa 
que es va fer, és el repartiment d’aliments als més neces-
sitats a través de Càritas i Esporles per Esporles. 

És importat tenir-ho tot a punt seguint els protocols 
pertinents amb normes d’higiene, distància de seguretat 
i mascareta, etc.També s’han de preparar les infraestruc-
tures perquè els nostres majors estiguin còmodes amb 
seguretat en tot moment. Per això han de disposar de tot 
el necessari per a dur-lo a terme.

  971 619 504          C/ Cotoner 3, baixos
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Segueix-nos a

La pandèmia no dona treva i a causa de les actuals 
restriccions, continuam sense poder fer activitats 
presencials a la biblioteca. Així i tot, seguim enda-

vant amb les que podem de manera virtual. Hem pogut 
fer les trobades del club de lectura infantil i del Tast de 
llibres de manera virtual i encara que no sigui igual que 
fer-ho presencial, podem dir que han estat tot un èxit 
de participació! Per les restriccions vigents, vàrem ha-
ver d’aturar el projecte d’ajudants de biblioteca unes set-
manes, però ara ja tornam a estar a tope amb els nostres 
ajudants, sempre complint totes les mesures de segure-
tat. Malauradament no podem dir el mateix d’altres acti-
vitats. Malgrat vàrem poder començar, amb les darreres 
restriccions, hem hagut de posposar els tallers musicals 
per a nadons de n’Arantxa Riera, activitat que desitgem 
poder reprendre el més aviat possible. 

Per altra banda, per als que encara no ho heu vist, vos 
volem informar d’alguns canvis que hem fet en els darre-
res mesos. Hem fet un canvi d’ubicació de la zona d’ofi-
màtica, la sala de lectura i la zona de revistes. Ara podeu 
trobar els ordinadors davant la prestatgeria dels dvd i les 
revistes i la sala de lectura devora la secció juvenil.

També a la sala infantil hem adquirit tres noves prestat-
geries i hem canviat d’ubicació els còmics. Ara els troba-
reu a la prestatgeria de devora els llibres I3.

També recordar-vos que al no tenir una sala d’estu-
di pròpiament dita, els dematins, de dilluns a divendres 
de 8 a 13:30 h, oferim l’altell de la biblioteca per a aquells 
que necessiteu un lloc per a estudiar. Entrant per l’Ajun-
tament, demanau les claus a les oficines. Per les carac-
terístiques de la pròpia sala i a pesar que la biblioteca als 
matins no està oberta al públic, a causa del propi treball 
intern que es realitza en l’edifici, és impossible que sigui 
un lloc 100% silenciós. Vos demanam un poc de com-
prensió i disculpau les molèsties que vos pugui ocasionar.

Si voleu estar al corrent de totes les novetats i de tot el 
que feim a la biblio, seguiu-nos a xarxes socials i vos avan-
cem que ben aviat estrenarem nova pàgina web. Estau 
atents que vos anirem informant de tot!

Olga i Natalia

facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

bibliotecaspublicas.es/esporles

Nova prestageria pels llibres infantil i còmic

Nou espai de lectura

Nou espai ofimàtica
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ADULTS:
La noche de plata. Elia Barceló
La ciudad de vapor. Carlos Ruíz Zafón
Las tinieblas y el alba. Ken Follet
Línea de fuego. Arturo Pérez-Reverte
Mujeres del alma mía. Isabel Allende
Del paraíso. Juan del Val
El fill del xofer. Jordi Amat
Quirke a Sant Sebastià. Benjamin Black
Rosalie Blum. Camille Jourdy
Los guardianes. John Grisham
Escac al destí. Lluís Llach
Lunes sin carne. Raquel Bernácer
Fuertes, libres y nómadas. Elsa Punset
Sapiens. Una història gràfica. Yuval Noah Harari
Ànima de tramuntana. Núria Esponellà
Rey blanco. Juan Gómez-Jurado
El paciente. Juan Gómez-Jurado
Cicatriz. Juan Gómez-Jurado
La mar rodona. Sebastià Perelló 
Ikigai. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz.  
Héctor García
Piedras en el bolsillo. Kaouther Adimi
La puerta. Manuel Loureiro
Un amor. Sara Mesa

JUVENIL:
Pájaro blanco. R.J.Palacio
L’ ickabog. J.K. Rowling
Les dues cares d’en Kai. Estelle Maskame
10 cites a cegues. Ashley Elston
Guiño. Rob Harrell
Trilogia culpables. Mercedes Ron
Sol de mitjanit. Stephenie Meyer
Shhh. Magnhild Winsnes

AJUDANTS DE BIBLIOTECA

INFANTIL:
T’estimo. Helene Delforge
Sara y las goleadoras 5. Las goleadoras no se rinden.  
Laura Gallego
Monstruo azul. Olga de Dios
Hänsel i Gretel. Jacob i Wilhelm Grimm
La increíble pero cierta historia del Gato Luna.  
María Neila Martín 
La sinfonia de los animales. Dan Brown
Estima el teu cos. Jessica Sanders
Coneixes la Pippi calcesllargues? Astrid Lindgren
Desconnectats. Míriam Tirado
Félix y Calcita. Artur Laperla
La bruixa que no volia ser princesa. Susanna Isern
Les bruixes d’Arlet. Bel Olid
Alicia al País de les meravelles. Chris Riddell
L’aventura de dormir sols. Clara Mas Bassas
Cinc minuts més. Marta Altés
Què construirem. Oliver Jeffers
El club dels cinc. Una aventura d’aniversari. Enid Blyton
El club dels cinc. Els cinc al rescat. Enid Blyton

AUDIOVISUALS:
No matarás
After, en mil pedazos
Mulan
Downton Abbey
Jumanji
La herencia
¡Scooby!
La familia Addams

Una pastelería en Notting Hill
Kika superbruja
La boda de Rosa
La familia Bigfoot
La gallina Turuleca
Trasto, de la mansión a la calle
Uno para todos



SOSTENIBILITAT

La nova llei de residus

Dins l’any 2021 veurem com s’apliquen diferents me-
sures incloses dins la primera llei de residus de les 
Illes Balears. Amb aquesta nova llei, es proposen 

objectius de reducció de residus més ambiciosos que els 
marcats per Europa, a partir del principi que “el millor 
residus és el que no es produeix”. La generació de residus 
ha de disminuir, i els que es generin han de deixar de ser 
un residu per ser un recurs, especialment els plàstics.

Per tal de complir els objectius de la nova llei necessi-
tem reduir un 10% els residus generats respecte al 2010 i 
un 20% el 2030 i reciclar el 65% dels residus domèstics 
el 2030. 

Els canvis que ens facilitaran disminuir la producció 
dels residus passen per establir restriccions a la venta i 
distribució de determinats productes, utensilis i envasos 
d’un sol ús. 

Alguns exemples són els següents: substitució de bos-
ses de plàstic d’un sol ús per bosses compostables o de 
tela, anelles de llaunes de material biodegradable, safa-
tes per empaquetar aliments compostables, cosmètics 
i dentífrics sense microplàstics, encenedors i maquine-
tes d’afaitar reutilitzables i l’eliminació de qualsevol ti-
pus d’envàs d’un sol ús. La llei també regula altres tipus 
de residus, com són les tovalloletes humides, que hau-
ran d’incloure informació sobre els efectes d’aquestes al 
medi ambient.

Els esporlerins i esporlerines hem arribat a reciclar un 
79% dels residus que es produeixen al municipi durant 
aquest 2020, pel que el nostre nou repte és la reducció! 

Aina Sánchez
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CULTURA POPULAR

SAPS ON ÉS?

SAPS QUI ÉS?

SOLUCIONS
NÚMERO

ANTERIOR

TEST ESPORLERÍ

Saps on és?
Son Cabot

Saps qui és?
Pere Josep 
Palou Mas

1.  Al test esporlerí anterior diguérem erròniament que 
la Potada del Gegant estava al Camí del Correu.  
Sabeu on vertaderament està situada?

a) Dins el torrent de Son Dameto
b) A Son Ferrà
c) Devora l’ermita 

2. També diguérem que el Comellar dels Romanins 
estava a Son Coll just davall la Cova Negra i això es 
veritat, però hi ha un altre Comellar dels Romanins a 
Esporles. Sabeu dir-nos dins quina possessió està? 

a) Dins Son Trias
b) Dins Son Poquet
c) Dins Sa Granja

3. Continuarem amb potades. A on es troba la Potada 
del Cavall?

a) Al camí del Port des Canonge
b) Al camí des Correu
c) Molt a prop de la Fita del Ram

4. Abans de la Conquesta catalana Sa Granja era una 
alqueria àrab. Sabeu com era anomenada?

a) Alpic
b) Ja es deia Sa Granja
c) Es Rafal de Sa Granja

5. Fins a quin any Establiments formà part del municipi 
d’Esporles?

a) 1898
b) 1837 
c) 1850

6. A quin any va ser inaugurada l’actual església 
d’Esporles?

a) 1923
b) 1900
c) 1850

Una ample voravia
devora una terrassa
amb això ja dic massa
és fang i no pedra viva.
l’heu de veure de dia.
També és material fort.
a veure si teniu sort. 
A un cantó venen cases
a l’altre fan fotos i vases
de nom carrer Joan Riutort.

D’un moix la potadeta
hi ha quedat ben marcada,
petita no amagada
just davant la Bernadeta
és en front i a la dreta.
Està entre el ciment,
no el trepitja la gent,
Part de nostra identitat,
si baixam a Ciutat
l’asfaltat és preferent

Eivissenc és el llinatge
però és ben esporlerina
la seva cuina fascina
d’aquí ve un bon bagatge, 
dona d’empenta i coratge. 
Amb na Nana fa un “pack”
i podem ficar al sac
al seu fill que és major
fàcil és la solució
d’un cor ple d’humanitat

Solucions: 1A - 2C - 3B - 4A - 5B - 6A
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“Estel” pot significar tant “estrella” com “miloca”.

El diccionari diu:“estel m. Qualsevol dels astres que bri-
llen al cel, llevat del Sol i la Lluna; cos celeste amb llum 
pròpia.| Tros de tela, paper o plàstic mantingut estès amb 
una armadura lleugera que, subjecte al capdamunt d’un 
cordill, s’eleva i s’aguanta enlaire per l’acció del vent.”

S’alça entre els records d’infantesa la il·lusió que ens cor-
prenia quan aconseguíem, amb una curta carrera contra 
el vent, fer volar l’estel fet amb canyes esqueixades i fulls 
de diari en blanc i negre. Era com si noltros mateixos vo-
làssim, com si ens enlairàssim juntament amb aquell estel 
que, de lluny, s’assemblava a un cabotet o a un capgròs 
amb la coa que es movia ara amb oscil·lacions sinuoses, 
suara amb abruptes estrebades. L’estel és il·lusió. I l’estel 
de Nadal, també amb la seva coa d’espurnes, que cada 
any en començar l’hivern vola sobre Esporles governat 

LA FOTO
Raimon Palou i Pere Palou

per un fil absolutament invisible i plana durant dies entre 
els braços del Cor de Jesús, també fa volar les il·lusions i 
la fantasia dels nostres infants i dels que ja no ho som del 
tot. El miram, de nit, més amunt que tots els altres llums 
de les cases, i se’ns envermelleix la punta del nas i els ulls 
ens arriben a llagrimejar, una mica pel fred i una mica pel 
retorn a quan érem criatures i encara podíem creure en 
tot sense recances. A quan el món era encara un paradís 
per descobrir. 

El món... Després hom hi troba injustícies, misèria provo-
cada, corrupcions, pobresa imposada, abusos i greuges 
intolerables que trasbalsen la gent de bona voluntat.

Però l’estel que veim part damunt de Son Ferrà els pri-
mers dies d’hivern, ens regala una treva i tornam a ser, fu-
gaçment, infants.


