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#Turisme

Participació Ciutadana
per elaborar el Pla Turístic
Municipal

S’

ha dut a terme un procés participatiu per a la
redacció del Pla Municipal d’Estratègia Turística d’Esporles, coordinat per l’empresa Gest Ambiental. L’objectiu ha estat recollir aportacions per part
de la ciutadania i del teixit empresarial del municipi, que
serviran per redactar el futur del Pla estratègic municipal turístic d’Esporles que té com a objectius prioritaris:
•
•
•
•

Posicionar Esporles com a destí sostenible i de
qualitat.
Fer d’Esporles un destí amb personalitat pròpia
basada en els seus trets diferencials.
Disposar d’un full de ruta pactat amb la ciutadania
i el teixit empresarial.
Marcar un camí de recuperació econòmica
post-pandèmia.

Per aconseguir-ho s’han celebrat tres reunions amb els
agents econòmics locals implicats, empreses, associacions i obertes a la ciutadania en general i, paral·lelament,
s’ha celebrat una enquesta telemàtica oberta a la participació de tothom.

#Serveis

Les cartes dels bars i
restaurants a A prop

A

ra pots consultar les cartes dels bars i restaurants
a la plataforma Esporles A prop. T’agradaria consultar en línia la CARTA o MENÚ dels principals
bars i restaurants d’Esporles i no saps com, ni on fer-ho?
A la nova secció de Bars i restaurants que s’ha creat a
la plataforma de Market Places Esporles A prop podràs
conèixer gran part de l’oferta gastronòmica del municipi.

A la primera reunió es varen plantejar les línies mestres
del Pla per tal de ser consensuades amb els assistents. Es
va celebrar una segona reunió especifica amb el col·lectiu
jove del poble també amb la voluntat de traçar i validar
les línies mestres del Pla. Amb la celebració́ de la tercera reunió col·lectiva es posà fi al procés participatiu per
tal d’elaborar el PMET d’Esporles. En aquesta tercera reunió es varen posar en comú els resultats de l’enquesta a
la mateixa vegada que es definien les principals accions a
incloure dins el PMET amb la voluntat de presentar, modelar i consensuar aquestes accions.
La valoració global d’aquest procés participatiu es que
ha estat molt positiu per tal de calibrar els objectius i les
accions a incloure dins el PMET ja que ha permès, per un
costat, informar a la ciutadania de la voluntat de l’equip
de govern de desenvolupar aquesta planificació turística, a la vegada que ha permès modelar aquesta planificació per tal que sorgeixi amb el recolzament del teixit empresarial i la ciutadania en general.
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#Habitatge

L’IBAVI construirà 18 HPO
a Esporles

L

a primera promoció de protecció del municipi, en un
solar cedit per l’Ajuntament.
La batlessa d’Esporles, Maria Ramon, i el conseller
de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, han signat un conveni que permetrà la construcció de la primera promoció
d’habitatge públic de l’IBAVI al municipi a un solar cedit
per l’Ajuntament. A l’acte hi va participar també la gerent
de l’IBAVI, Cristina Ballester, i la regidora d’Hisenda, Administració municipal i Igualtat, Marta Neus López.
Els habitatges estaran ubicats al solar que gratuïtament
ha cedit l’Ajuntament, situat en el carrer Ca l’Onclo, 1
(cantonada del carrer Joan Riutort, 90). La superfície del
solar és de 625, 25 metres quadrats. Serà una construcció
de 18 habitatges dotacionals. D’aquests 18 habitatges, 2
són adaptats. Seran habitatges d’uns 45 metres quadrats,
d’un dormitori.

El pressupost previst per a aquesta promoció és
d’1.435.765 euros. La previsió és que les obres de construcció comencin el març del proper any 2022 i que estiguin enllestides aproximadament en un any.
Les promocions de l’IBAVI en construcció i les projectades responen a una arquitectura sostenible, s’utilitzen
materials de km0 i són molt eficients energèticament per
fer-los sostenibles també econòmicament, ja que amb la
reducció del consum energètic es redueixen les despeses.
Tots aquests habitatges van destinats al lloguer social,
amb un sistema d’adequació de la renda que en cap cas
els llogaters paguen més del 30% dels seus ingressos en
concepte de lloguer i despeses.

#Música

Finalitza el curs a l’Escola
Municipal de Música i Dansa

J

a hem arribat a final de curs. Sembla que era ahir
quan començàvem, al mes d’octubre, amb la incògnita de si podríem arribar al juny fent les classes de
manera presencial, de si hi hauria alguna persona contagiada per COVID19 entre el nostre alumnat i professorat o
de com s’esdevendria aquest curs tan estrany.
Però hem arribat al juny i sembla que tot ha anat bastant bé. El més important és que la COVID19 ens ha respectat i hem pogut fer molt del que s’havia previst.
És veritat que hem hagut d’establir i complir diferents
protocols de contingència, moltes mesures de desinfecció, mantenir distàncies de seguretat, emprar mascaretes
a les aules... però això no ha minvat en absolut les ganes
de fer feina i de fer música. I això s’ha pogut veure en les
audicions que hem anat fent durant tot el curs a la Casa
des Poble o a la part exterior de l’Escola de Música i Dansa. També hem pogut anar a fer musicoteràpia al Centre
de dia!
Enhorabona a tothom i en especial als alumnes i les
alumnes que aquest curs han acabat el Grau Elemental i
han fet un gran concert a la Casa des Poble!!!
I el fet que aquest curs tan especial hagi anat bé, ens
dóna més ànim encara per seguir amb el proper curs i els
que vendran!
Per això, i com sol passar cada any, al mes de juny s’han
matriculat per al curs que ve els alumnes que ja han ven-

gut aquest 2020-2021 a la nostra Escola de Música i Dansa. La matrícula per a alumnes nous es farà del 16 al 20 de
setembre. Teniu tota la informació al nostre web.
El que oferim per al curs que ve inclou assignatures que
van des de música en família, petits músics, diferents especialitats instrumentals, llenguatge musical, coral, dansa, batucada, música tradicional, música moderna, bandes infantils i juvenils o combos.
A més de les assignatures que s’imparteixen per aprendre a tocar un instrument, ballar o gaudir més de la música, també oferim sessions de musicoteràpia per a infants
i adults amb molt variats objectius com facilitar la comunicació, millorar les capacitats cognitives o motores, ajudar en la gestió del dolor, promoure l’autoconeixement,
augmentar la concentració i atenció, millorar l’autoestima i autoconfiança o ajudar en situacions d’estrès, ansietat o depressió.
Acabam el 2020-2021 però ja pensant en tot el que podrem fer el 2021-2022!!!
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#Associacions

#Millores

L’Espai Filadora incorpora
les entitats locals

Zona infantil de la Placeta
totalment renovada

D

J

urant el mes d’abril es dugué a terme la presentació
de l’Espai La Filadora d’Esporles, on es convidaren
les entitats i associacions a participar d’aquest.
La Filadora pretén ser una coordinadora per treballar
conjuntament tot el teixit associatiu del poble, la comunitat educativa i l’Ajuntament, sobre temes de gènere en
les activitats habituals.
Com? Formant-nos, fent activitats conscients sobre
el tema, canviant el llenguatge amb el que ens dirigim als
nostres participants, etc. Tot de manera coordinada creant xarxa i una visió conjunta.

#Millores

Noves papereres

C

omença la substitució de les papereres més deteriorades del poble amb les situades al Passeig, la
Placeta i la Plaça de l’Ajuntament.
Les noves papereres tenen només dos compartiments:
un per envasos amb la boca de color groc i un altre pel rebuig amb la boca vermella. A més d’un cendrer, gris, per
les llosques. Aquesta decisió s’ha pres després de molts
d’anys d’experiència i de comprovar que dels residus que
es deixen a les papereres, només es poden recuperar els
envasos, les altres restes que s’hi depositen són pràcticament impossibles de reciclar.
Aprofitam per recordar-vos que ja ha entrat en vigor la
nova llei de residus de les Illes Balears que recull la prohibició de donar bosses de plàstic als comerços i devendre
plats, tassons, palletes i coberts de plàstic d’un sol ús.
Recordau que ja sabem reciclar, ara toca reduir! Per
això, en anar a comprar, sempre amb senalla i rebutjau
embolcalls superflus.

a han finalitzat les obres de la primera fase de remodelació de la Placeta des Jardinet, a la part posterior de la plaça, destinada principalment a l’esbarjo
infantil.
S’han canviat els elements del parc infantil per uns de
nous i adaptats a tothom i el mobiliari urbà de la zona.
També s’ha renovat el paviment i la impermeabilització
del trespol. A més, s’ha instal·lat una nova pèrgola protectora a la part frontal de la Placeta, darrera el parc infantil.
Esperam que els infants i les famílies en gaudeixin, i
pregam que ho facin amb tota la prudència que exigeix
la situació COVID. Respectant les mesures de protecció,
mantenint les distàncies i preservant la pròpia seguretat i
la dels altres usuaris.
Les obres han estat realitzades per l’empresa Vitrac,
Obra Pública SL, per un muntant de 149.355,14€, finançats amb la subvenció del Consell de Mallorca per obres
d’Inversió de Competència Municipal 2019-2020.

I N F O R M AC I Ó M U N I C I PA L |

#Esports

Reunió amb els clubs
esportius

L’

Ajuntament va organitzar una trobada amb els representants dels clubs esportius d’Esporles.
Es va informar sobre les properes convocatòries
de subvencions per a clubs, de les condicions de la competició esportiva en època Covid, sobre l’Espai Filadora i
de la formació relacionada amb l’esport, entre d’altres temes que sorgiren en el transcurs de la reunió i que són de
l’interès del col·lectiu.

#Millores

L’Ajuntament millora les
instal·lacions del Casal de
Joves i de l’empedrat de
carrers del municipi

E

l personal de SOIB Reactiva 2020 amb la coordinació i control de la brigada municipal, han treballat en
la construcció del doble envà de la sala jocs del Casal
de Joves. L’eliminació d’humitats i l’aïllament tèrmic de la
sala afavorirà un ús més eficient i eficaç de l’espai.
D’altra banda també s’han substituït llosses de l’empedrat de carrers del municipi per afavorir la viabilitat del
pas i evitar humitats a les zones afectades.
El programa SOIB REACTIVA 2020 és un programa
promogut pel SOIB i 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 Conferència Sectorial i pel Fons per
afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS) per facilitar
la requalificació professional.
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#Millores

Focus més eficients al
pavelló de l’IES

L’

antic enllumenat del pavelló esportiu de l’IES ha estat substituït per nous focus led.
Aquest canvi representarà un augment considerable de l’eficiència lumínica, concretament, un 250%
més de lluminositat. A més, suposarà un estalvi del 26%
del consum.
Aquestes millores s’han fet amb el finançament de les
subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses
en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte
de Batlies, gestionades pel Consell de Mallorca.
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#Història

Presentació de la
plataforma d’arxius
històrics de les Illes Balears

E

l mes de maig es va presentar a la UIB la Plataforma
d’Arxius Històrics de les Illes Balears, una iniciativa
per facilitar la digitalització, preservació a llarg termini i la difusió dels arxius històrics de les nostres Illes. En
aquets moments hi formen part 8 arxius, entre ells el
d’Esporles.
Aquesta és una passa important per al nostre arxiu, ja
que per una banda es preservarà la documentació més
antiga que conservam i per altra aconseguirem que els
usuaris hi puguin accedir d’una manera més fàcil i directe.
En aquets moments es pot accedir a les actes de Consell/
Plens des de 1550, pergamins datats de 1370 a 1673, Apeo
de 1818, i cadastres dels segles XVII, XVIII i XIX. També
està digitalitzada la revista Horizontes.

Durant el 2021, i amb el suport del Consell de Mallorca,
es seguirà amb el projecte i s’incorporarà altra documentació a la Plataforma.
Hi podeu accedir des de l’enllaç del nostre web:
https://ajesporles.net/es/node/2104

#Projectes

La presidenta Cladera
presentà l’oficina de suport
municipal per a projectes
Europeus

E

s tracta d’una oficina de nova creació que el Consell posarà a disposició dels ajuntaments de menys
de 20.000 habitants.
La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, juntament amb la consellera de Presidència, Teresa
Suárez, i la directora insular de Coordinació i Projectes
Estratègics. Margalida Amorós, varen presentar a Esporles l’oficina de suport tècnic que la institució insular posarà en marxa aquest mateix mes per ajudar els ajuntaments de menys de 20.000 habitants a gestionar els seus
projectes europeus i amb relació als fons europeus de recuperació.
Es tracta de la tercera reunió amb batles i batlesses
dels municipis de Mallorca, que s’ha celebrat a l’ajuntament d’Esporles i a la qual han assistit la batlessa d’aquest
municipi, Maria Ramon, i els batles d’Andratx, Antoni Mir; Mateu Ferrà de Banyalbufar; Lluís Apesteguía de

Deià; Antoni Solivellas d’Escorca; Bartomeu Jover d’Estellencs; Antoni Marí de Puigpunyent; Carlos Simarro de
Sóller; Nadal Torres de Valldemossa; el Tinent de batle de
l’Ajuntament de Fornalutx, Andreu Barceló i Francisco
Marroig, regidor de Fornalutx.
Aquesta oficina de suport tècnic municipal per a projectes europeus, que estarà adscrita al departament de
Presidència del Consell, disposarà de personal especialitzat en fons provinents d’Europa, i tendrà les funcions
d’assessorar els ajuntament en la viabilitat de projectes susceptibles de ser finançats amb aquests fons, crear sinèrgies entre municipis per valorar la possibilitat de
fer projectes conjunts, identificació de les convocatòries
adients i ajustades als projectes; suport en la tramitació
de les sol·licituds, gestió i justificació dels projectes, entre altres.
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#Ensenyament

ESCOLETA

ARA, UN ANY DESPRÉS

V

olem dedicar unes paraules a la revista del nostre
poble per recordar la situació ens trobàvem a l’escoleta ara ha fet un any. El maig del 2020, després
de dos mesos confinats vam saber que les Escoletes serien els primers centres educatius en començar el procés
de desescalada a la nostra Comunitat Autònoma. Com
us podeu imaginar els dubtes, incerteses, neguits, falta
de control i perquè no dir-ho, por d’aquells moments ens
envaïen, la responsabilitat que se´ns donava no era tasca
fàcil.
En sabíem poc d’aquell virus que amenaçava la naturalitat de la nostra vida, vivíem amb la incertesa de si els infants eren importants transmissors de la malaltia.
Ens trobàvem en un moment on el recolzament de les
Administracions i la xarxa sanitària i educativa era vital per
fer front la situació, els protocols i les noves mesures feien
tomballejar la mirada educativa en la primera infància per
la qual tant s’havia lluitat. No sabíem com ens en sortiríem pensant en el compliment dels protocols, les adaptacions dels projectes de centre, els recursos humans que
suposarien tots aquests canvis.
Recordam aquells dies que érem portades de periòdics,
que la ràdio i la TV acudia als nostres centres per entrevistar-nos, ara un any després podem dir que n’hem sortit
prou bé de la situació, però sense oblidar tot el que ho ha
fet possible: la cooperació en xarxa dels centres educatius 0-3, la voluntat, alegria i amor que les mestres senten

per la infància, la confiança plena que ens han tengut les
famílies, l’acompanyament educatiu i sanitari per part de
l’IEPI i l’EAP de la Conselleria d’Educació i el compromís
de l’Ajuntament que a vetlat en tot moment per la qualitat i equitat educativa dels infants del nostre poble.
Ara, per Sant Pere 2021 amb un final de curs que s’atraca, amb vacunes, amb una situació que sembla que va millorant així i tot tothom segueix amb dubtes i preocupacions, però podem dir que si alguna cosa hem après amb
aquesta crisi es que humanitzar les situacions i sentir-nos
acompanyades és la base perseguir endavant.

#Millores

Arreglant l’espai de cultiu
de l’hort de Son Trias i
recuperació dels marges

L’

alumnat del Centre Formació Esporles, que realitza
el programa Mixt Formació i Ocupació 30 de l’Ajuntament d’Esporles està realitzant les pràctiques del
seu certificat de professionalitat en vivers i jardins a l’hort
de Son Quint. Han començat preparant el terreny, la neteja d’herbes i la recuperació dels marges i del safareig
per poder llaurar el sòl, afegir adob i preparar els solcs per
sembrar i recollir els fruits.

El taller SOIB 30 Formació i ocupació Son Quint IV, programa Mixt per a majors de 30 anys (SOIB 30 Formació i
ocupació finançat pel SOIB mitjançant Conferència sectorial amb la participació del SEPE) han fet una gran feina
per condicionar l’hort per començar la tasca de sembrar.

10 |

| I N F O R M AC I Ó M U N I C I PA L

#Medi ambient

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

E

l Pla contempla actuacions com: seguir detectant i
eliminant les pèrdues de la xarxa, que durant el darrers anys ja s’han reduït molt considerablement; instal·lar comptadors elèctrics de més precisió; redactar una
nova ordenança que contempli establir tarifes que agreugin el consum abusiu d’aquest bé dins tot el terme; la implementació de sistemes de drenatge sostenible; millores
estructurals a la xarxa de clavegueram, entre d’altres. L’aigua és un bé escàs i hem de vetllar per la seva gestió òptima i responsable.
El Pla també contempla mesures d’activació en cas de
produir-se episodis de sequera al municipi.
#Medi ambient

Guies informatives de
residus als establiments

L’

Ajuntament ha editat en paper unes guies informatives sobre la nova Llei de Residus específiques pels
establiments comercials i de restauració. El contingut de les guies ha estat elaborat per la Conselleria de
Medi Ambient.
Per donar a conèixer els detalls, s’ha fet una ronda de
visites d’una tècnica de l’empresa Gram que les ha repartit les guies i les amplia la informació que necessiten sobre el tema del tractament de residus per adaptar-se a la
nova normativa. Els establiments li poden consultar tots
els dubtes sobre la gestió de residus al seu comerç o local
de restauració.

Horari d’estiu
del Parc Verd

De dilluns a dissabte
de 7 h a 14.30 h
14 de juny - 18 de setembre
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#Millores

Obres de remodelació del
carrer dels Estricadors

L

es millores consistiran en la renovació de la xarxa
d’aigua potable, la de les aigües residuals i la de les
pluvials. A més, es canviarà la pavimentació,s’eixamplaran les voravies i es faran accessibles. També està previst fer la voravia més ample, sembrar arbres al costat que
fins ara no n’hi havia i posar enllumenat nou.
Per aquest motiu, el carrer romandrà tancat al trànsit
durant la realització dels treballs de millora.
Aquestes obres se fan amb el finançament del Consell de Mallorca, a través d’una subvenció plurianual per
a dur a terme actuacions d’inversió de competència municipal (obres, vehicles i immobles) i sufragar honoraris de

redacció de projectes i direcció d’obres, per un muntant
de 317.256,43 €. L’empresa adjudicatària de dur-les a terme és Excavaciones s’Horta.
Amb aquesta partida està previst canviar la pavimentació del carrer Major.

#Serveis socials

Guàrdia Civil i Ajuntament
d’Esporles organitzen una
reunió de coordinació
territorial

L

a Guàrdia Civil i l’Ajuntament d’Esporles convocaren una jornada de coordinació per a la millorar l’assistència a víctimes de violència de gènere, menors,
majors i persones vulnerables dels municipis de la zona.
A la reunió assistiren representants de totes les institucions que treballen i tenen contacte amb aquestes persones, responsables polítics, Forces i Cossos de Seguretat, centres educatius, centres mèdics, serveis socials i
centres de dia, dels ajuntaments d’Esporles, Valldemossa, Puigpunyent, Banyalbufar i Estellencs.

Informació
sobre residus

Es tractaren temes per a millorar la col·laboració entre
els responsables dels organismes, compartir experiències
i eines de treball, i per unificar criteris per a millorar l’atenció de persones de col·lectius vulnerables.
Aquest tipus d’iniciatives són un pas més en la protecció de les víctimes amb menys recursos en la qual es veu
involucrada la Guàrdia Civil al costat de diferents institucions, cadascuna d’elles en l’àmbit de les seves competències.
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#Comerç

Piedad Torres, guanyadora
de la campanya d’hivernprimavera de ComprEs

L

a batlessa d’Esporles, Maria Ramon, i la regidora de
Promoció econòmica, Marian Castell, feren entrega del xec regal de 250€ de la targeta de fidelització
ComprES, a la nostra veïnada, Piedad Torres, premi que
podrà consumir a qualsevol dels onze comerços adherits
a ComprES. Enhorabona, Piedad!!
Comença un nova campanya i tots els punts tornen al
zero, ara és la teva si vols ser l’afortunat/da a la propera
campanya, només has de començar a acumular punts
amb les teves compres. El teu dia a dia a Esporles té premi!! I a més fa crèixer el poble.

Recorda que pots consultar els comerços adherits a
ComprES i els teus punts a:
https://compres.ajesporles.net

#Jovent

Els joves decideixen!

E

l passat mes de maig es va dur a terme l’Assemblea
Jove a la Placeta des Jardinet.
Com cada any els i les joves van anar presentant
diferents propostes que votàrem dia 22 a l’Assemblea
Jove. Les propostes més votades i que es duran a terme
d’aquí a final d’any són:
•
•
•
•
•

Sortida a Cabrera (500€)
Concerts (300€)
Intercanvi (500€)
Sala de música (500€)
Sortida en Caiac (200€)

Un any més les seves veus han decidit on destinar els
pressupostos de joventut de 2021!
A més d’aquestes propostes, aquest estiu anirem de
Campament a Eivissa, ja que va ser una de les propostes
de l’Assemblea Jove 2020 que no es va poder dur a terme
per la pandèmia de la Covid.
I com cada any, el Casal de Joves ha participat a les
festes de Sant Pere amb les propostes que varen sortir al
Fòrum de Festes, tenint en compte les mesures de segu-

retat i les restriccions establertes. Suposam que ens heu
vist amb els dimonis rescatant a Sant Pere; passejant pel
poble coneixent una mica més la història d’Esporles; cantant i aplaudint els ritmes de Melassa i Ipops; jugant als
tornejos de Sant Pere; o xerrant amb les joves de Mals Papers sobre els seus projectes cinematogràfics (quines artistes!). Esperam que hagueu gaudit tant com nosaltres!
Què bé que venen aquests dies d’estiu...!
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#Comerç

Comerços a la campanya
Compres d’hivern-primavera

L

a regidora de Promoció Econòmica, Marian Castell,
acompanyada pel regidor de Medi Ambient i Esports, Miquel Fernández, lliuraren les distincions.
La regidora de Promoció Econòmica, Marian Castell,
acompanyada pel regidor de Medi Ambient i Esports, Miquel Fernández, han fet entrega aquest dimarts de les
insígnies del rànquing de comerços de la Campanya hivern-primavera de la targeta de fidelització ComprES.
Aquestes insígnies s’entreguen als establiments adherits a
la campanya ComprES que més punts han repartit entre
la seva clientela i aquesta campanya d’hivern-primavera
els comerços que estan al capdavant són:
1. La tenda d’informàtica Ash amb 3157 punts repartits.
2. Ecotenda Arboçar amb 781 punts assignats a la seva
clientela.
3. Artimanya amb 697 punts.
Enhorabona als 3 comerços capdavanters! Recordar a
la resta de comerços adherits a ComprES que la competició segueix en marxa i els vostres clients poden acumular punts fins al 20 de juny. Animau-vos a donar molts de
punts i així fer que els vostres clients puguin guanyar el xec
regal de 250€ per consumir als comerços de ComprES.
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#Ocupació

Renovació del conveni
de col·laboració amb
AMADIBA

E

l conveni té l’objectiu de desenvolupar el projecte
Paracaigudes, basat en uns itineraris integrals d’inserció per a Joves d’entre 16 i 30 al municipi.
El conveni ha estat signat per la presidenta d’AMADIBA, Elvira Jiménez Rozas, la coordinadora del projecte,
Noeli Capellà Camacho, el tècnic encarregat de la preparació laboral, Albert Giner Cadena i la Batlessa d’Esporles, Maria Ramon Salas.
L’objectiu del projectes és facilitar als participants la
presa de decisions en l’àmbit formatiu així com la progressiva integració al mercat laboral treballant eines i aptituds en aquesta direcció.
AMADIBA va començar al 2020 a prestar aquest servei
al Centre Formació Esporles, espai cedit per l’ajuntament
d’Esporles.
L’horari del servei és dilluns i dimarts de 14h a 18h. Podeu contactar a través del correu albert@amadiba.org o
el telèfon 662170441.

Per a més informació podeu consultar la pestanya d’Inserció laboral de la web del CentreTotheducatiu:
www.totheducatiu.com

#Ocupació

Cloenda programa Reactiva
primer torn

E

l passat 22 d’abril va tenir lloc la cloenda del primer
torn de contractació del Programa SOIB REACTIVA
2020 de l’Ajuntament d’Esporles.
A l’acte d’acomiadament, participaren la batlessa, Maria Ramon i la directora del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, Pilar Ortiz. Es va agrair a les 10 persones treballadores que han participat al programa, per la bona feina
que han dut a terme durant aquests 4 mesos. Les persones contractades han desenvolupat tasques d’interès general a diferents àrees municipals, com tasques administratives, de manteniment i de comunicació entre altres.
Al segon torn del programa, es preveu la contractació de
tres persones per cobrir una plaça de netejador/a i dues
places de peons picapedrers. L’Ajuntament i aquest programa aposten per contribuir a la reactivació econòmica
dels col·lectius laborals afectats per la pandèmia requalificant-les professionalment. SOIB REACTIVA 2020 ha
estat promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Eu-

ropeu en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació
Juvenil i regional 2014-2020, per fons de l’Estat a través
de conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls
del turisme Sostenible (ITS).
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#Millores

Millora de l’accés a l’aturada
de l’autobús a la sortida del
poble

L’

alumnat del Centre Formació Esporles, que participa al projecte SOIB 30 Formació i Ocupació per a
majors de 30 anys de l’Ajuntament d’Esporles, està
realitzant les pràctiques del seu certificat de professionalitat en vivers i jardins aprenent a fer dissenys, sembres
i manteniment a diferents espais. A la sortida del poble,
per tal de donar una nota de color i condicionar l’aturada de l’autobús, han llevat les herbes, han fet un pas per
facilitar l’accés dels passatgers a l’autobús i han sembrat.
El projecte Son Quint IV del programa SOIB 30Formació i Ocupació per a majors de 30 anys, finançat pel SOIB
mitjançant la Conferència sectorial amb la participació
del SEPE, ha deixat aquesta nova imatge a la sortida del
poble.
#Medi ambient

Dia del reciclatge molt
participatiu

D

ia 17 de maig és el Dia Mundial del Reciclatge i
l’Ajuntament d’Esporles ho va celebrar-ho amb un
grapat d’activitats que ens recordin la necessitat
de no malbaratar recursos i sobre la necessitat de reciclar
i sobretot reduir residus.
Els alumnes dels diversos tallers del Centre de Formació varen fer tot un bon grapat d’objectes i productes a
partir de materials reciclats. Totes aquestes coses varen ser exposades els dissabtes a una paradeta al mercat
i sortejats en una rifa organitzada per l’ONG Esporles al
Món. Les botigues s’Arboçar, Artimanya, s’Estanc i la Joieria Piña Comas també participaren amb la venda dels
tiquets de la rifa als seus establiments.
El Casal de Joves va organitzar una pintada d’avisos al
costat dels grallats de les aigües pluvials, advertint del perill de llançar residus, ja que allà comença la mar.

#Millores

Renovació rètols dels
carrers a Ses Rotgetes

L

es cinc alumnes participants al curs de ceràmica del
Centre Formació Esporles, propi de l’Ajuntament,
cofinançat per l’Obra Social la Caixa, han finalitzat
els primers rètols dels diferents vials de Ses Rotgetes, i el
personal de la brigada municipal de manteniment els ha
instal·lat.
Les tècniques apreses en l’elaboració de les peces han
estat: preparació d’esmalts, bany de rajoles, estergit, maquetació de cartell i pintura sobre coberta.
Al llarg de l’any s’aniran fent i instal·lant la resta de cartells de Ses Rotgetes, així com de diferents carrers i edificis municipals.
Si voleu participar de futures accions formatives,
d’aquesta temàtica o d’altra, no oblideu passar pel Centre Formació Esporles i inscriure-us!
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#Emblemàtics

Esporles compta amb 5
establiments emblemàtics
a Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Comerç i de l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears (IDI) impulsa el Projecte
Emblemàtics Illes Balears. El projecte neix de la necessitat de protegir l’activitat comercial de proximitat i, més
específicament, la dels establiments amb més tradició
dels municipis. Un dels objectius d’aquest projecte és

donar a conèixer la singularitat de cada municipi a través
dels seus establiments emblemàtics.
S’han establert una sèrie de categories per unificar els
criteris entre tots els participants en el projecte. Així, un
comerç pot ser catalogat com a: arrelat, amb història i/o
amb patrimoni
La plataforma a través de la qual es dona a conèixer
el projecte és la web www.emblematicsbalears.es, que
creixerà a mesura que s’incorporin al projecte més municipis. Actualment, hi ha 14 municipis d’arreu de les Illes
Balears amb un total de 102 comerços catalogats. Esporles compta amb 5 comerços catalogats.

La Granja

Lafiore

Un recorregut per la Granja d’Esporles et permet
conèixer el dia a dia de la Mallorca de segles passats a través dels oficis tradicionals que es duien a terme en una
possessió des del segle x fins al XVII.
El terreny que actualment ocupa la Granja d’Esporles ja va ser de gran interès per als romans i després per
als àrabs, que varen dominar l’illa entre els segles X i XIII.
Amb la conquesta cristiana, la finca inicia el seu recorregut com a possessió feudal, i passa per diverses propietats, fins que l’adquireix la família Fortuny, responsable
de la reforma de la casa al segle XVII. Actualment, està en
mans de la família Seguí, que la regenta des de fa 40 anys.
És una casa senyorial envoltada de vegetació frondosa, jardins i fonts naturals, però amb una mescla d’estil
senyorial i rústic, ja que s’emprava tant com a residència
dels senyors com per a explotació agrícola (possessió).
Durant el recorregut per la Granja es mostra aquesta
vida rural mallorquina i el seu llegat cultural a través dels
oficis tradicionals. Hi estan representats des de la fabricació de teixits fins a la elaboració d’oli, perfums, a més
de les tasques de ferrer, fuster i sabater, entre d’altres.
La Granja d’Esporles té un espai de venda on es pot
trobar una selecció de productes de l’illa de Mallorca, a
més d’una degustació gratuïta de productes tradicionals,
com ara sobrassada, melmelades, bunyols, pa de figa,
vins, etc.

La família Tortella va obrir aquest establiment l’any
1964, i actualment és la segona generació qui dirigeix el
negoci dedicat a l’artesania del vidre.
Situat a la carretera de Valldemossa, l’edifici de Lafiore
ha patit poques modificacions, i disposa d’una part dedicada a l’exposició i una altra a la fàbrica de vidre. Tot i
això, els darrers anys se n’ha canviat la distribució interior i el mobiliari per adaptar-lo al nou concepte de Lafiore
Creative & Select Store, que ha fet que, a més de les peces de vidre bufat, la botiga inclogui objectes de qualitat i
disseny actual elaborats a Mallorca, com ara teixits (teles
de llengües), ceràmica, mobles, productes gurmet, etc.
La façana també s’ha actualitzat amb la incorporació del
nou logotip de l’empresa.
Lafiore té un dels pocs tallers de vidre bufat que encara
hi ha oberts a l’illa i que conserven aquesta tradició. També tenen un estudi creatiu on es desenvolupen altres tècniques d’elaboració, com el fusing. En col·laboració amb
dissenyadors i arquitectes, elaboren objectes de vidre i
cristall artístic per a projectes decoratius arreu del món
i, paral·lelament, creen productes amb dissenys tradicionals actualitzats, com ara les setrilleres mallorquines, botelles, copes, plats, gerros, canelobres i làmpades, entre
d’altres.
La particularitat de la fàbrica és que es pot visitar i veure en directe com els mestres artesans elaboren una peça
de vidre bufat, procedent de material 100 % reciclat.

L
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Can Gener

Can Mavano

Oberta des de l’any 1907, Can Gener és una botiga de
queviures molt coneguda a Esporles, que es caracteritza
pel tracte familiar i pel compromís amb els seus clients.
D’ençà que va començar, a més de la venda de productes d’alimentació, feia oli durant la temporada de l’oliva,
de l’octubre al gener. Encara conserven la tafona a la part
posterior de la botiga, però fa cinquanta anys que ja no
està en funcionament.
Actualment, ofereix a la clientela productes de quilòmetre zero, sempre de la màxima qualitat i frescor. També es fa servei a domicili.
La botiga va ser fundada per Toni Aulí Nadal, el besavi de l’actual propietari, Jaume Aulí, quarta generació de
la família. Actualment, molta gent encara els coneix com
Can Toni Gener. Recorda com son pare, Jordí Aulí, repartia a domicili pa i llet, tal com es feia als nostres pobles
durant les dècades dels 60 i 70. Primer, el repartiment
es feia amb bicicleta i, més tard, amb un Citroën. Jaume
també explica que durant la postguerra Can Gener s’utilitzava per a l’estraperlo.

La família de Vicenç Calafell està al capdavant de Can
Mavano des de fa quatre generacions, i es dediquen a la
venda de productes d’alimentació. Amb els doblers de la
venda d’una gran finca, Llorenç Sabater va poder comprar una casa senyorial al centre d’Esporles, que varen
reformar. L’any 1898 varen obrir una botiga de queviures
que van anomenar Can Mavano, que era el nom pel qual
se’l coneixia al poble. Després va continuar amb el negoci
la seva filla Margalida.
A la botiga venien menjar per als animals, sucre, arròs,
fideus, burballes, faldons, faldes i camises. En destacaven les seves balances romanes, que pesaven en lliures i
en unces, unitat de mesura per pesar els sòlids en aquell
temps. Encara en conserven moltes.
Amb més de cent vint anys d’història, la botiga va obrir
les portes al carrer Nou de Sant Pere fins a l’any 2002,
quan la família de Catalina Rosselló, neta del fundador,
va vendre la casa i varen traslladar el negoci al carrer de
Francesc de Borja Moll, on actualment atén la seva clientela Catalina Segura, la dona de’n Vicenç.

Carnisseria
Margalida
Fa més de 125 anys, en concret l’any 1890, Jaume Mir
obria les portes de la carnisseria d’Esporles, negoci que
avui en dia encara està en actiu. En aquell temps, compraven la carn a l’escorxador del poble, la preparaven i
després la venien. Un dels elements que encara es conserva d’aquells anys és una bàscula.
Actualment, la carnisseria està regentada per Margalida Mestre i Toni Sabater, quarta generació de la família,
que continuen amb el negoci del seu repadrí i ofereixen
als veïns i visitants d’Esporles productes selectes, especialment farcits, salsitxes, sobrassada i botifarrons.

GALERIA
Ruta Cultural Banyalbufar i la malvasia

Concert primavera Banda Lira Esporlerina

Rondalla Maristel·la

Montse Castellà

Rodo Gener

Peajes

Joy Spit

Esporles, què en saps del teu poble?

Ball en línea

Cantam un conte

Volta cicloturística

Viatge al món de n’Aina

Tast de llibres

Una banda de pel·lícula

Balla de la Filadora

Cursa d’orientació

Pregó de festes a càrrec d’Aina Aguiló amb sonada dels Xeremiers

ENTREVISTA

Gabriel Sampol
Mayol

Text: Es Fill de na Joaneta
Fotos: Copyright Sampol
Dins la bodega a punt de servir una copa de Llàgrima de Superna 2020, vi
guanyador de una Medalla d’Or a la darrera Berliner Wein Trophy 2021

D’on li ve el gust per la pagesia?
Crec que molts de mallorquins venim del món agrícola, com és el meu cas; per tant m’agrada alternar el meu
temps lliure entre el negoci i el camp. I ara més que mai
m’agrada Son Vich perquè veig la bona marxa que dur la
nostra bodega.
Què ha suposat plantar vinya a la Serra de Tramuntana?
Que hem de fer feina a un territori difícil i complicat i que
dificulta la mecanització; això vol dir que moltes marjades, els hem de treballar a mà, com ho feien els nostres
avantpassats. Però això és una virtut perquè surten uns
vins excel·lents amb uns aromes exclusius de la Serra. Són
uns vins més frescs, manco alcohòlics amb una acidés
natural equilibrada, elegants i amb molta personalitat.

“ELS NOSTRES VINS
SÓN FÀCILS DE
BEURE, ENTREN BÉ,
REPRESENTEN LA SERRA
DE TRAMUNTANA”
Per quines varietats heu apostat?
Cultivam varietats autòctones com prensal, mantonegro
o gorgollassa, però també viognier, tempranillo, cabernet
Sauvignon, syrah o merlot. Feim vi blanc, blanc de noir,
rosat i negre envellit dins bota.

Us han fet guanyar molts de premis?
Els darrers premis han estat dues medalles d’or al certamen Berliner Wein Trophy 2021 (què és un dels concursos
internacionals més gran i més exigent del món) per Llàgrima de Superna 2020 i Marges 2020.
Enhorabona...! Per què agraden tant aquests vins?
Moltes gràcies...! Jo pens que és perquè són fàcils de
beure, que entren bé i són persistents. Representen la
Serra de Tramuntana a través d’aquesta mineralitat i salinitat tan característica. I, per suposat, que tenen una
identitat única.

“VAIG COMPRAR SON
VICH DE SUPERNA PER UN
MOTIU SENTIMENTAL”

Per què va comprar Son Vich?
Idò va ser per un motiu sentimental. Els antics senyors,
la família Moragues-Monlau estaven emparentats amb la
meva dona. I sempre havia sentit parlar de la gran inversió que feren per cuidar-la i embellir-la; de fet hi ha uns
jardins, amb un gran llac, inspirats amb jardins del Centre
d’Europa.
Aplica tots els seus coneixements com a empresari per
dur la finca endavant?
Mira, quan vaig comprar la finca estava al màxim de rendiment agrícola. Produïa al voltant de 1.000 Tn de po-

«PER TOTES LES NOSTRES
NECESSITATS ENS SERVIM DE
LES BOTIGUES D’ESPORLES»

G

abriel Sampol Mayol (Montuïri 1936) President de Sampol, Ingeniería y
Obras. Casat amb Paz Massanet, té quatre fills. L’any 1981 va comprar
Son Vich de Superna i de llavonses ençà va millorant aquesta possessió:
vinyes, tarongers, oliveres, ovelles, gallines... Actualment té una
Bodega on els seus vins no deixen de guanyar premis: Lágrima de Tramuntana
2009 Medalla d’Or Berlina Wine Trophy; Costers 2015 Medalla d’Or a 8th Asia
Wine Trophy; Vignier 2018 Medalla d’Or Wein Trophy... Les seves aficions són:
caminar, estar amb la família i fer un bon dinar amb els amics.

mes boníssimes. També hi havia vaques lleteres, ovelles,
i porcs negres. Però jo tot d’una vaig aplicar els meus coneixements com empresari i vaig instaurar la comptabilitat analítica: que com més produeixis, més perdràs.
Disculpi però no ho entenc...!
O no ho havies sentit mai? No idò és una expressió ben
coneguda! Vaig descobrir que eren produccions obsoletes i que havia d’apostar pes futur i això ens va dur a convertir Son Vich en una bodega amb vins d’altura. I ara estam amb procés de conversió a producció ecològica.

“A L’EMPRESA NO NOMÉS
FEIM HOTELS, SINÓ
AEROPORTS, HOSPITALS,
TELECOMUNICACIONS...”
Què és més fàcil fer un bon vi o un hotel de cinc estrelles?
(Riu) Ambdues coses tenen la seva dificultat. A Son Vich
ja t’he dit com feim feina. En el cas de l’enginyeria tenim
un gran equip de professionals i no solament feim hotels,
sinó generació i distribució d’energia, instal·lacions aeroportuàries i ferroviàries, hospitals, instal·lacions industrials i infraestructures de telecomunicacions.
Ara record que vàreu aconseguir l’ abalisament de l’aeroport de Madrid-Barajas amb tan sols 9 mesos...

Efectivament va ser un fet molt important per la nostra
empresa perquè baixàrem considerablement el termini
d’execució sol·licitat per AENA. Això és possible gràcies a
la gran experiència que tenen els nostres equips humans:
enginyers i especialistes en treballs d’aeroports.
Ja ho han aconseguit tot en aquesta vida?
No hem posat cap límit al nostre desenvolupament, de
fet ens estam diversificant en diferents especialitats
d’enginyeria i tenim vocació d’anar per tot a on puguem
desenvolupar les nostres línies de negoci.

“L’EMPRESA LA
DIRIGEIXEN ELS MEUS
QUATRE FILLS I JO ESTIC
EN CONTACTE AMB ELLS
FORMANT UNA GRAN
FAMÍLIA”

Segueix essent la seva empresa el més important de la
seva vida, el motiu per aixecar-se el matí?
Sí, cada dia vaig a la empresa i compleixo la meva tasca
corporativa. No duc es dia a dia. Jo som es president i
els que la dirigeixen són la tercera generació, que són els
meus quatre fills. I sempre estic en contacte amb ells formant una gran família.

I ara si em permet una pregunta indiscreta: d’on li ve
aquesta genètica de tenir els cabells rossos i els ulls
cels? Li deman perquè malgrat tenir els dos llinatges
ben mallorquins pel seu aspecte físic ben bé podria ser
alemany o nòrdic...
Només et puc dir que mon pare va coincidir estudiant
en el Blauets de Lluc amb el savi Don Llorenç Riber i li va
dir que el llinatge Sampol venia de la Bretanya Francesa,
Sant Paul.

Vista de la possessió de Son Vich i les seves vinyes

Com ha aconseguit que els seus fills estimassin tant
l’empresa?
Jo li diré: el respecte entre tots. A més ells han entrat a la
empresa de forma voluntària. Cada diumenge dinam plegats a Son Vich i en l’estiu a Son Serra de Marina. Els nets
també es duen molt bé entre ells.

“SENSE FEINA, ESFORÇ,
DEDICACIÓ I VISIÓ DE
FUTUR NO HAGUÉSSIM
ARRIBAT ON HEM
ARRIBAT”
Un paisà seu m’ha dit de vostè: “És un home senzill,
molt feiner i emprenedor que vol competir amb les
grans elèctriques i d’una empresa familiar ha fet una
multinacional amb més de 1000 empleats entre ells
més de 100 enginyers...” Hi està d’acord?
Sense feina, esforç, dedicació i visió de futur, no hauria
estat possible arribar al que ara és SAMPOL. La nostra
empresa és el fruit de molts d’anys de dedicació, feina en
equip i la selecció dels millors professionals.
Pot dormir tranquil tenint més de 1000 empleats a
càrrec seu?
Sí perquè s’empresa s’ha anat fent a poc a poc. Avui en dia
tenim més de 1.300 empleats, però els primers començaren fa vuitanta set anys, per tant hem anat creixent de
mica en mica de manera normal i quotidiana.

A Son Vich, on va passar tot el confinament juntament a la
seva esposa i els posaders.

El seu pare, en el seu dia, va dir que “El futur estava en
l’electricitat” vostè on pensa que està actualment el
futur?
Mon pare de molt jove ja va veure el futur que tendria
l’electricitat. Va abandonar els negocis del seu pare, el
meu padrí, per establir-se a Palma des de Montuïri i dedicar-se a la seva gran passió: l’electricitat.
Per acabar li vull demanar si malgrat tenir part de la
finca al terme municipal d’Esporles, té qualque vinculació directa amb el nostre poble?
Per descomptat que sí, hem de tenir en compte la proximitat de Son Vich amb Esporles, només 4 km i totes les
nostres necessitats per la casa ens servim de les botigues
d’Esporles.
Moltes gràcies, per la seva atenció i el seu temps.
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Noves fites socials i
esportives del bàsquet a
Esporles

A

final d’abril els més menuts del bàsquet varen tornar a la competició. Durant tretze mesos, per a les
criatures de menys de 12 anys, fer bàsquet ha significat no fer partits. Però n’han sortit amb entusiasme, i
aquest final de temporada la família del minibàsquet esporlerí es tanca amb 14 jugadores i 16 jugadors. Els equips
premini i els grups d’escoleta i iniciació també han pogut
reprendre el ritme i la il·lusió. El mèrit és de l’equip tècnic i
les coordinadores (Esther Morillo i Eva Milán), que han generat la màgia necessària per a mostrar els valors del bàsquet de mil maneres: per videoconferència, sense contacte i ―sobretot― amb molta sensibilitat.
Les famílies no han pogut veure els entrenaments i han
tengut un accés molt restringit als partits. Això ha generat que les ganes de bàsquet hagin crescut molt.
En la categoria infantil, enguany hi ha hagut dos equips
masculins i un de femení. Un èxit de participació en
una etapa difícil, marcada pel canvi de pilota i perquè ja
es juga amb la cistella a 3,05 metres. També s’ha pogut
constituir un equip cadet masculí, amb molts de jugadors
formats a al club.
El júnior femení, format per 4 júniors i 6 cadets de primer any, ha fet una temporada valenta. També ha fet
molt bona feina l’equip júnior masculí, amb pocs jugadors, però molt compromesos i arrelats a Esporles. El sènior femení està format també per moltes jugadores de
la casa. En aquestes tres categories hi ha persones que, a
més de jugar, fan d’entrenadores en categories inferiors.

Enguany molts equips de l’Esporles BC han arribat a
les fases finals de les seves divisions. Cal destacar que el
sub23 masculí ha fet subcampió de Mallorca. Gairebé la
meitat del grup juga al nostre club des de fa més de deu
anys.
Aquesta temporada cal destacar una fita esportiva
sense precedents. L’equip sènior masculí ha guanyat la
Lliga Balear, en una final a quatre espectacular que l’ha
duit a ascendir a la Lliga EBA. El Palau d’Inca ha estat una
festa amb els càntics del Front 1989 i el suport de l’afició
esporlerina.
Ha tocat renovar la junta directiva. Des del mes de
maig, el president de l’entitat és Eloy Doce, molt vinculat al club –aquesta temporada ha entrenat el sènior i el
sub23 masculins i anteriorment n’havia estat director tècnic. El vicepresident és Toni Ramis. Dani Talens ocupa la
secretaria i Àlex Alzamora, la tresoreria. Tona Martorell,
Toni Medina i Pere Bueno en són els vocals.
És el moment de fer un gran reconeixement a les persones que han estat vinculades a la junta directiva durant
aquests darrers desset anys. L’Esporles BC no seria on és
sense l’equip liderat per Aina Aguiló. Des d’aquí, un homenatge a ella, a Rafel Mir i a totes les persones que ho
fan possible cada dia.
Per acabar, feim una crida a tothom que vulgui fer esport. Les portes del bàsquet esporlerí són obertes de bat
a bat. Ens faria una il·lusió especial tenir equips femenins
de totes les categories. #123Esporles
Vine a jugar i a divertir-te amb nosaltres!
Per més informació:
655 840 948 Eva Milán
www.esporlesbc.com
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Ermassets al Campionat
Estatal de Rogaine

E

l passat dissabte dia 12 de juny es va celebrar el
Campionat Estatal de Rogaine a Navarra. Un
grup de representants dels Ermassets van participar-hi, na Toninaina Santamaria, Llorenç Coll, Jordi Domènech i Bernat Bestard. Es va disputar als boscos de
la Serra d’Aralar, caracteritzats per les seves formacions càrstiques i els impressionants boscos. Per davant
esperaven 12 hores i 76 controls per disfrutar del bosc.
Les boires matineres es van anar obrint a la sortida, per
passar a tenir un dia molt calorós i amb molta humitat.
Un terreny i mapa molt tècnics que van exigir el màxim de
concentració en la seva lectura i la navegació per el terreny.
Molt bons resultats dels dos equips, disfrutant al
màxim de la competició després d’un any aturats.
L’equip format per en Jordi Domènech i en Bernat Bestard va quedar tercer de la categoria veterans i també
de la categoria general Open, a només 2 punts del segon
classificat.
Per més informació, ens podeu contactar a:
escola@ermassets.org

#esports

El vòlei a una temporada
difícil!

U

na temporada més finalitzada! I no ha estat una
temporada qualsevol, ha estat una temporada
complicada, marcada per la pandèmia i amb molts
d’entrebancs: les restriccions, pocs entrenaments, grups
bimbolla, les mesures canviants, les aturades de competicions, contagis, distancia social, públic reduït...així i tot,
l’hem superada! I amb nota!
Aquesta temporada, tan atípica i difícil, en què ningú
apostava per ella, ni que es pogués competir, ni tan sols
entrenar amb normalitat, i la por a la covid, hem de dir
que hem tengut una gran participació a l’escoleta, uns 40
nins i nines han pogut gaudir del nostre esport. A més hi
ha hagut tres equips alevins de mini vòlei, dos equips infantils, dos equips cadets, un juvenil, un sènior a 1a Balear
i un equip de veterans que s’han vist molt afectats per les
restriccions.
Les alevins, han entrenat tota la temporada sense
competir i, al final, hem pogut fet 3 equips de mini vòlei,
jugar una lligueta i acabar amb bon gust de boca per poder competir, amb l’alegria de poder quedar en 2n i 3r lloc
a les seves respectives lliguetes i en 4t lloc al Campionat
de Balears. Molt bé petites!
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Hem de destacar que les Juvenils han quedat primeres
de la lligueta i terceres de la fase d’ascens. I les infantils
Blau i les cadets Rosa han quedat primeres tant en la lliga
classificatòria com a la fase d’ascens per jugar al 1r grup,
títol que ens permet competir a la 1a lliga tant en infantils
com a cadets. Enhorabona campiones!
Hem de donar les gràcies i l’enhorabona tant a jugadores com a famílies i entrenadors per la paciència, comprensió i confiança demostrades cap al Club per a la situació viscuda aquesta temporada, sense ells, tot l’èxit
aconseguit, no hagués estat possible.
Desitjam poder arrencar la temporada que ve, ja, amb
normalitat i sense tantes excepcionalitats i poder continuar creixent i ensenyant, a petits i grans, a gaudir del voleibol.
I ara ens toca gaudir de les Festes de Sant Pere: amb el
tradicional Torneig del 2X2 per a totes les categories i un
Campus de volei en què hi participen el més petits. Bon
estiu!
Amunt Esporles VC!
voleiesporles.com
clubvoleiesporles@gmail.com

FE D’ERRATES
A la passada revista del
mes de Març vam cometre
un error, posant el nom
de Juan en lloc d’Andreu
Figuerola Villalonga.

Andreu Figuerola
Villalonga al seu taller
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#associacions

Concerts de l’Associació
Cultural Mà de Música en
2021

E

l dia 18 d’Abril l’Associació Cultural Mà de Música va
fer el primer concert després de les restriccions. Varem recuperar el concert previst per Nadal, i que es
suspengué. En Tomeu Seguí ens oferí un concert de Clavicèmbal a l’Esglessia.
El dia 23 de Maig, tot i el mal temps, ferem el concert
de Da Braccio Quartet al Centre Cotoner, amb l’actuació
de n’Scott Anderson, n’Albert Grimalt, n’Aina Servera i
en Joan Fiol.

Da Braccio Quartet

Aina Servera i Joan Fiol

Concert Clavicèmbal

Scott Anderson i
Albert Grimalt

Família de’n Baltasar Bosch

Tomeu Seguí i Paz Sancho

#ONG

ONG Esporles al Món
i tallers del centre de
formació

E

ls alumnes dels tallers del Centre de Formació confeccionaren elements tot reciclant els materials sobrants de les seves activitats. Aquesta producció
artesanal va ser cedida generosament a l’ONG Esporles
al món per tal que organitzés un sorteig els ingressos del
qual han anat íntegrament al Fons Mallorquí de Cooperació. Recordem que la nostra ONG actualment treballa
per a les activitats de promoció educativa i de la dona a
Ténado (Burkina Faso).
El dissabte 15 de maig es posaren a la venda els tiquets
en una paradeta al Passeig, i després durant la setmana
següent es pogueren seguir adquirint a quatre comerços
col·laboradors: Artimanya, s’Estanc, Piña-Comas i s’Ar-

boçar. La venda fou un èxit
i gairebé s’exhauriren els
números. La recaptació arribà a 272 euros.
El sorteig es realitzà al
passeig, en públic, el dissabte 22 de maig a les dotze del migdia.
Enhorabona als guanyadors dels premis!
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#iniciatives

II Concurs de Gloses Planiol
d’Esporles

Aina Gascón

E

l passat mes d’abril es va celebrar el II Concurs de
Gloses Planiol d’Esporles. És un concurs de glosa escrita que va sorgir arran de la celebració de la Diada
Familiar de Sant Antoni que Mals Papers organitza des del
2017. Les gloses són una part essencial de les festes populars, sobretot de Sant Antoni, i d’aquesta manera volem animar a tothom a provar de fer-ne qualcuna. Amb la
col·laboració d’alguns glosadors i glosadores d’Esporles es
va fer un vídeo tutorial, adreçat a infants, amb la intenció
que des de l’escola es pogués reproduir i que fos d’ajuda
per aprendre a glosar d’una manera molt bàsica. Gràcies
a la gran acollida que va tenir la iniciativa enguany es van
rebre més de cent gloses de les quals en van ser premiades tres; dues en la categoria infantil i una en la categoria
d’adults.
El jurat va estar format per: Pere Bueno (President de
l’Obra Cultural Balear d’Esporles), Neus Nadal (Membre
de la junta de l’Associació Cultural Mals Papers d’Esporles), Carlos Quesada (Regidor de Cultura de l’Ajuntament
d’Esporles) i Olga Terrassa (Bibliotecària i Membre de
l’equip de redacció de la revista Sportulis).
Des de l’Associació Cultural Mals Papers d’Esporles
agraïm a l’Ajuntament d’Esporles, Saïm Edicions i als comerços: Cas Joves, Perruqueria Pels Pèls, Perfums Esporles, Carnisseria Margalida i La Vir Ceràmica, la seva
col·laboració en el II Concurs de Gloses Planiol d’Esporles
i esperam poder seguir celebrant aquest concurs molts
d’anys més.
Enhorabona a les guanyadores i al guanyador i gràcies a
tothom que hi ha participat.
Mals Papers

malspapers.webnode.es

Maria Munar

Toni Palou
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Els Dimonis #Somcultura

P

er què deim que’ls dimonis som cultura? Pot ser estrany sentir-ho,no? Sobretot si sou dels que pensau
que som un grup de gent que sempre feim trull, renou, anam bruts, espantam als infants i traumatitzam als
animals amb es trons.
Des de l’Associació Cultural Colla de Dimonis Bocsifocs
d’Esporles, volem donar a conèixer allò què feim i, encara
que no sigui tan espectacular ni atractiu com els espectacles de foc i pirotècnia que tothom coneix, no son manco
importants.
Per començar, una qüestió. D’on surten els dimonis i
què representen?
Per si no ho sabíeu, tan el Diable, com els dimonis apareixen a la Bíblia. El Diable, és la representació pragmàtica
d’allò que necessita l’Església per justificar-se i per a que
la gent analfabeta d’aquell temps distingís què era lo bo i
lo dolent. Els dimonis (dimoni ve de la paraula grega “daemon”), en canvi, son ànimes, esperits de la naturalesa que
dominen els elements. D’altre banda, abans d’això, qualsevol celebració important es feia voltant al foc i, principalment als pobles del mediterrani, els solsticis d’hivern
i estiu eren dels més importants. Es feien unes grans fogueres per donar gràcies i demanar bons fruits de la terra.
Senyors i pagesos es tapaven la cara. Així, durant aquest
ritus pagà, no existien classes socials. L’Església convertí
aquestes festes en les festes de Sant Antoni i Sant Joan
i tractà aquestes persones com a dimonis, que representaven el mal, la temptació.

Actualment, com indica el nom de l’entitat diu, som
una associació cultural. Seguim celebrant els solsticis
d’hivern amb es Fogueró de Sa Vilanova, i el solstici d’Estiu amb es correfoc de Sant Pere.
I encara que la finalitat principal de la Colla, és difondre la cultura del foc i totes ses seves variants, també realitzam diferents activitats per donar i difondre la cultura
popular als diferents actes que es celebren al poble.
I així ho estem fent des de fa quasi 20 anys. La Colla,
sempre ha estat formada per gent del poble, molt activa, molt participativa dins el mon associatiu i amb ganes
de potenciar les festes esporlerines: organitzant concerts
de música, xerrades, publicant llibres, introduint al poble tradicions com es ball de dimonis santantoniers, mostrant als alumnes dels centres educatius el que feim, d’on
ve aquesta tradició i perquè, feim de portadors dels Gegantons Esporlerins, entre d’altres coses. Enguany, com
que les restriccions sanitàries no ens permeten celebrar
el tradicional correfoc de Sant Pere, hem organitzat diferents activitats per a totes les edats: contacontes, gimcana, cercaviles i un lluïment de foc.
Per tots aquests motius, podem afirmar amb total seguretat que els dimonis #somcultura.
Bocsifocs

Foto: Magdalena Ensenyat

Foto: Margalida Carrió

ESPORLES AL PASSAT
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La vaga del 26

A

l poble d´Esporles, a l´any 1926 va succeir un esdeveniment, que tingué molt de ressò per els vilatans
i provocà una forta repercussió econòmica, social i
laboral .Fou la vaga que tingué lloc a la fàbrica de mantes i
teixits de cotó CARBONELL Y FORTUNY S.L.
Hem pogut extreure les dades de la vaga de l´any 1926
del expedient del “Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, Sección de Trabajo y Organización Social, Negociado de Conflictos y Crisis de Trabajo, Conciliación y Arbitraje”.
Els obrers i obreres plantaren cara als patrons i així començà la vaga el 22 de març i acabà el 15 de Juny de 1926
( 66 dies), per les males condicions de horari, sou i treball.
Les primeres reivindicacions eren aconseguir la jornada
de 8,50 hores diàries i la readmissió de les dones que havien estat acomiadades.

Segons consta a l´expedient, durant els quasi tres mesos
de resistència de la vaga, no es va tancar l´establiment de
teixits, ni tingué caràcter tumultuari, no va haver d’ intervenir la força pública, ni hi hagué cap víctima i no es van
cometre cap tipus de delicte, així el comportament dels
que secundaren l´atur fou exemplar, respectuós i lloable.
Abans de la finalització, la comissió dels vaguistes havia
presentat un escrit amb les peticions i reivindicacions següents;
“Bases en que se arreglarán los obreros y obreras del arte
textil y fabril de la Casa de los Señores Fortuñy”:
Prometre formalment per part dels patrons que no
prendrien represàlies contra el personal que havia aturat;
admetre a las fàbriques a tot el personal que hi treballava abans del conflicte i ocupant cada qual el mateix lloc
de feina; la jornada ordinària serà de vuit hores diàries, si
be, per demostrar la bona predisposició i per ajudar a les
despeses ocasionades a la fàbrica per l´atur, el personal es
compromet a treballar mitja hora més diària; el mateix salari regira per la jornada actual, que el que hi havia abans
del xoc laboral.
Al maig de 1931, la República va establir el jurats mixtes,
amb la missió fonamental de la mediació en els conflictes
laborals i establir una conciliació. Al Codi Penal de 1932,
els legisladors republicans, despenalitzaren la vaga com
delicte per sedició, si bé amb el franquisme a l´any 1944,
novament la vaga va ser considerada com un delicte de
sedició.
Arnau Alemany i Guillem Mir

Dones treballant a una fàbrica. Anys 20

Tingueren un primer contacte amb el batle i personal
de la Delegació del Treball, però no s´arriba a cap acord,
ja que els patrons es negaven a cap rebaixa de l´horari laboral.
Hem de recordar que la jornada laboral a la indústria a
aquella època era de 56´50 hores setmanals. Quan es va
iniciar la vaga, el personal no estava associat, cosa que si
va succeir a la seva finalització.
Els desglossament de la plantilla de la fàbrica CARBONELL I FORTUNY, d´un total de 640 empleats ( alguns
eventuals ) que hi participà o no, quedà d´aquesta manera: obrers ocupats al suscitar-se la vaga en el establiment:
homes 79 i dones 165; Obrers vaguistes: homes 13, dones
106; Obrers que es negaren a secundar la vaga: homes
66, dones 59.

Darrer full del contracte de resolució de la vaga
(totes les signatures de la comissió son de dones)
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#esporlerins

El Registre Civil d’Esporles

S

i els homes i les dones són els que fan la historia d’un
poble, des de l’any 1871, quan es va instaurar el Registre Civil a Espanya, tenim a tots els seus protagonistes inscrits en els Llibres de Registre de Naixements,
de Matrimonis, i de Defuncions de la vila d’Esporles.
Aquests llibres romanen guardats al Jutjat de Pau, a un
lloc exclusiu per ells. Antigament, el registre s’emplenava amb ploma, tinta i bona cal·ligrafia, emprant una fulla
numerada per a cada entrada amb els noms, cognoms i
filiació dels inscrits. Avui encara es segueix fent de la mateixa manera per a les inscripcions marginals als Registres
antics però, a partir del 21 de Febrer del 2012 s’ha informatitzat, i és l‘ordinador el que omple amb el teclat les
fulles que van a llibres arxivadors i a la memòria de la màquina.
Per l’administració no és tan rellevant els naixements,
matrimonis o defuncions dels esporlerins, com el fet d’estar inscrits a aquest registre; no existiu o deixau d’existir
dins aquest món civilitzat mentre no s’hagi fet la vostre
inscripció.
El Jutjat de Pau d’Esporles, un dels 7.667 d’Espanya, té
al seu càrrec aquest Registre, donant validesa a les inscripcions amb les firmes del Jutge de Pau i de la Secretària.
A partir del 30 d’Abril d’enguany ha entrat en vigor la
nova llei del Registre Civil, que entre altres coses, vol tenir informatitzats a tots els Registres, una vegada que
s’hagin escanejats totes les dades, per així tots els autoritzats, puguin, de qualsevol lloc d’Espanya, expedir directament certificats.
D’aquests llibres s’han pogut treure les dades per confeccionar les gràfiques següents, accessibles al web de
l’IBESTAT. La primera representa la població per edat i
sexe en dues piràmides que fan visible els creixement poblacional de Esporles de les darreres dues dècades.
Piràmide d’edat

Primer tom del Registre Civil d’Esporles del 1871

La gràfica següent representa el nombre de naixements i de defuncions. Podem observar que Esporles té
més naixements que defuncions. Les defuncions de l’any
2019 -no representades a la gràfica- va ser d’un total 26.
Evolució dels naixements i de les defuncions.
Des de 2000 a 2019

Es comenta que aquest saldo positiu és degut a l’arribada de parelles joves amb poder adquisitiu, però ens
estimem més pensar que és degut a l’energia que transmeten les muntanyes que ens envolten i a la tranquil·litat
d’aquesta beneïda vall.
A més a més, dels llibres aquests darrers anys han canviat moltes coses més:
Abans, casi tots els matrimonis es celebraven a l’església, la majoria entre parelles d’esporlerines i esporlerins
mentre que actualment quasi tots es celebren a l’Ajuntament o al Jutjat de Pau i amb parelles de molts indrets
com per exemple: de la Mare Rússia i dels seus països
satèl·lits, d’estats membres de la Comunitat Europea,
d’Àfrica del Nord, d’Amèrica del Sud, etc. fent del Registre d’Esporles un registre Universal. També s’han incorporat, amb total normalitat, els divorcis o els matrimonis
amb parelles del mateix sexe.
En quan als naixements, rompent la tradició, s’ha incorporat als nadons els noms de: Leo, Alex, Nil, Noa, Ona, i
Emma; substituint els de Joan, Antoni, Pere, Maria, Catalina i Francisca entre altres.
Al Jutjat de Pau, nosaltres també hem canviat el sermó, finalitzant les noces amb les paraules d’un poema sobre el matrimoni del poeta persa Khalil Gibran que acaben amb aquestes paraules:
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Manteniu-vos junts, però no tampoc massa junts
ja que els pilars de un temple que el sostenen estan distanciats un del altra
i ni l’alzina i el xiprer no poden créixer junts un a l’ombra del altre.

Amb el desig de continuar registrant més naixements
que defuncions, acabarem com finalitzen totes les rondalles mallorquines, i puguem dir que tots, a aquest poble
visqueren molts, molts, molts d’anys en pau, amor, felicitat, concòrdia i harmonia; ara a la primavera es un bon
temps per somiar!
Amén
Antoni Bauçà
Jutge de Pau d’Esporles. Primavera 2021

Primer tom del Registre Civil d’Esporles del 1871

Dedicat a N’Antonia Capllonch Secretària del Jutjat de Pau
d’Esporles per la seva ajuda.

#salut

E

l passat dia 4 de juny es presentà el llibre Latidos de
sanación, de Verónica González Pi, a la sala d’actes de Sa Fàbrica.
Podeu trobar un exemplar de l’obra a la biblioteca
municipal per consultar i la podeu adquirir a les botigues Artimanya i s’Arboçar.
Per tots els que estigueu interessats en el tema, l’autora us presenta un capítol del llibre per fer un tast...

Capítulo 18. Mensaje esperanzador
Para que la sanación se dé han de influir algunos factores de forma
propicia. Las circunstancias de la vida nunca son casuales, todo lo
que nos ocurre tiene un sentido, aunque en la mayoría de las ocasiones, sobre todo si son nocivas, no podamos comprender. Es importante estar presentes para poder observar detenidamente qué
sucede en cada momento, qué nos está queriendo decir la vida. Si
somos capaces de descifrarlo de una forma rápida, no se repetirán ni
alargarán en el tiempo aquellas situaciones que nos producen dolor
o desestabilidad emocional.
La enfermedad surge frente a la necesidad imperiosa de un
aprendizaje, si lo llevamos a cabo y nos hacemos conscientes de él,
esta desaparece. El tiempo me ha dado la respuesta a la pregunta
que tantas veces me he formulado: aprender a amar es la solución
frente a los conflictos del ser. Parece fácil, pero es bastante más
complejo. Amar es abrazar las cosas buenas y también las malas, es
respetar todo aquello con lo que no casamos, con lo que no estamos
de acuerdo, sin juzgarlo, sobre todo lo que más dolor nos produce.
Amar a los demás, pero sobre todo a uno mismo, lo que lleva al autorespeto. Ese amar te salvará de la rabia, del enfado, de la lucha,
del miedo, de la incomprensión. Ese amar solo lo puedes sacar de tu
interior, no lo hallarás fuera de ti, aunque esa búsqueda te hará encontrar caminos diferentes para llegar al mismo lugar.
Como terapeuta, la mejor herramienta que he encontrado, es
entregar ese amor a cada persona, sin mirar a quién, mediante la escucha y la comprensión, aplicando las técnicas aprendidas y adquiridas con el tiempo y la experiencia.
Al principio, cuando no conseguía que alguien se sanara, me pesaba, mi exceso de responsabilidad me abrumaba. Mi autoexigencia
me llevó a la búsqueda de diversos tratamientos. Pensaba que el
problema estaba en que aún no había podido averiguar el modo en
el que podría ayudar a que las personas se curaran. Me cansé de bus-

car, y fue cuando me di cuenta de que el potencial que había estado
buscando lo había llevado conmigo todo ese tiempo, solo que no lo
había reconocido.
Cada persona es diferente, y por tanto sus necesidades terapéuticas también lo son. Lo que a uno le puede funcionar maravillosamente a otro ni se le aproxima. No existe una panacea para todos
por igual. En realidad, lo verdaderamente importante no es hacer
mejores técnicas ni conocer toda la gama de tratamientos que existen. Aprendí a respetar cada proceso que la persona necesita para
llegar a su sanación, que al fin y al cabo no deja de ser una forma de
entendimiento. Cuando comprendí que no era la salvadora de nadie, sino una simple acompañante de esos procesos, unos más cortos y otros más duraderos, me quité un gran peso de encima. Había
estado cargando con una responsabilidad que no era mía. Aceptar
cada circunstancia como es, aunque esta sea dolorosa para la persona que me visita, me ha dado la posibilidad de abrazarla con ese
amor, consiguiendo ayudarla en las ocasiones propicias gracias a la
magia de la transformación.
Con los años he aprendido que la sanación siempre es posible, si la
deseas realmente todo se alineará para conducirte hasta ella.
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#persones majors

Hi ha moviment al centre
de majors

E

ls majors d’Esporles, han començat algunes activitats. A poc poc, les portes del club es van obrint. Varen començar les classes de ball en línia, gimnàstica,informàtica i bingo.
Dia 6 d’abril, amb les mesures de seguretat pertinents i
afor limitat, s’ha fet ball en línia. La gent estava molt contenta i gaudia de tornar a veure a na M. Àngels, la professora i també a la resta de persones que hi participaven.
M. Àngels, a través del grup de ball d’Esporles,durant el
confinament, enviava vídeos amb diverses coreografies.
Es varen fer classes per internet, amb gent de Balears i
de fora. Estan molt agraïts a la professora i al seu grup de
monitors, per què han fet possible aquesta comunicació.
Per moure un poc el cos, el dia 7 d’aquest mes, començaren les classes de gimnàstica. Es faran dilluns, dimecres
i divendres. Ja tenien ganes! Amb el mateix professor de
l’any passat i amb la mateixa il.lusió.

El dia 25, amb motiu de l’aniversari del Centre de Majors”, s’ha oficiat una missa dedicada a les persones que
ens han deixat des de l’any 2019 fins ara. Durant l’homilia
s’ha donat l’enhorabona a la Nova Junta”i s’han manifestat els millors desitjos per a la tasca que es desenvoluparà
durant els pròxims quatre anys. No s’ha pogut fer festa
per mor de la Covid-19.
Pel maig , a la fi,donen permís per fer informàtica i bingo.No es podia servir begudes ni menjar,però la gent estava feliç.
També s’està preparant una exposició VINTAGE”per
Sant Pere, una petita mostra de ball en línia i havaneres
com cloenda del curs. Tot amb seguretat: gel hidroalcohòlic, mascareta, temperatura,controlador de CO2 i distància de seguretat.
La Junta desitja a tota l’associació un bon estiu i un pròxim curs 2021-2022 amb normalitat.
971 619 504

La nostra població

De març a juny: Defuncions: 6 Naixements: 11 Matrimonis: 16

Marta Rodado López
Abril 2021

C/ Cotoner 3, baixos
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Final de curs a la biblioteca
Quan arriba el mes de juny, per a nosaltres significa el
final de les activitats que feim durant el curs, enguany
minvades a causa de les mesures anti COVID-19, que no
ens ho han posat gens fàcil. Durant un temps, no es varen poder fer activitats presencials i vàrem haver de posposar o cercar alternatives per les activitats que ja havia
previstes. Superada aquesta fase, estam molt contentes
de que finalment s’hagin pogut dur a terme moltes d’elles
al llarg del curs.
Com sabeu, setmanalment hem tingut amb nosaltres
als ajudants de biblioteca de 5è de primària que, de forma voluntària, han participat al nostre projecte. Durant
aquests mesos, hem compartit amb ells moltes coses i
els hem intentat ensenyar una part de la nostra feina diària. Un any més ha estat tot un plaer estar acompanyades
dels nostres ajudants!
Una de les activitats que més ha patit amb les restriccions, ha estat l’Hora del Conte. Impossible de realitzar a l’interior de la biblioteca per l’aforament permès
i la distància de seguretat, ocasionalment, hem realitzat
aquesta activitat a la Casa del Poble. La Fada Despistada, Conte Contat, Colorín Coloradas o Francesca Vadell
han estat alguns dels contadors i contadores que ens han
acompanyat durant aquest curs. Com sempre, vàrem
acabar la temporada de contes amb en Victor Uwagba el
darrer dijous de maig.
Els clubs de lectura també han estat un repte enguany.
Per una banda, el Tast de Llibres, que durant unes quantes trobades el vàrem haver de fer virtual, perquè no ens
podíem reunir a causa de les mesures establertes per la
COVID-19. A poc a poc, quan la situació ho va permetre, i
sempre respectant totes les mesures de seguretat, va retornar la presencialitat al Tast. Un any més, de la mà de
n’Eulària Arlés, s’han compartit opinions i pensaments de
les nostres propostes de lectura i enguany, hem tingut la
sort de poder comptar amb la presència de l’autora Maria
Escalas, autora del llibre Sara i els silencis, darrer llibre que
hem llegit aquest curs al Tast.

Segueix-nos a

bibliotecaspublicas.es/esporles
facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

Els clubs de lectura infantil i juvenil han anat en paral·lel
amb el d’adults degut a les restriccions. Els menuts han
deixat palès que les noves tecnologies per ells no tenen
cap misteri, com varen demostrar en les reunions virtuals
que vàrem fer i han estat molt participatius al llarg de tot
el curs. Gràcies per tot el que heu aportat!
Però són més les activitats que hem anat fent! Els contes per a nadons amb n’Arantxa Riera, que un any més li
volem agrair la seva implicació, la ruta cultural per Banyalbufar amb l’historiador Tomàs Vibot, la presentació del llibre, Latidos de sanación de na Verónica González Pi, taller
infantil de roses per Sant Jordi i visites escolars que enguany hem tingut més que mai, ja que degut a les restriccions només ens podien visitar per grups bimbolla. Com
deim, les restriccions han minvat molt el nostre ritme habitual d’activitats, així com l’aforament permès a aquestes. Des d’aquí volem agrair a tothom que s’ha animat a
participar a alguna de les activitats que vos hem ofert al
llarg del curs. Sabem que no ha estat un any fàcil, així que
el vostre, ha estat un suport important per animar-nos a
seguir programant coses malgrat les circumstàncies. De
cara al pròxim curs, esperam que la situació sanitària segueixi millorant i les activitats ja es puguin desenvolupar
de manera habitual.
Per altra banda, vos volíem anunciar que hem renovat
la nostra pàgina web. Hem aprofitat aquests mesos per
donar-li una nova imatge més moderna i actualitzada. Vos
convidam a visitar-la i esperam que vos agradi! També al
nostre web, podeu consultar els llistats complets de les
novetats, aquí vos deixam una petita mostra.
Vos desitjam que tingueu unes molt bones vacances i
recordar-vos que no tancam durant juliol i agost! Obrirem
amb l’horari d’estiu fins dia 10 de setembre, de dilluns a
divendres de 10 a 13:30h, i els dilluns també estarà obert
d’horabaixa de 17 a 20h.
Olga i Natalia

NOVETATS!

ADULTS:
Las doncellas. Alex Michaelides
Sira. María Dueñas
Hamnet. Maggie O’Farrell
Una dulce venganza. Jonas Jonasson
El olvido que seremos. Héctor Abad Faciolince
El corazón de Yamato. Aki Shimazaki
Peregrinas. Joaquín Berges
El arte de engañar al karma. Elísabet Benavent
El juego del alma. Javier Castillo
El lunes nos querrán. Najat El Hachmi
Transbordo en Moscú. Eduardo Mendoza
Latidos de sanación. Verónica González Pi
Babalusa, la medusa. Xesca Ensenyat
Ales de plata. Camilla Läckberg
Mi libro de cocina vegana. Ella Mills
Especie. Susana Martín Gijón
La jurado 272. Graham Moore
Swing. Allà on la vida venç. Rafael Vallbona
La dona de las eva vida. Xavier Bosch
El pèndol. Anna Gas Serra
Peregrinas. Joaquín Berges
La noia del vestit blau. Laia Vilaseca
Las siete hermanas (Saga completa). Lucinda Riley
Los Bridgerton (Saga completa). Julia Quinn
JUVENIL:
Ombra i os. Leigh Bardugo
Boulevard. Flor M. Salvador
Save me. Mona Kasten
Las pruebas de Apolo 5. La torre de Nerón. Rick Riordan
Historia de Dani. Ana Alonso
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INFANTIL:
El club de las canguro 6. Un gran dia para Kristy. Gale Galligan
Diari del Greg 15. Amb l’aigua al coll. Jeff Kinney
Los futbolísimos 19. El misterio de las brujas futbolistas.
Roberto Santiago
Wigetta
Detective Conan
La rebel·lió de les noies. Gemma Lienas
Què construirem. Oliver Jeffers
Sherlock, Lupin y yo. Último acto en el teatro de la ópera.
Irene Adler
Las ratitas. Super Alma en acció
Destellos. Jen Wang
Amb calma. 50 històries naturals. Rachel Williams
Coco i Piu. Alexis Deacon
Las Varamillas. Camille Jourdy
Nou a la ciutat. Marta Altés
Abejas. Piotr Socha
Hi ha una dragona al teu llibre. Tom Fletcher

AUDIOVISUALS:
Soul
Emma
El inconveniente
Contagio en alta mar
Patrulla canina. Último rescate
Finales principios
Club de padres
Hil Kanpaiak
La familia que tú eliges
Las niñas

AJUDANTS DE BIBLIOTECA

Trolls 2. Gira mundial
Pinocho
Salir del ropero
Sentimental
Seven days War
Lo que queda de nosotras
Los Croods, una nueva era
El jinete del dragón
Temporada 8 de Juego de Tronos
Nieva en Benidorm

SOSTENIBILITAT

Estima Esporles

A

l’estiu, tota cuca viu, el Sol, la calor i les ganes de
sortir al carrer i fer una volta pel poble sota les
copes frondoses dels arbres que ens fan ombra
aquests mesos tant calorosos s’apoderen del nostre cos.
Però, per desgràcia, a més dels elements naturals, ens
trobem amb altres tal vegada no tan naturals, residus tirats als escocells, decorant aquestes soques imponents,
com si d’un favor es tractés, millor aquí que no enmig de
la voravia...
Especialment ens trobem plàstics, llaunes i mascaretes, que provoquen un mal irreparable a l’entorn, afectant així a la salut de la terra i la nostra. El temps de degradació d’una botella de plàstic abocada a un espai natural
pot ser de més 450 anys. La natura és circular, pel que els
ecosistemes, com un bosc, funcionen en cicle, moren les
plantes, es descomponen i serveixen d’aliment per nous
éssers que els substituiran. Els plàstics elaborats amb derivats del petroli, no entren dins aquest cicle, ja que quan
deixen de ser útils no tornen al seu lloc d’origen.
Per tal d’aconseguir la sostenibilitat del municipi hem
d’aplicar mesures que redueixin l’impacte d’alguns humans i el més efectiu és denunciar l’incivisme social. Ens
caracteritzem per ser un poble que actua en xarxa, per
tant, anem a fer ús del sentiment de comunitat que tenim i promoguem el civisme i la convivència. Sensibilitzem a aquells que no tenen els coneixements, les ganes o
l’estima pel poble i fomentem un canvi d’actitud.
I que hi ha millor que cuidar els arbres que ens donen
ombra a l’estiu i ens ajuden a passar aquests mesos tant
calorosos?
Aina Sánchez

CULTURA POPULAR

SAPS QUI ÉS?

Sa

SOLUCIONS
NÚMERO
ANTERIOR

ps o

n é s?

2. Damunt aquestes moles hi podem trobar fòssils marins,
sabeu a que és degut això?
a) Perquè abans de formar-se les moles hi havia una planura
calcària coberta per la mar
b) Fa molts d’anys un temporal arribà damunt les moles i
deixa peixos i mol·luscs per tot arreu
c) Damunt les moles d’Esporles no hi ha fòssils marins
3. Seguim parlant de roques. A la mola de Son Bauçà, a la
vesant de la carretera d’Esporles a l’Esgleieta, hi ha un
penyal que mira cap a les cases de Miralles. Quin nom té
aquest penyal?
a) Penyal de Son Bauçà
b) Penyal den Castelló
c) No té nom
4. Fa molt d’anys que el Camí des Correu existeix però
sabeu des de quan hi ha documentació sobre aquest
camí?
a) Des de principis del segle XX
b) Des del segle XV
c) Des de 1930
5. No sabem amb seguretat perquè el Port des Canonge
es diu així, hi ha diverses argumentacions sobre l’origen
d’aquest nom. A veure si sabeu quina és la més probable?
a) Es diu així perquè a finals del segle XV era propietat del
canonge de la Seu
b) El nom fa referència a un conill petit
c) Cap de ses dues és correcte
6. A on podem situar els inicis de la indústria tèxtil a
Esporles?
a) A les fàbriques que hi havia a Son Trias
b) Al Molí Draper de Sa Granja
c) A l’actual carrer Ramon Llull
Sa

ps q

u i é s?

Voravia del Carrer
Joan Riutort
Voravia de la
cantonada dels
carrers de la Pau i de la
Bernadeta (just davant
la Bernadeta)

In

es

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

No té punts però té ‘comes’,
ha pujat als escenaris
sense sortir als diaris,
però sempre anant de bromes,
ara dedica estones
a entretenir altre gent
són aquells que van “cresquent”
i ara els toca descansar,
segur no aturarà
perquè poc a poc va fent

1. Una pregunta de geologia. Tots coneixem les roques
calcàries de la mola de Na Ferrana, Planícia, Son Pacs o
Son Cabaspre. Sabeu quants d’anys fa que es formaren
aquestes roques?
a) Son de l’època medieval
b) Son del període Juràssic i fa uns 200 milions d’anys
c) Son de l’època talaiòtica

r

Vista més d`una vegada
està a un lloc cèntric
a un casal ja ben antic.
On està la balustrada,
què mai roman amagada?
Tancament d’un jardinet,
sense reixa ni paret,
amb un arbre especial
que és més alt del normal
i fa llum en temps de fred.

TEST ESPORLERÍ

Tu

SAPS ON ÉS?
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Imatge: Raimon Palou
Text: Pere Palou
Esporles ha entrat a formar part dels “municipis 30”. Sembla que hi ha a qui això li sembla una incomoditat sense
cap avantatge. Calmem-nos. Relaxem-nos. Pensem.
Des de fa més d’un any, per travessar Establiments i es
Secar per la carretera (la carretera d’Esporles, per cert) hi
ha devers quatre quilòmetres on s’ha de circular a no més
de 30 km/h.
La ciutat suïssa de Neuchâtel, l’any 1990, va ser la primera
a implantar “zones 30” (a Gran Bretanya es diuen “zones
20” perquè es refereix a 20 milles/hora, uns 32 km/h).
Munich té un 80 % dels 2300 km de carretes urbanes
amb la limitació de velocitat a 30 km/h.
Madrid (la ciutat de la “llibertat”, com sabem de fa uns
mesos), el 85 %.
Barcelona preveu tenir-ne en acabar l’any 2021, el 75% i
en un futur que tota la ciutat sigui zona 30!
Quan els cotxes circulen a 30 km/h i no a més, fan menys
renou. Per a una relació de transmissió (“marxa”, sigui tercera, quarta o quinta) concreta, el consum de combustible és menor. La probabilitat que algú mori si és atropellat

passa d’un 85 % si el cotxe va a 50 km/h a menys d’un 5 %
(!!!) si va a 30, i en el 30 % dels atropellaments a 30 km/h
la persona atropellada en surt il·lesa. El nombre de ferits
greus es redueix un 80 %. El nombre d’accidents es redueix a un 25 % (per exemple, a Irún hi hagué 400 accidents
el 2011 en una zona que quan ha passat a “zona 30” ha registrat 100 accidents en un període igual de temps). L’impacte d’un cos a 50 km/h representa uns danys de 96,5
unitats d’energia per quilo; a 30 km/h es redueixen a 34,7
unitats d’energia per quilo. Gairebé un terç!
Per travessar Esporles a 40 km/h (limitació anterior) estàvem 2 minuts i 15 segons. A 30 km/h, 3 minuts. O sigui, 45
segons més. Invertir 45 segons del nostre temps a millorar
la qualitat de vida (la nostra i la dels altres) és un acte positiu. I, sobretot, intel·ligent.
A més, aquesta implicació municipal cap a un estil de vida
més calmat, més tranquil, em sembla molt pedagògica.
Gaudim de les coses amb més pausa, amb més assaboriment. Llegim alguna novel·la llarga a més dels memes del
whatsapp. Mirem alguna pel·lícula llarga a més del fast-food audiovisual del youtube i del TikTok. Sense presses.
Fruïm l’observació de l’entorn gairebé com si anéssim a
peu. Calmem-nos. Relaxem-nos. Pensem. Sense pressa.
És... Esporles.

