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Sol·licita 
la teva targeta,
acumula punts 
i guanya premis 

(premis i regals)  

Com funciona?
·  Fes-te la targeta ComprES
  a qualsevol comerç adherit.
·  Acumula punts i estigues atent
  a les campanyes que anam activant als 
  canals de comunicació de l´Ajuntament. 
(premi directe a qui acumuli més punts)
· Ut i l i tza la targeta a un mínim de 5
  establiments associats a ComprES.
· Un cop acabada la campanya,
  els punts tornen a zero i...
  tornam a començar!
·  La persona guanyadora disposarà de 15 
  dies per a gaudir del premi als establi-
  ments associats a ComprES.

Com registrar-se?
1. Pots dirigir-te a qualsevol establiment 
  associat i allà mateix et donaran d´alta.
2. Una vegada registrat, ja podràs començar 
  a acumular punts donant el número del teu 
  DNI als establiments associats.

Sol·licita 
la teva targeta,
acumula punts 
i guanya premis  

(premis i regals) 

CONSULTA 
ELS TEUS 
PUNTS

ComprES és la targeta de fidelització del comerç
local d'Esporles. És una targeta que permet
acumular punts amb cada compra realitzada
a un establiment del municipi i aconseguir
premis i regals, una eina que permet
augmentar vendes, potenciar el
consum local i sostenible i així, 
mantenir viu el comerç de proximitat.
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#Pressuposts

Pressuposts Municipals 
2020

En un context tan convuls i complex com l’actual, cal 
que el pressupost de l’Ajuntament d’Esporles sigui 
un reflex de les principals necessitats de la ciutada-

nia del poble. Per això, s’han reformulat els càlculs pre-
vists a l’inici de l’any 2020 i reajustat partides i prioritats. 

Tot això, mantenint els principis que han fonamentat els 
comptes municipals dels darrers anys: la recerca del ben-
estar de la ciutadania del poble i la prestació d’uns serveis 
públics de qualitat sobre la base d’un model sostenible i 
responsable.

En el marc de les competències municipals, l’objectiu 
és aconseguir impulsar les àrees més directament perju-
dicades per la crisi sanitària, social i econòmica i al mateix 
temps, mantenir l’alt nivell de prestació de serveis públic.

INGRESSOS 2020 
4.356.139,15 €

DESPESES 2020 
4.356.139,15 €
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#Ajuntament #Temporal

Carlos Quesada, nou 
regidor de l’Ajuntament

Poc més d’un any després de les eleccions, es pro-
dueix un canvi a l’equip de govern de l’Ajuntament. 
Carlos Quesada Casas substitueix a Aina Bosch Es-

tades al front de les àrees de Cultura i Cooperació. 
N’Aina s’ha traslladat a Eivissa per motius professio-

nals i en Carlos assumeix les tasques amb ganes, malgrat 
el repte que suposa en una etapa tan difícil com la que 
estam vivint, on les activitats culturals pateixen les res-
triccions i condicionants que imposa la pandèmia. Però 
la il·lusió i l’energia del nou regidor trobaran la manera de 
seguir dinamitzant la vida cultural al poble. 

Benvingut a l’equip!

Cap de fibló

S’estima que el temporal del passat 29 d’agost 
va afectar a 736 hectàrees dels municipis d’Es-
porles, Valldemossa i Banyalbufar, de les quals 

gairebé 683 són superfície forestal del Paratge Na-
tural de la Serra de Tramuntana. Els danys observats 
afectaren al voltant d’un total de 300.000 arbres. 
El Servei de Gestió Forestal de la conselleria de Medi Am-
bient i Territori va iniciar tot d’una tasques de reparació 
de danys provocats en la interfase urbana i forestal de 
les zones més afectades pel temporal . Els treballs es va-
ren encomanar a l’empresa TRACSA destinant-hi 279.949 
 euros.

La declaració de l’emergència de les actuacions es justi-
ficà per la necessitat de pal·liar de forma urgent els danys al 
medi ambient, limitar el greu risc dins les àrees de bosc pro-
vocat per la destrucció del seu arbrat forestal i, especial-
ment, per garantir la seguretat de l’ús públic dins els espais 
naturals. Si no s’hi actuava amb celeritat podien provocar 
severs processos erosius en les zones de fortes pendents 
i la pèrdua de capacitat de recàrrega d’aqüífers en les zo-
nes afectades en multiplicar-se l’escorrentia per la pèr-
dua i falta de regeneració de la coberta vegetal arbrada. 
Cal tenir en compte, a més, que la caiguda i acumula-
ció de restes de vegetació provocades per la tempes-
ta augmenten considerablement el combustible ve-
getal, provocant un risc extrem d’incendis forestals. 
Les tasques, consisteixen en disminuir el risc d’incendi 
forestal, evitar els accidents que la caiguda d’arbres de-
sestabilitzats puguin provocar en les zones d’interfase ur-
bano-forestal i controlar la generació i propagació de pla-
gues forestals, a més d’evitar nous danys.

#Ensenyament

Subvencions Municipals per 
a llibres i material escolar 

Fins dia 4 de novembre les poden sol·licitar el pare, la 
mare o qui tengui la tutoria legal i figuri al padró d’Es-
porles en representació de l’infant, que també haurà 

de figurar al padró d’Esporles, i haver formalitzat la matrí-
cula a algun dels diferents nivells d’Educació Infantil, Pri-
mària, Secundària Obligatòria o PISE en els centres públics 
del municipi d’Esporles durant el curs escolar 2019-2020. 
De forma extraordinària s’estableixen criteris especials 
per aquelles famílies afectades per la crisi provocada per 
la irrupció de la COVID-19.

Trobareu les bases a www.esporles.cat.
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#Medi ambient

Esporles aposta per la 
Mobilitat Sostenible

El municipi s’ha marcat com a objectiu principal po-
tenciar una mobilitat més sostenible, especialment 
en bicicleta i a peu. Per això, realitza un estudi de 

mobilitat amb coordinació amb la empresa especialit-
zada Cycling Friendly Mobility. El pla constarà de di-
ferents fases i tindrà en compte els resultats de les en-
questes realitzades a la ciutadania. S’espera que marquin 
una tendència a favor de potenciar la mobilitat no mo-
toritzada, especialment al centre del poble. L’Ajun-
tament d’Esporles espera la major participació ciuta-
dana possible i tenir en compte les seves aportacions. 
Entre d’altres mesures, s’estudiaran la reordenació 
dels sentits de circulació i els aparcaments del munici-
pi, per tal de donar respostes útils i sostenibles .L’ob-
jectiu final és gaudir d’un municipi més net i amable. 
El compromís de municipi amb el medi ambient es propo-
sa reduir emissions de CO2 associades a la mobilitat, fina-
litat en consonància amb els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de la ONU i emmarcats en la European 
Mobility Week, que aquest any es celebra del 16 al 22 de 
setembre amb el lema “Per una mobilitat sense emissions”.

Trobareu l’enllaç a l’enquesta on line a la plana web de 
l’Ajuntament d’Esporles www.esporles.cat

#Medi ambient

Un grup de voluntaris 
netegen el torrent

El passat dissabte 10 d’octubre es va dur a terme la 
neteja del torrent amb una trentena de voluntaris i 
s’han recollit plàstics i tot tipus de residus. El torrent 

és de tothom, i és una responsabilitat col·lectiva el man-
tenir-lo net i lliure de brutor. Gràcies als voluntaris i vo-
luntàries per la feina que heu fet! EL TORRENT ÉS VIDA, 
CUIDEM-LO!

Moltes gràcies!

#Festes populars

La XVI Fira Dolça haurà 
d’esperar fins 2021

2020 està resultant un any atípic, un any molt dur i 
mal de passar per a tothom. La COVID-19 ens està 
posant a prova i està clar que fer les coses bé és l’úni-

ca manera de sortir-ne. Entenem que una fira és la festa 
del comerç, un espai comercial i lúdic alhora on hi conflu-
eixi molta gent, animats uns a vendre i els altres a firar, just 
el que no ens podem permetre actualment.

Per això, després de 15 anys de celebrar ininterrompu-
dament una exitosa Fira Dolça, es va decidir suspendre 
l’edició XVI i ajornar-la fins l’any 2021.

Esperam que el 2021 sigui un bon any i que la XVI Fira 
Dolça es pugui celebrar dia 3 d’octubre amb totes les ga-
ranties. 
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#Medi ambient

#Medi ambient

Tramuntana XXI proposa 
crear una Ecoregió

El passat mes de setembre es va dur a terme la prime-
ra trobada de feina per la creació d’una ecoregió amb 
la participació de persones vinculades a entitats del 

municipis i als diferents sectors. La feina surt de l’associ-
ació Tramuntana XXI i la Societat Espanyola d’Agricultura 
Ecològica/Agroecología (SEAE) i els municipis de la Ser-
ra de Tramuntana: Banyalbufar, Bunyola, Deià, Esporles, 
Valldemossa, Estellencs i Puigpunyent.

Una Ecoregió és un procés que es porta a terme a una 
àrea geogràfica determinada, on agricultors/es, ciuta-
dans/es, empreses del comerç i del sector turístic i de ser-
veis, associacions i administracions públiques estableixen 
una estratègia de col·laboració o xarxa per a la gestió sos-
tenible dels recursos locals, generant un sistema de go-
vernança cap a la sobirania alimentaria, que adopta un 
model ecològic de producció i consum, per tal de millorar 
el potencial econòmic i sociocultural del territori.

La creació d’aquesta Ecoregió es vol fer a través de la 
Dinamització Local Agroecològica, que és una proposta 
pràctica d’intervenció en el territori que engloba un ampli 
ventall d’accions i activitats encaminades a promoure la 
sostenibilitat, l’equitat i la justícia en els sistemes alimen-
taris i les comunitats locals.

PROU plàstic, amb les 
bossetes de malla per pesar 
fruita i verdura

L’objectiu és eliminar totalment les bossetes de plàs-
tic en anar a comprar fruita, verdura o productes a 
granel. Per això, l’Ajuntament d’Esporles va com-

prar una partida de bossetes de malla reutilitzables i les 
va repartir entre els ciutadans aprofitant alguns dissabte 
de mercat.

Les bossetes s’han adquirit amb una subvenció del De-
partament de Promoció Econòmica  i Desenvolupament 
Local del Consell de Mallorca per a dur a terme accions 
incloses al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC).

Si encara no teniu les vostres, passau per les oficines de 
l’Ajuntament i demanau-les. Però això si! Amb la condició 
que no accepteu pus plàstic en anar a comprar!

L’objectiu final d’aquest procés es reforçar la capaci-
tat que tenen les comunitats locals per decidir com i amb 
quina finalitat es gestionen alguns dels béns comuns més 
bàsics, com ara la terra, les llavors, la matèria orgànica o 
l’aigua, i per suposat l’alimentació.

Participa contestant l’enquesta a www.esporles.cat.
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#Millores #Millores

Renovació Placeta des 
Jardinet

Comencen les obres de la primera fase de remo-
delació de la Placeta des Jardinet, que s’inicia a la 
part posterior de la plaça.

Es canviarà el paviment i es renovarà la impermeabi-
lització del trespol. També es canviaran els elements del 
parc infantil per uns de nous i adaptats a tothom i el mo-
biliari urbà de la zona. A més, s’instal·larà una nova pèrgola 
protectora a la part frontal, darrera el parc infantil.

Les obres han estat adjudicades per concurs a l’empresa 
Vitrac, Obra Pública SL, per un muntant de 149.355,14€, 
que seran finançats amb la subvenció del Consell de Ma-
llorca per obres d’Inversió de Competència Municipal 
2019-2020.

Baranes de seguretat al 
carrer Major

S’han instal·lat unes baranes al carrer Major, sobre 
una paret baixa que dona accés a un conjunt de 
cases situades un marge més avall.

El desnivell amb el carrer i la poca alçada de la paret re-
presentava un perill de caiguda per als vianants.

#Esporlerines

Carrer d’Úrsula Pueyo 
Marimon

El Ple Municipal del dijous 18 de juny de 2020 va apro-
var donar el nom de la destacada esportista, Úrsula 
Pueyo Marimon, a un nou carrer d’Esporles, situat a 

la tanca de la Vilanova. La proposta va sortir dels alumnes 
del Col·legi Gabriel Comas i Ribas que organitzaren una 
votació popular amb 5 opcions de noms de dones relle-
vants del municipi. La més votada pels esporlerins va ser 
l’esquiadora, que va assistir al Ple acompanyada d’una re-
presentació dels alumnes del centre.
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#Millores

#Serveis

Canvi de teulada de la 
capella del cementeri

Comencen les obres de renovació de la teulada de 
la capelleta del cementeri municipal que s’han de 
substituir a causa de l’atac de la formiga blanca a 

les bigues. 
Les obres les durà a terme l’empresa Maties Amer SLU 

per un muntant de 28.540,66€ que seran sufragats amb 
fons propis de l’Ajuntament.

Targeta d’aparcament a 
s’Esgleieta

Des que es va regular l’aparcament a s’Esgleieta, 
només s’hi pot deixar el cotxe durant una hora si 
no s’és resident al llogaret. Aquesta mesura es va 

prendre, precisament, per garantir l’accés a les places de 
pàrquing als veïnats.  

Aquests veïnats de s’Esgleieta, per poder-hi aparcar, 
s’han de treure una tarja que acrediti la seva residència, 
que ara anirà associada a una taxa de 5€ i que tendrà una 
validesa d’un any. 

Un altre dels requisits exigits per a l’expedició de la tar-
ja, és presentar una declaració responsable d’estar al cor-
rent en el compliment de les obligacions tributàries da-
vant l’Ajuntament en sol·licitar-la a la Policia Local.

#Iniciatives

Accions contra l’incivisme a 
la carretera

Es va dur a terme una reunió amb els representants 
municipals de 8 pobles de la Serra de Tramuntana i 
Tramuntana XXI, per abordar els problemes comuns 

que pateixen per les conductes incíviques i temeràries de 
conductors de motos i cotxes a la carretera que traves-
sa la Serra de Tramuntana, la Ma-10. A aquesta carretera 
fa anys que es registra excés de velocitat i greus renous, 
impropis d’un paratge natural i Patrimoni de l’Humanitat, 
el que ocasiona greu malestar a veïns i veïnes i també als 
visitants.

A la reunió es van acordar una sèrie d’accions impulsa-
des pels municipis coordinadament, amb el suport de Tra-
muntana XXI, que es donaran a conèixer pròximament.
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#Ensenyament

#Formació

Mesures municipals de 
tornada a l’escola

Conscients que el curs escolar  2020-2021 ha co-
mençat amb moltes incògnites i incerteses, 
des de l’Ajuntament d’Esporles es va fer fei-

na per complir la normativa de prevenció de la CO-
VID-19 i intentar anar una mica més enllà, amb l’ob-
jectiu de minimitzar els riscos i oferir alternatives. 
Les mesures més destacades que s’han pres són:

• Increment de la neteja a l’escola a través de la con-
tractació de més professionals i augment de les inver-
sions en material de neteja i material d’autoprotecció.

• Hem oferit al CEIP Gabriel Comas i Ribas la utilització 
d’espais públics oberts i tancats per reduir la pressió 
de persones al centre, com poden ser el Centre Co-
toner, Sa Fàbrica, el Gimnàs, el Refugi de Son Trias 
i els espais públics a l’aire lliure del municipi. També 
s’ha oferit suport tècnic per a facilitar les sortides del 
centre.

Benvinguda als 20 alumnes 
treballadors dels Tallers 
Ocupacionals d’Esporles

Un any més l’Ajuntament d’Esporles durà a terme els 
programes Mixts d’ocupació i formació de la con-
vocatòria de subvencions SOIB Ocupació i Forma-

ció. Enguany es treballa en dos programes diferents per 
tal de millorar les possibilitats d’inserció laboral de perso-
nes de diferents edats.

El TO “Xarxa Forestal Esporles III” és un 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) on 10 alumnes-tre-
balladors/es obtindran un Certificat de Professionalitat 
de nivell 2 en “Aprofitaments forestals”. Durant 12 mesos 
aniran combinant la seva formació amb un contracte la-
boral on aniran fent feina per diferents espais i camins del 
municipi aplicant els coneixements en els quals s’estan 
formant.

Per altra banda el TO “Son Quint IV” per a majors de 
30 anys (SOIB 30 Ocupació i Formació finançat amb fons 

• S’han efectuat inversions a l’Escoleta Municipal per 
tal de realitzar separacions de manera que cada aula 
pugui gaudir d’espais interiors i exteriors exclusius i 
evitar contactes.

• Es destinaran 8.000€ a una convocatòria d’aju-
des per material escolar, amb criteris especí-
fics per a famílies afectades per la COVID-19. 
En aquesta tornada a l’escola és imprescindible que 
tota la comunitat educativa s’impliqui perquè els in-
fants gaudeixin del seu dret a l’educació.

del SOIB mitjançant conferència Sectorial) els 10 alum-
nes-treballadors/es obtindran dos Certificats de Profes-
sionalitat de nivell 1 “Activitats auxiliars en conservació i 
millora de muntanyes” i “Activitats auxiliars en vivers, jar-
dins i centres de jardineria”. Al llarg d’aquests 12 mesos, a 
més de la formació faran feina en la neteja de diferents 
espais així com tasques de manteniment a l’Hort de Son 
Tries (desbrossament, manteniment de l’umbracle, del vi-
ver i sistema de reg, planters per a la posterior collita de 
productes...)
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#Jovent

Novetats al Casal Municipal 
de Joves

Al Casal Municipal de Joves hi ha hagut canvis! Ha 
començat una nova dinamitzadora esporlerina, na 
Mar Alemany, que esperam que gaudeixi d’estar 

amb nosaltres al Casal: BENVINGUDA MAR!
La seva arribada justament va coincidir amb l’inici de la 

COVID-19, per això no l’heu vista tant pel Casal, però va 
aprofitar per fer tota una proposta de dinamització de les 
xarxes en temps de confinament que va tenir una bona 
acollida per part dels joves: oci, exercicis físics, lectures 
interessants i recursos per passar aquests llargs dies d’una 
manera més entretinguda i acompanyada... 

Ara ja tornam a tenir el Casal obert però amb un afo-
rament limitat, seguint les mesures assignades i utilitzant 
només el pati. Podeu veure les activitats que es van orga-
nitzant a les nostres xarxes socials (Facebook, Instagram 
i blog), així que apuntau-vos a les que més us agradin!!! 

L’estiu ha estat diferent perquè no hem pogut fer el 
nostre campament, però no hem aturat amb les pro-
postes d’activitats aquàtiques, tallers i les festes de Sant 
Pere (amb els ja famosos tornejos i el concert a la fresca 
de Tom Trovador). 

I no aturam! El Casal seguirà obert i en marxa fent pro-
postes i escoltant les vostres idees, i realitzant també els 
projectes propis com les Nits Alternatives i l’Assemblea 
Jove. Així que aplicau les mesures de seguretat (mascare-
ta, distància i mans netes), veniu a visitar-nos i participau! 

Ah! També tenim un nou Logo que ens ha fet na Lola 
Fernández, artista d’Esporles. L’heu vist?
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#Arxiu

L’Arxiu municipal a l’abast 
dels usuaris

L’Ajuntament d’Esporles ha signat un conveni de col-
laboració amb l’UIB  amb objecte de realitzar la  pri-
mera fase de la incorporació de l’Arxiu Municipal 

d’Esporles a la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes 
Balears, gestionada pel Servei de Biblioteca i Documen-
tació de la Universitat de les Illes Balears.

Amb aquesta col·laboració pretenem aconseguir una 
custòdia segura dels documents del nostre arxiu i millorar 
el servei que oferim als nostres usuaris.

Una vegada que es vagi incorporant la documentació 
es podran fer consultes on-line. Pensam que d’aquesta 
manera facilitarem l’accés a la documentació i consulta 
i també aconseguirem una major preservació dels docu-
ments.

Ja ens hem posat a fer feina conjunta i esperam poder 
presentar el projecte acabat als propers mesos.

Aquest conveni s’ha pogut dur a terme gràcies a la col-
laboració del Consell de Mallorca i a la concessió de la 
subvenció 2020 de Organització d’arxius municipals.

#Serveis socials

L’Ajuntament renova el 
conveni amb Dentistas 
sobre ruedas

L’Ajuntament aporta 1.000 euros al projecte de la 
Fundació Dentistas Sobre Ruedas, a través d’un nou 
conveni per a millorar la salut bucodental de les per-

sones en risc d’exclusió social del municipi.
La batlessa, Maria Ramon Salas, i el president de la 

Fundació Dentistas Sobre Ruedas (FDSR), Alfonso Jau-
me Campomar, han renovat el seu compromís signant 
un conveni de col·laboració que permetrà millorar la sa-
lut bucodental de persones del municipi que no disposen 
de recursos suficients per a acudir a l’assistència privada i 
que són usuaris dels Serveis Socials Municipals. A través 
d’aquest conveni,  l’Ajuntament dóna el seu suport eco-
nòmic un any més, aquesta vegada augmentant la seva 

quantia a 1.000 euros, per al desenvolupament d’accions 
en matèria de salut bucodental a favor de persones en si-
tuació d’exclusió social i/o financera. L’Ajuntament d’Es-
porles té conveni amb la FDSR des de 2014 i brinda el seu 
suport econòmic al projecte des de 2016, sent un dels col-
laboradors més fidels de la Clínica Dental Solidària Colo-
ma Vidal.
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#Festius #Ocupació

Dies festius 2021 a Esporles 

El calendari de dies festius per al 2021, establert per la 
normativa estatal i autonòmica vigent, el formen els 
dotze dies. Després cada municipi en tria dos més. 

A Esporles els dies festius l’any que ve seran els següents:

• 1 de gener, Cap d’Any, divendres.
• 6 de gener, Epifania del Senyor, dimecres.
• 26 de febrer, divendres, festiu a Esporles.
• 1 de març, Dia de les Illes Balears, dilluns.
• 1 d’abril, Dijous Sant.
• 2 d’abril, Divendres Sant.
• 5 d’abril, Dilluns de Pasqua.
• 1 de maig, Festa del Treball, dissabte.
• 29 de juny, Sant Pere, dimarts, festiu a Esporles.
• 12 d’octubre, Festa Nacional, dimarts.
• 1 de novembre, Dia de Tots Sants, dilluns.
• 6 de desembre, Dia de la Constitució, dilluns.
• 8 de desembre, Immaculada Concepció, dimecres.
• 25 de desembre, Dia de Nadal, dissabte.

L’Ajuntament i l’Associació 
de Mares de Discapacitats 
de Balears (AMADIBA) 
signen un conveni

Amb l’objectiu d’oferir el servei d’Itineraris Integrals 
d’Inserció per a Joves en risc d’Exclusió Social del 
SOIB amb el cofinançament del Fons Social Eu-

ropeu. Es tracta d’un servei que ofereix un acompanya-
ment integral a joves d’entre 16 i 30 anys del poble i mu-
nicipis veïnats per tal de 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.

El Punt d’Atenció Permanent està situat al Cen-
tre de Formació i Ocupació d’Esporles al carrer del Ca-
nonge Garau,  3 i roman obert els dilluns i dimarts de 
14h a 18h. Allà hi podreu trobar els preparadors labo-
rals de l’entitat amb els quals també hi podreu contac-
tar a través del correu albert@amadiba.org o el telèfon 
662170441. Per més informació podeu consultar la pesta-
nya d’Inserció Laboral de la web del Centre Totheducatiu:  
www.totheducatiu.com

#Prevenció

Pla de prevenció de 
drogodependències

L’Ajuntament d’Esporles, en col·laboració amb la 
Fera Ferotge, cooperativa sense ànim de lucre, ha 
engegat l’elaboració del nou Pla de prevenció de 

 drogodependències i conductes de risc del municipi. 
Es tracta d’un procés que pretén apoderar als diferents 
agents d’Esporles —serveis, centres educatius, enti-

tats...— per tal de fer un abordatge integral i comunitari 
sobre aquesta problemàtica. A hores d’ara s’està treba-
llant en la recollida d’informació per a la diagnosi i en l’or-
ganització de grups de treball sobre diferents àmbits que 
aportaran les estratègies a seguir durant els propers anys. 
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#Reconeixement

Medalles a l’agent de 
la Policia Local Alberto 
Horrach

L’agent de la Policia Local d’Esporles, Alberto Horrach 
Miralles, ha estat distingit amb la medalla al mèrit 
Policia Local amb distintiu Blanc, per la seva actua-

ció el dia 30 de març de 2017, quan es va produir l’explosió 
al carrer Joan Riutort núm.1. L’agent es va arriscar entrant 
a l’edifici per evacuar i salvar la vida de les dues persones 
que es trobaven a dins el moment de l’explosió.

Per altra banda, també ha obtingut la medalla al mèrit 
Policia Local amb distintiu Blau, pels seus 15 anys de ser-
vei actiu.

L’acreditació SG CITY 50-50 és la primera certificació 
d’àmbit internacional que permet implantar un sistema 
de gestió per avaluar i certificar el compromís del govern 
municipal a favor de la igualtat de gènere i s’ha dissenyat 
d’acord amb les competències municipals, la normativa 
i els mandats i tractats internacionals en relació amb els 
drets humans de les dones, el desenvolupament humà, 
les ciutats i el canvi climàtic (l’Agenda 2030 i la Nova 
Agenda Urbana).

El distintiu té la vocació de ser, a més d’un reconeixe-
ment públic de la tasca realitzada a l’Ajuntament, una 
eina de millora de les competències de gestió municipal i 
la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques 
públiques municipals, afavorint la transparència i la rendi-
ció de comptes i apostant fermament per la reversió de 
les desigualtats de gènere.

El procés d’acreditació s’ha duit a terme amb el finan-
çament d’una subvenció de la Direcció Insular d’Igualtat i 
diversitat del Consell de Mallorca.

#Igualtat

Esporles acreditat com a 
municipi compromès amb la 
igualtat

Esporles referma el seu compromís a favor de la 
igualtat efectiva de dones i homes amb l’obtenció 
d’aquest distintiu i l’assumpció del pla de compro-

misos que comporta. Aquests compromisos han de ser 
desenvolupats al llarg dels propers dos anys, i seran ava-
luats per a garantir el seu compliment i el manteniment 
de l’acreditació. Es tracta de fites que l’Ajuntament haurà 
d’assolir tant a nivell intern (pla d’igualtat, formació, ges-
tió dels recursos humans propis, etc.) com a nivell extern 
(transversalitat de les polítiques d’igualtat, accions con-
cretes en totes les àrees de gestió) i per tant, impliquen 
un alt nivell d’exigència per a l’avanç de la igualtat de gè-
nere efectiva al municipi.

A principis d’any, l’Ajuntament d’Esporles va iniciar el 
procés d’acreditació a través de la constitució de la co-
missió d’igualtat, generada a partir de la Filadora, espai 
per a la igualtat, en la que hi participen les àrees d’Igualtat 
i Joventut de l’Ajuntament, i les representants de la Co-
missió feminista de l’Ateneu d’Esporles i l’associació juve-
nil centre d’Esplai La Cadernera. Una vegada superada la 
fase d’avaluació, el passat mes de juliol, s’ha pogut elabo-
rar el pla de compromisos que permet a Esporles formar 
part de la xarxa de ciutats i pobles compromesos amb la 
igualtat.
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#Caça

Precintat de Filats 2020

Atesa la situació sanitària derivada arrel del CO-
VID-19,els grups de caçadors que vulguin precin-
tar filats a municipis i/o terrenys cinegètics cal que 

concretin cita contactant amb el Servei de Caça del Con-
sell de Mallorca (971219854), tot indicant lloc on s’ha de 
precintar, nombre aproximat de filats i nombre de caça-
dors.

Els filats a precintar han d’estar muntats completa-
ment i les mesures seran les autoritzades al Reglament 
1/2012 del Consell Insular de Mallorca pel qual es regulen 
les vedes i els recursos cinegètics.

També es podran precintar filats de dilluns a divendres 
de 09:00 a 14:00 hores a la següent adreça:

Consell de Mallorca Departament de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local

Direcció Insular de Cooperació Local i Caça
Servei de Caça
C/ del General Riera, 111
07010 Palma

Totes les actuacions, actes i concentracions de 
persones es faran d’acordamb les restriccions previstes al 
Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents 
de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i l’Acord del 
Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova 
el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció 
i Coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada 
pel COVID-19, i totes i quantes actualitzacions i 
modificacions en puguin sorgir. 

#Ajuntament

L’Ajuntament acorda sortir 
de la Federació espanyola 
de Municipis i províncies 
(FEMP)

El ple municipal ha acordat abandonar la Federació 
espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) men-
tre no hi hagi una rectificació del fons i les formes 

en què s’han adoptat les decisions en els darrers mesos 
—sense debat ni transparència—, fonamentalment, en 
allò relacionat amb la defensa contundent de l’autonomia 
municipal i la necessària descentralització competencial i 
econòmica.

A la mateixa proposta, l’Ajuntament manifesta el seu 
suport a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears 
(FELIB), que ha sabut propiciar un debat sincer i fructífer 
en la defensa dels interessos comuns dels ajuntaments i 
reafirma el seu compromís amb aquesta Federació. 

En el mateix ple municipal, l’Ajuntament, ha acordat de-
manar la derogació de la Llei de sostenibilitat i racionalit-
zació de l’administració local (l’anomenada Llei Montoro) 

i l’aprovació d’un marc legislatiu que respecti els ajunta-
ments, atorgant-los capacitat competencial i econòmi-
ca per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania. 
Ja fa anys que els municipis suporten la càrrega d’eixugar 
el deute global de les administracions, i han demostrat la 
seva responsabilitat i compromís amb la ciutadania. L’ac-
tual context obliga als ajuntaments a ser capaços de do-
nar resposta a les necessitats de tota la ciutadania, i això 
implica poder disposar sense coaccions i lliurement del 
100% dels romanents de tresoreria i superàvits.
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#Millores

#Medi ambient

EsporlActivistes: el monstre 
de les tovalloletes

Un estudi realitzat el curs passat pels alumnes de 5è 
curs de primària del CP Gabriel Comas i Ribes, de-
mostra el perill que suposa l’ús i mals hàbits alhora 

de desfer-nos de les tovalloteles humides.
El projecte neix després d’una sortida a la platja de Can 

Pere Antoni amb l’ONG Save the Med, on comprovaren 
els desastres que els humans podem arribar a fer en el 
nostre ambient: microplàstics (nòduls i fragments), ma-
croplàstics i altres residus, com la gran quantitat de tova-
lloletes, que la mar ens retorna com un missatge per veu-
re si ens n’adonam de la problemàtica.

El grup de cinquè, autoanomenat EsporlActivistes, vol-
gué estudiar i demostrar com part dels residus provinents 
del nostre poble, encara arriben a la mar i contaminen el 
nostre entorn. 

A més del treball de camp, els alumnes realitzaren en-
questes a la població del municipi demostrant que gaire-
bé la meitat de les persones enquestades usen tovallole-
tes i que encara hi ha un 25% d’aquestes persones que no 
saben que no es poden tirar amb els bolquers o al vàter!

Les serps tovallolítiques que veren a la mar, impactaren 
els alumnes durant l’estudi i per això, llancen un missatge 
clar a la població: No més tovalloletes humides al vàter!

Enllumenat més eficient 
a les dependències 
municipals

S’està procedint al canvi dels dispositius d’il·lumina-
ció a algunes dependències municipals per tal de 
disminuir el consum i millorar-ne l’eficiència. Les 

substitucions es fan a l’edifici de l’Ajuntament i al Centre 
Cotoner.  

A partir dels resultats d’una visita d’avaluació energè-
tica realitzada per una empresa especialista en eficiència 
energètica a les dependències municipals, s’han establert 
les següents actuacions a dur a terme a l’Ajuntament:

• Substitució de fluorescents convencionals per tubs 
LED.

• Substitució de làmpades fluorescents compactes 
per làmpades LED.

• Substitució d’halògenes dicroiques per LED.
• Instal·lació de detectors de presència.

Aquests treballs es fan finançats per la Subvenció 2019 
per dur a terme accions incloses al Pla d’Acció per l’Ener-
gia Sostenible i el Clima (PAESC) del Consell de Mallorca.







Men record de veure’t llegint a un banc del Passeig de-
vora la parada de la teva mare quan no teníeu clientes, 
llegies novel·les o estudiaves per ser pilot d’avions?
Em consider més de números que de lletres, però sem-
pre m’ha agradat llegir, fins i tot de manera obsessiva, per 
tant jo diria que quan llegia al mercat és bastant probable 
que fos lectura ociosa, no obstant això, si no havia tengut 
temps d’estudiar a casa, és clar que els llibres anaven al 
mercat i on fes falta, en tot cas, el que mai feia era deixar 
de venir al mercat.

T’agrada el mercat d’Esporles?
És un orgull fer el mercat d’Esporles. Sense tenir-ne cap 
dret, em sent una mica esporlerí, encara que només sigui 
el dissabte dematí (riu). Hi ha gent meravellosa, molt pro-
pera i respectuosa a la que realment aprecii de tot cor. El 
dia que ho hàgim de deixar serà un dia molt trist per jo.

Com compagines la teva feina de pilot i l’agricultura?
El meu germà Xisco i jo, ell també és pilot, no ens hem 
dedicat mai exclusivament a l’agricultura, sempre ho hem 
compaginat amb estudis o altres treballs. Jo, mentre tre-
ballava estudiava; vaig fer ESO, batxillerat tecnològic, 
després vaig estudiar de pilot de línies aèries, tot seguit 
vaig fer el grau de filologia catalana i després vaig comen-

PEP BAUÇÀ
I BAUÇÀ

Text: Es Fill de na Joaneta
Fotos: X.B i J.B

ENTREVISTA

En Pep al Mercat d’Esporles

çar el grau d’enginyeria industrial mecànica, la qual no vaig 
poder acabar, ja que vaig trobar feina de pilot i m’ocupava 
pràcticament tot el temps.

Des de quan ets pilot?
Des dels  21  anys, o sigui l’any 2002, però no vaig trobar 
feina fins a l’any 2013. Aquest fet va fer que cerqués al-
tres sortides i em formés en altres àmbits per tal de “fugir 
de la pagesia” (riu). La veritat és que on estava més bé era 
a casa. No puc afirmar que hagi fet de pagès però gràcies 
als anys d’experiència dels meus pares coneixem una gran 
quantitat dels trucs i particularitats de l’ofici.

“QUAN VAIG COMENÇAR 
A VOLAR TOT ERA 
COMPLICADÍSSIM: 
AEROPORTS QUE NO 
CONEIXES, L’AVIÓ VA 
MASSA DE PRESSA... ÉS 
MOLT DUR”



«EM SENT UNA MICA 
ESPORLERÍ, ENCARA QUE 
NOMÉS SIGUI EL DISSABTE 

DEMATÍ»

En Pep Bauçà i Bauçà va néixer a Petra l’any 1981. És pilot de línies 
aèries, té un grau de filologia catalana i estudis d’enginyeria 
industrial mecànica. Treballa a Air Europa com a pilot d’un Airbus 
330 de 233 tones amb capacitat per a 335 passatgers, però quan no 

viatja de Madrid a Argentina o de New York a Moscou, acudeix al mercat 
d’Esporles per ajudar a la seva mare. Segur que l’heu vist despatxant o 
llegint al costat de les tomàtigues, melons, prebes, moniatos o patates.  
I és que na Joana, sa mare, fa més de 25 anys que ve al nostre mercat.

Quin tipus d’avions has pilotat?
Vaig començar amb l’ Embraer 195, turboreactor bimotor 
de 55 tones de pes màxim, aquest tenia 4 hores d’autono-
mia; després em van passar al Boeing 737, també turbore-
actor de 80 tones de pes, amb 6 hores d’autonomia. I fa 
uns anys pilot l’Airbus 330, un turboreactor de 233 tones 
de pes màxim, amb autonomia per vols de llarga distància.

És complicat pilotar un Airbus 330?
L’experiència fa que de cada vegada sigui més fàcil però  
quan vaig començar a volar, malgrat tenir els estudis, tot 
és complicadíssim: l’avió va massa de pressa i hi ha una 
quantitat d’automatismes que no pots donar l’abast a en-
tendre, llocs on no has estat mai, aeroports que no conei-
xes... es fa molt dur.

Fer de pagès és més senzill...
Fer de pagès és una necessitat vital o biològica, que m’ha 
permès comprendre els avantatges d’una vida en contac-
te amb la naturalesa i, sempre, amb la família.

Per què et vares fer pilot?
La decisió la vàrem prendre una mica entre tots. Primer 
ho va suggerir la meva mare, però de manera molt insig-
nificant, lleugera. Després ho vaig començar a avaluar se-

riosament i em vaig començar a informar de com es po-
dria fer. A poc a poc la idea va anar agafant fonaments 
fins que a l’hora de començar ja era un pilar al voltant del 
qual giraria el meu món i influenciaria moltes, si no to-
tes, les decisions de la meva vida. La meva família sem-
pre m’ha fet costat en tot moment i en tots els aspectes, 
amb satisfacció i optimisme.

Em podries dir si hi ha qualque relació entre l’agricul-
tura i l’aviació?
Ben poques, potser per això m’agraden les dues. Del camp 
agraeixo la tranquil·litat, l’estabilitat, el contacte amb la 
natura i el temps per estar amb el què més  estimes: la fa-
mília... Per altra banda, de l’aviació agraesc els companys, 
experimentar, el fet de descobrir,  l’adrenalina, la tecnolo-
gia, la innovació... En comú? Pot ser la constància, el sa-
crifici, la recompensa...

“LA MEVA MARE EM VA 
SUGGERIR QUE EM FES 
PILOT”



“AMB DECISIÓ, 
CONSTÀNCIA I ESFORÇ 
ES POT ACONSEGUIR, 
PRÀCTICAMENT, 
QUALSEVOL COSA”
 
Aquí el què sorprèn és que fos la teva mare la que ten-
gués la idea que us féssiu pilots...!
Sí. Al cap i a la fi el que volen tots els pares és el millor pels 
seus fills encara que a vegades no és molt clar què és el 
millor.
Entenc que és un poc xocant veure com algú provinent 
d’un món com és el de fora vila decideixi estudiar de pi-
lot, no per un motiu especial, sinó simplement perquè a 
en estar una cosa tan allunyada una de l’altre i en haver-hi 
tan poca relació i contacte entre ambdues no és un camí 
fàcil. El que sí que és ben sabut és que amb decisió, cons-
tància i esforç es pot aconseguir pràcticament qualsevol 
cosa.

Des de fora pareix que una família que viu de l’agricul-
tura...
Tens tota la raó, a casa, des de ben petits, no semblava 
que la nostra vida pogués prendre aquest camí, la nostra 
relació amb el camp era tan ferma i tan consolidada que 
feia l’efecte que el camí a seguir estava ja predefinit. A 
hores d’ara, no tenim cap dubte que les decisions preses 
són les correctes perquè indiferentment de a què dedi-
quem la nostra vida laboral, hem aconseguit una forma-
ció, uns coneixements, unes actituds i unes aptituds què 
ens han forjat tal com som.

“NO ÉS D’ESTRANYAR 
QUE LA GENT OPTI PER 
DEIXAR EL CAMP”
 
La feina de pilot és més còmode... !
Efectivament, hi ha una espècie de selecció natural, i la 
gent ho va deixant a poc a poc, perquè a fora vila sem-
pre falten mans, de fet, un dels problemes de fora vila és 
que pots fer tota la feina que vulguis. La feina del camp és 
molt dura i sacrificada i, a vegades, poc recompensada, a 
més, encara que no ho sembli necessites molts coneixe-
ments. No és d’estranyar que la gent opti per una sorti-
da més còmode i senzilla, amb tots els dies lliures i festius 
que mana el calendari laboral, amb convenis que fan que 
es compleixin els teus drets com a treballador. 

Aleshores els teus pares han aconseguit el que volien i 
deuen està ben orgullosos de voltros.
És clar que estan contents de tenir dos fills pilots, però tot 
té un preu. Jo desaparesc durant dies per l’altra part de 
món i el meu germà també, tenim uns horaris complica-
díssims... La vida a la qual estàvem acostumats ha canviat 
significativament, el temps en família no és el mateix, el 
treball al camp també i també els mercats. Ara tot és di-
ferent, en certa manera aquest canvi ens ha fet apreciar 
els bons moments a casa.

En Pep i el seu germà Xisco un dia que 
coincidiren a l’aeroport de Madrid.

N’Arnau amb els seus fills Pep i Xisco 
al sementer de moniatos vermells.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Per un esport segur!
Fa un any, just per aquestes dates, ningú podia preveure 

que aquest inici de temporada seria tan especial, després 
d’estar confinats a casa sense poder fer moltes de les co-
ses que formaven part de les nostres rutines, la notícia de 
què podem tornar a les pistes ens omple el cor d’il·lusió.

És cert, que la tornada està marcada per “la nova nor-
malitat”, i que el nostre club de bàsquet s’ha pres en mol-
ta cura totes les mesures de seguretat que des de Sani-
tat ens han demanat, per poder així, garantir la salut dels 
nostres jugadors, jugadores i de les seves famílies.

Aquí el més important és aconseguir de nou que els 
nins i nines del club tornin a practicar l’esport que més els 
hi agrada, el bàsquet, i sempre tenint en compte que es 
pugui fer, posant per damunt de tot la seva seguretat. Per 
compaginar aquests dos aspectes, la directiva amb l’staff 
tècnic del club s’han estat reunint al llarg de tot l’estiu per 
poder garantir el millor servei a les famílies amb la finalitat 
de què els jugadors/es i entrenadors/es segueixin gaudint 
del bàsquet com ho han estat fent fins ara i seguir evolu-
cionant com han fet cada any.

Com era d’esperar, aquesta pretemporada ha estat una 
mica diferent de les altres, però no menys important. Els 
equips han estat realitzant tècnica individual i exercicis 
per recuperar el físic que no hem pogut realitzar durant 
aquests mesos, sempre des d’un punt de vista divertit i 
entretingut. D’aquí a poques setmanes està previst que 
les competicions vagin començant de forma progressiva.

Veure les cares d’il·lusió dels jugadors i jugadores quan 
es retroben amb els seus companys ens omple d’orgull i 
d’emoció, i ens anima a seguir fent feina per als nins i nines 
del nostre poble.

#esports

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

gestioebc@gmail.com
655 840 948 Eva Milán

Ara més que mai és hora de tornar al treball, cadascun 
al seu ritme però amb la mateixa meta final: ser cada dia 
una mica millor com a jugador i sobretot com a persona.

Si voleu que els vostres fills/es participin dins un esport 
que els hi doni la possibilitat d’aprendre valors tan impor-
tants com la cooperació, la responsabilitat, la feina amb 
equip, la col.laboració... I sempre posant els criteris sani-
taris per damunt els esportius, animau-los a jugar a bàs-
quet, és més que un esport. 
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ErmassetsTorna el futbol a Esporles

Després de molts mesos d’inactivitat degut a la CO-
VID19, el CE Esporles ha decidit reiniciar l’activitat 
esportiva al camp de futbol de Son Quint (Espor-

les) per tal de que els nins i nines del nostre poble puguin 
tornar a fer futbol.

El club segueix de forma molt estricta tots els protocols 
establerts pel retorn de l’activitat esportiva. 

El govern i la federació balear de futbol, actualment, 
només deixa que els entrenaments amb contacte sigui a 
partir de categoria infantil, és a dir, infantil, cadet, juve-
nil, i categories amateur. En canvi els més petits: alevins, 
benjamins, prebenjamins i escoleta, només poden entre-
nar sense contacte. 

Tot i això, tot i les restriccions degudes als diferents 
protocols que s’han d’aplicar, tenim moltes ganes de veu-
re els nostres nins i nines d’esporles entrenant al camp de 
futbol i poder disfrutar del futbol.

Si teniu ganes de jugar a futbol, no ho penseu més i in-
formau-vos al CE Esporles. 

Com la temporada passada, tornam a organitzar l’es-
coleta de futbol del CE Esporles per a nins i nines des de 3 
anys. L’escoleta comença l’1 d’octubre de 2020 en horari 
de dimarts i dijous de 16:30 a 17:30. Vos podeu incorporar 
quan volgueu. 

També començam a entrenar sense contacte i seguint 
tots els protocols amb tot el futbol base, des de preben-
jamins (nascuts al 2013 i 2014) fins a juvenils. Dels preben-
jamins farem portes obertes a partir de l’1 d’octubre.

Si et fa ganes provar-ho, pots venir al camp de futbol i 
estar uns dies amb els nostres entrenadors i entrenado-
res, i amb els altres nins i nines del CE Esporles. Primer 
vine a provar, i després ja xerrarem!! 

Per a més informació, podeu contactar amb el club:

  608642431 / 629721948
  clubesportiuesporles@gmail.com
  Camp de futbol de “Son Quint” (Esporles)

#esports #esports

T’agrada el futbol?
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Esporles Volei Club

Aquest any arrencam sa temporada amb una situ-
ació molt diferent i difícil per a tothom, però com 
tots sabem, hem d’intentar continuar de sa millor 

manera possible. Per això, tot i que dia a dia hem d’es-
tar pendents de ses restriccions i els protocols a seguir 
per dur a terme el voleibol de manera segura, estam molt 
contents d’haver pogut començar a entrenar i, si tot se-
gueix així, jugant partits d’aquí poquet. Volem agrair tenir 
dos poliesportius al poble, ja que gràcies a això podem se-
guir entrenant, juntament amb els altres esports, al pave-
lló de l’IES Josep Font i Trias. 

Vos presentarem una mica quins equips formen l’Es-
porles Vòlei Club: començam amb una escoleta de pe-
quevolei que dia a dia va augmentant, formada per nins 
i nines des de 4 fins a 11 anys que entrenen amb grups re-
duïts per complir amb les mesures de seguretat. També 
comptam amb tres equips infantils, dos equips cadets, un 
equip juvenil i un equip sènior que juga a Primera Bale-
ar, així com un grup de Veteran@s format per sèniors que 
tenen ganes de tornar a trepitjar sa pista i jugar a aquest 
magnífic esport d’equip. Tots els que formam es club, ju-
gadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, equip di-

#esports

rectiu, pares, mares i familiars, teníem moltíssimes ganes 
de que tot es pogués posar en marxa i de poder comen-
çar a entrenar, i esperem que poguem continuar així du-
rant tota sa temporada que comença, i que tot i que està 
clar que aquesta situació afecta en molts de sentits, que 
poguem acabar sa temporada millor de lo que va acabar 
sa temporada anterior. Finalment, volem donar ànims i 
moltes forces a tots i totes, i dir-vos que esperam que tot 
això passi de sa millor manera que pugui passar i que, en-
tre tots en sortirem! Una abraçada molt forta.

Amunt Esporles Volei Club!

Per a més informació, podeu contactar amb el club:

 clubvoleiesporles@gmail.com
 voleiesporles.com
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Mà de Música: música per 
Sant Pere

El dia 28 de juny 2020 vam fer el tradicional concert 
de música clàssica a les Cases de Bellavista coinci-
dint amb les festes de Sant Pere.

Complint estrictament amb totes les normatives de 
prevenció Covid 19, vam tenir una gran afluència de pú-
blic que va esgotar les reserves en el primer dia.

Va actuar el Trio de Violins i Guitarra provinent del 
Conservatori de Palma.

ESPORLES. El Musical

Encara que, malhauradament, vàrem haver de sus-
pendre l’espectacle una setmana abans de l’estrena  
pel confinament, us volem explicar a continuació el 

nostre projecte, que amb il.lusió esperam estrenar quan 
la situació sanitària ho permeti.

ESPORLES. El Musical, és un projecte de gran enverga-
dura, que compta amb la participació del Cor, antics can-
taires, solistes i músics en directe.

Ja fa uns anys que decidírem treballar per projectes 
anuals, variats i engrescadors, intentant fer sempre una 
passa més. Al 2019, durant l’enregistrament d’un vídeo 
que escenificava la peça “Mallorcançonetes”, que forma 
part del nostre repertori de música popular, descobrírem 
que ens entusiasmava actuar i cantar alhora. Va ser així 
com encetàrem l’interès per explorar una nova vessant 
artística. La idea de fer un musical va anar sorgint, primer 
d’una manera incrèdula i tímida, fins arribar a agafar for-
ma. La nostra, és una associació modesta en recursos ma-
terials, però rica en il.lusions, imaginació i bona gent.

Sota la direcció de Kake Portas, creador i impulsor 
d’aquest projecte, Esporles El Musical va anar conver-
tint-se en una gran producció, engrescant 60 persones al 

#associacions

Ainhoa López Prada

Aina Blanes Pérez Scott Anderson García

#iniciatives

voltant d’una música i textos originals que homenatgen 
el nostre poble i la seva gent. L’argument del musical es 
basa en tres històries i llegendes d’Esporles: la romàntica 
història de Na Jasmina i n’Albrí, el coratge de les dones 
en el litigi amb els frares de la Real i l’enigmàtica història 
del monjo de la cova. Una història de tradicions, de com-
promís, de respecte per la natura i de defensa dels valors 
humans, perquè recordar d’on venim, ens ajuda a seguir 
caminant.
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Carta des de l’Infern

Estimats veïnats i veïnades d’Esporles, vos escrivim 
desde es nostre refugi, on es virus no ha arribat, 
però com sabeu, els dimonis som molt porucs, i amb 

aquesta pandèmia no volem sortir, no sigui cosa que un 
de noltros ho agafi i acabem tots a sa UCI.

Però no per això ens hem oblidat de voltros, tenim hu-
mans, entre voltros, què ens estan preparant sa tornada, 
quan aquest microbi de Déu sigui derrotat. Una cosa què 
ens fa molta il·lusió, i després de molts d’anys de negoci-
acions amb es nostre estimat Ajuntament, és què pareix 
què a la fí tendrem un espai propi on tenir es nostre mate-
rial i es Boc de Sa Vilanova que tant estimam i ens acom-
panya a ses festes des poble.

Enguany no hem pogut venir per ses festes de Sant 
Pere, com tampoc hem pogut venir per ses festes de Sa 
Vilanova, sa Fira Dolça ha estat sa més agre de totes, però 
podeu tenir ben present que tornarem, i no vos oblidam, 
com vàrem fer quan estaveu tancats a casa, i ens vàrem 
arriscar a venir, sortir als balcons i terrats des poble i pren-
guèrem foc al virus, però fins que no sigui segur tornar a 
ballar amb voltros als ritmes infernals davall és foc, no ho 
farem. Enguany era un any important per noltros, esta-
vem organitzant amb sa Federació de Dimonis de ses Illes 
Balears un Simposi Internacional de Focs de la Mediter-
rània on ens haviem de trobar amb altres persones i enti-
tats relacionades amb sa cultura des foc arreu de la Me-
diterrània, esperem que es pugui celebrar aviat i donar a 
conèixer aquest món nostre que tant vos agrada.

I no penseu que esteim fent es vago, encara què ens 
agradaria, però no aturam, tenim nous dimonis i dimoni-
ons què durant aquest temps de confinament, han nas-
cut com a éssers infernals i ténen moltes ganes de sortir, i 
mostrar-vos es seu poder del foc, si teniu ganes de formar 
part d’aquest món infernal, posau-vos en contacte amb 
noltros, vos farem passar es nostre propi PCR, i vos mos-
trarem es camí per arribar fins aquí. Com més siguem, 
més riurem!!

Vos volem donar uns quants consells per aquest temps 
que no ens veurem, no sigueu bons al·lots ni al·lotes, si feis 
bonda, anireu al cel, on tot es blanc i avorrit, si no ho feis, 
anireu a totes bandes, llocs i podreu fer de tot. Menjau 
molt, deixau de fer règim, feis torrades, amb una bona 
xulla i llonganisses de ses bones i deixau-vos de menjars 
vegans, què no vos enganin, estan destruint els boscos 
per sembrar soja i mijo transgènic. Tampoc heu de fer ac-
tivitat esportiva, engreixau i així no tendreu fred en s’hi-
vern, si heu d’anar enlloc, per molt aprop que sigui, agafau 
es cotxe, no aneu caminant, dins es cotxe no hi ha virus, 

#associacions

pes carrer el podrieu agafar. Mirau sa tele tot es dia, o en-
ganxau-vos a qualsevol pantalleta, allà estareu informats 
de tota sa veritat vertadera, distrets i podreu veure el què 
passa arreu del món sense sortir de casa, així no haureu 
de posar-vos sa mascareta que tant odiau. No heu de fer 
avui el què pogueu fer demà, així tendreu temps de fer 
més coses, i si no, provau-ho. I si vos avorriu, amollau co-
ets, als animals els hi encanta, no escolteu no als anima-
listes, només es queixen per tot. I es més important de 
tot, es diumenges, anau a missa, no sigui cosa que diguin 
que sou gent inmoral, una mica de «postureo» i xerraran 
bé de voltros.

Ens veim aviat!

Es Dimoni Gros dels Bocsifocs
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#esporlerins

El Passeig

Si cerqueu l’ànima d’Esporles, no la trobareu ni a l’es-
glésia de Sant Pere, ni a la Casa de la Vila , ni a la Casa 
del poble, ni a l’ Imedea, ni als camps esportius, ni a 

les possessions i muntanyes que l’ envolten, ni a l’Ermita 
de Maristel·la ni tan sols al cor de la gent.

L’ ànima d’Esporles es troba sense cap dubte al «Pas-
seig» , ell és el cor que batega i dona vida als esporlerins 
que es mouen pels carrers, les venes del seu cos i els atreu 
al seu cor.

Allà els esporlerins hi fan les seves compres, es passe-
gen, seuen als bancs de pedra o a les taules dels cafès, es 
conten les seves penes o alegries i les seves il·lusions i fins 
i tots s’enamoren.

Creiem que aquest passeig es mereix aquest poema.
   

Al matí abans que el sol escampi la seva daurada llum 
damunt el poble, dia a dia sense faltar-ne ni un,  com si fos 
una cerimònia, els amants del cafè fan la primera trobada 
matinera que s’allarga fins el gran dia.

El poble ja despert compareix poc a poc, i el passeig 
fred del vespre absorbeix la calor humana. 

Com un deu indi, obri els seus múltiples braços abra-
çant a alts i baixos, grassos i magres, joves i vells nins i 
nines i les seves mascotes, mentre les muntanyes miren i 
riuen; com un gran teatre alça el teló: Ha recomençat un 
dia més la comèdia humana!

Els ciclistes, com a pètals de una grandiosa flor envol-
tant les taules dels cafès amb les samarretes multicolors, 
donen tonalitat al ciment gris.

A les festes, es senten els crits dels al·lots que juguen i 
el so de la banda de música i els xeremiers que fan pujar 
la nostra música al cel blau amb alegria, mentre els dimo-
nis el vespre espargeixen foc i fum encalçant la jovenesa.

 
El ball de bot fa moure les faldes de les joves espor-

lerines que voltant i voltant fan pujar l’amor a la nostra 
terra a propis i estranys.

A la Fira dolça, com un imant poderós, atreu a tota la 
gent de Mallorca, la vall de Tramuntana es per un dia la vall 
de la dolçor, i les paradetes escampen llepolies a on que-
den enganxats els dits de grans i petits. 

Ocellets blancs i negres fan els nius de fang baix les teu-
lades ,i fent cabrioles entre els platers i núvols, mentre 
cacen mosquits, dansen i dansen a la primavera.

«

«

Els dissabtes, les flors dispersen colors i aromes per tot 
el passeig i com en Monet pinten quadres impressionistes 
damunt el trespol.

Síndries vermelles, taronges de Sóller, pomes del ciri, 
prunes clàudies albercocs de Porreres, fruits del amor 
dels pagesos que amb la seva suor banyen la terra

Manats de bledes, de grells, cols i colfloris pebres ten-
dres, tomàtigues de ramellet, alls i julivert esperen ma-
ridar-se juntament amb les sopes fent una festa dins la 
greixonera amb unes gotes de oli verge, que fetes per les 
padrines ressuscitarien a un mort.

Els vespres el passeig s’il·lumina, no just de llum sinó 
amb les cares plenes de felicitat dels comensals

Es sent, a més de la música de un conjunt, la harmonia 
de renous de forquetes, culleres i ganivets que compas-
sats toquen, mentre es buiden els plats i tassons, dalt el 
cel les estrelles llunyanes donen la bona nit amb la llum 
que parpelleja entre les fulles dels platers.

Ara, la màgia de les paraules i la vostra imaginació han 
posat música, llum, vida i color a la foto del passeig que es 
convertiran amb milers de imatges, tantes com a lectors 
tingui aquesta estimada revista

Estimat passeig, ànima nostra, que dones conhort a la 
gent de aquesta beneïda vall, segueix eternament donant 
la felicitat al poble.

Amén
Antoni Bauçà  

Estiu 2020 

El Passeig un dia d’hivern del 2011
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EL NOU ECOTXE 
D’ESPORLES JA ESTÀ 
DISPONIBLE!

Des de mitjans de setembre, Esporles compta amb 
un cotxe elèctric compartit de la cooperativa ma-
llorquina Ecotxe. El nou vehicle, un Renault Zoe 

blanc, té una plaça reservada a l’aparcament públic de 
Ses Escoles i està a la plena disposició de la població es-
porlerina. El nou servei ha estat possible gràcies al capital 
aportat per les sòcies locals de la cooperativa i un acord 
de col·laboració signat entre Ecotxe i l’Ajuntament d’Es-
porles.

El nou vehicle és 100% elèctric i funciona amb l’energia 
d’origen 100% renovable que l’Ajuntament ofereix en els 
quatre punts de càrrega elèctrica actualment disponibles 
al municipi. El cotxe té una autonomia real de prop de 300 
kilòmetres, cosa que permet conduir-lo amb tranquil·litat 
donades les dimensions de Mallorca i la creixent xarxa de 
punts de càrrega elèctrics disponibles a la nostra illa.

El servei de cotxe compartit o carsharing consisteix en 
el lloguer per hores o dies d’un vehicle. El carsharing és 
encara incipient a l’Estat espanyol però és un servei molt 
estès a d’altres països europeus com Alemanya, Bèlgica 
o Suïssa. Diferents estudis demostren que cada cotxe 
compartit elimina uns 10-15 cotxes particulars del carrer, 
una reducció molt necessària a Esporles donat el seu ele-
vat parc mòbil.

#iniciatives

Ecotxe, pionera del carsharing a Mallorca, és una coo-
perativa sense ànim de lucre creada a Palma el 2016 per 
un grup d’activistes lligats a l’economia social i solidària. 
Actualment la cooperativa té prop de 190 persones sòci-
es i una flota de quatre vehicles, tres d’ells a Palma i un a 
Esporles. 

El preu del servei oferit per Ecotxe és de 4,5 euros/hora 
o 40 euros/dia (entre 9 i 24 hores) i inclou totes les despe-
ses associades (ús del vehicle, energia elèctrica, assegu-
rança, manteniment i neteja). Per a fer-se soci/a d’Ecot-
xe i poder emprar els vehicles cal fer una única aportació 
de 100€ en concepte de capital social, però en virtut 
de l’acord de col·laboració signat, les persones residents 
a Esporles podran, durant els tres primers mesos, fer ús 
d’Ecotxe sense necessitat de fer-se sòcies; si a més són 
membres de Som Energia, S’Altra Senalla, Amics de la 
Terra, Ona Mediterrània o La Directa, no hauran d’apor-
tar aquest capital durant els primers 12 mesos d’ús.

Si ets major de 22 anys, resident a Esporles i estàs 
 interessat/da en emprar els serveis d’Ecotxe, escriu a:

     info@ecotxe.coop. 

Pots trobar més informació d’aquest nou servei a:
 
     www.ecotxe.coop.
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Death Café

El Death Café és un moviment global que es va crear 
a Londres en el 2011 i que ara ja s’ha estès per més 
de 70 països. El seu creador va ser Jon Underwood i 

Sue Barsky Reid basant-se en les idees de Bernard Cret-
taz...

La idea és molt senzilla, és fer una reunió informal amb 
té, cafè i pastes i parlar del tema que avui en dia és tabú 
a la nostre societat i que no es sol poder parlar amb natu-
ralitat. El Death Café no té un ordre del dia, totes les per-
sones que assisteixen en principi tenen la possibilitat de 
compartir el que vulguin referent en aquest tema. No és 
una teràpia però si pot ser terapèutic. L’objectiu és edu-
car i ajudar a altres a familiaritzar-se amb el final de la vida. 

El Death Café va arribar a Mallorca el 2015 de la mà de 
Glynis German. És una senyora britànica afincada a Bi-
nissalem des de l’any 1999. És una dona meravellosa que 
transmet llum i sabiduria i que es dedica a celebrar bo-
des, funerals i batejos de forma laica, donant un toc únic 
a cada cerimònia que organitza i que celebra.

Fa ja més d’un any que es varen iniciar a altres punts de 
les illes, entre altres Palma i Sa Pobla. 

Aquests darrers anys vaig tenir l’ocasió d’assistir unes 
quantes vegades al Death Café de Binissalem facilitat per 
na Glynis. També hi varen assistir tres amigues. 

Així va sorgir la idea de dur a terme un Death Cafe a Es-
porles. El passat dia 21 de febrer es va materialitzar amb 
l’assistència de 22 persones a l’event. El lloc triat per l’es-
deveniment va ser el refugi de Son Trias, on tothom va 
poder gaudir de coques casolanes i begudes com te i cafè 
a preus populars. Glynis va obrir l’activitat amb una petita 

introducció. Després tots ens vàrem dividir en tres grups 
per així facilitar la participació de tothom. Es varen to-
car molt de temes entre els tres grups com varen ser els 
cuidats paliatius, el dol, el suïcidi, l’eutanàsia, l’espiritua-
litat...

En aquells moments el coronavirus encara semblava 
enfora i ningú podia imaginar que el dia 14 de març co-
mençaria un estat d’alarma. Això ha impossibilitat la repe-
tició d’aquest acte. Malgrat des d’altres punts s’ha iniciat 
on line, a nosaltres ens ha semblat millor esperar a po-
der-ho repetir de forma presencial. A hores d’ara encara 
no tenim una data de realització del pròxim Death café 
a Esporles, però si que vos podem comentar que el dia 1 
de novembre s’iniciarà el festival nacional “Dando vida a 
la muerte”  que tindrà una durada de una setmana, a on 
mitjançant conferències, cine-forums, una fira el dissab-
te, etc. Es vol convidar a tothom a reflexionar sobre la 
mort sense por. 

Des de la nostra societat hi ha la tendència a viure com 
si mai ens haguéssim d’enfrontar a la mort i realment això 
és probablement una de les úniques coses que tenim se-
gures. Viure amb consciència de mort ens fa apreciar més 
les petites coses i les coses que realment tenen importàn-
cia en aquesta vida. 

Fa dos anys el meu fill gran, Joan James, va morir a cau-
sa d’un accident a Anglaterra i això m’ha fet canviar total-
ment la forma de percebre la vida i donar més importàn-
cia a les coses que realment la tenen. En Joan em dona 
forces per seguir endavant malgrat la gran enyorança que 
sent. 

Maria Isabel Sáez Font 
Amb el suport de Francina Nadal 

Neus Verdera, Cinzia Codato i Glynis German

#iniciatives
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Alicia Jaume Petrova 
Juny 2020

Adrià Estrany  
Gutierrez 

Febrer 2020

Ferran Riutort Nadal 
Juny 2020

Arnau Bosch Rul·lan 
Juny 2020

Dàlia Jimenez Bosch 
Abril 2020

Lissi i Maria Tomas  
Vaquer Abril 2020

La nostra població
De febrer a setembre: 16 naixements, 21 matrimonis, 9 defuncions.

Adiós a un amigo

Pequeño homenaje a Andrés Alba, el que fue presi-
dente de “La Asociación de personas mayores de 
Esporles”, durante estos últimos cuatro años.

Andrés, nacido en Jaén y mallorquín de adopción, nos 
ha dejado este año 2020, después de una larga lucha con-
tra su enfermedad.

Persona amable y divertida, inteligente, a veces tajan-
te, pero también resolutiva.

Muy positivo ante cualquier situación, positividad in-
comprensible y muy valorada en los peores momentos de 
su vida.

Gran emprendedor, con muchas inquietudes y varios 
proyectos en su cabeza. Cuando ponía uno en marcha, ya 
pensaba en el siguiente.

Amigo de sus amigos, amante de los suyos más cerca-
nos, los incondicionales los que siempre están ahí cuando 

#persones majors

se les necesita, a las duras y a las maduras. También es-
taba ahí, su fiel compañera, esposa, amiga, confidente y 
apoyo incondicional, en los buenos y malos momentos. 
Hijos, nietas y bisnieto el cual le alegró tanto, en la última 
etapa de su vida.

Viajero incansable, pocos sitios hay en España en los 
cuales él no haya estado.

Con los pies en el suelo en todo momento, con todo 
muy claro y preparado para cualquier situación. Algo nos 
quedó grabado a todos en nuestras cabezas. Decía que 
si había solución, ¡él lucharía!, pero que si no la había, se 
prepararía para marcharse y así lo hizo.

Nos ha dado un gran ejemplo de entereza, fuerza y va-
lentía.

Siempre le recordaremos, con cariño, allí donde quiera 
que esté.

La Junta
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Segueix-nos a

Mai ens haguéssim pogut imaginar fa uns mesos 
l’esdevenir dels fets que hem tingut i això inevi-
tablement també ho hem viscut a la biblioteca. 

Confinament, protocols, restriccions, mesures de segu-
retat, distància social, mascareta... tot això ha convertit 
la biblioteca un lloc desconegut  per tots nosaltres fins 
ara. Acostumades al trull  de les activitats, de la gent anar 
i venir, els nins i joves per aquí... ara vivim uns temps di-
ferents.

Hem viscut uns mesos complicats, però mai hem per-
dut la il·lusió de donar el 100% malgrat la situació que vi-
vim. El confinament va ser tot un repte, però en vàrem 
sortir. Gràcies a les noves tecnologies vàrem poder fer ar-
ribar l’Hora del Conte a través de Youtube i xarxes soci-
als a totes les cases i la plataforma digital de préstec de 
llibres electrònics, E-Biblio, es va convertir en una gran 
aliada de tots aquells lectors/es que no podien venir a la 
biblioteca a dur-se’n  les seves lectures. Vàrem viure un 
Sant Jordi virtual, intentant recrear el que sempre fem, 
però a través de Youtube, amb contes i tallers i un petita 
“trobada” en forma de video amb els membres del Tast de 
Llibres, als quals des d’aquí volem agrair la seva participa-
ció al igual que a tots aquells que vàreu omplir les vostres 
finestres i balcons de roses, Esporles es va omplir de color 
en uns moments difícils.

Però ara això ja ha quedat enrere i, passats els mesos 
d’estiu, encetem un nou curs, atípic, diferent, però amb 
les mateixes ganes de sempre. Degut a les mesures esta-

facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

bibliotecaspublicas.es/esporles

blertes, haurem d’adaptar les activitats als formats i afo-
raments establerts. Però sobretot intentarem no deixar 
de fer la majoria d’activitats, perquè nosaltres també vo-
lem reivindicar que la cultura és segura i no es pot aturar, 
posarem tot de la nostra part perquè sigui així.

La biblioteca, al igual que tot, ha canviat, però no l’es-
perit que l’envolta i nosaltres no hem aturat ni un moment 
de fer feina perquè la biblioteca no quedi aturada davant 
aquesta situació. Per això, a tots aquells que encara no 
vos heu animat a tornar o a venir per primer cop, vos vo-
lem animar a fer-ho, perquè gràcies a la feina i la col·labo-
ració de tots, és un lloc segur, ple de moments i històries 
meravelloses que encara queden per descobrir.

Olga i Natalia

Primer Tast postconfinament
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ADULTS:
L’enigma de l’habitació 622. Joël Dicker
El último verano de Silvia Blanch. Lorena Franco
Y Julia retó a los dioses. Santiago Posteguillo
El mensaje de Pandora. Javier Sierra
El dia que sientas el latir de las estrellas. Dulcinea
Atrapa la llebre. Lana Bastašić 
Km 123. Andrea Camilleri
La nena. Carmen Mola
Seguiré tus pasos. Care Santos
Tierra. Eloy Moreno
Un cuento perfecto. Elisabet Benavent
La chica de nieve. Javier Castillo
Ametlla. Won-Pyung Sohn
Con el amor bastaba. Máximo Huerta
Dues germanes. David Foenkinos
El mal de Corcira. Lorenzo Silva
L’hora dels hipòcrites. Petros Màrkaris
Mil besos prohibidos. Sonsoles Ónega.

JUVENIL:
Mi primer beso. Beth Reekles
Nits blanques. John Green
Una sirena en París. Mathias Malzieu
Sakura Love. Francesc Miralles
Les proves d’Apol·lo  4. La tomba del tirà. Rick Riordan
El noi de l’última fila. Onjali Q. Raúf
A dos metros de ti. Rachel Lippincott
La última noche. Faith Erin Hicks
El beso número 8. Colleen Af Venable

INFANTIL:
Cloe y su unicornio 3 i 4. Dana Simpson
El niño brujo Molly Knox  Ostertag
La bruja escondida  Molly Knox  Ostertag
Ana de las tejas verdes Mariah Marsden
Coraje. Raina Telgemeier
Isadora Moon …
La guerra de 6º A. Sara Cano
El pequeño dragón Coco y los romanos. Ingo Siegner
El petit drac Coco i els indis. Ingo Siegner
Ninja Kid. El ninja volador. Anh Do
EL club de las canguro 4. El talento de Claudia. Raina Telgemeier
Magia. Canizales

AUDIOVISUALS:
Mujercitas
Onward
Legado en los huesos
Las aventuras del Doctor Dolittle
Playmobil la película
La directora de orquesta
Fantasy island



SOSTENIBILITAT

Revolució verda

Ens trobem en el procés de canvi en el sistema ali-
mentari, on prioritzem la qualitat del producte per 
damunt de les característiques estètiques i mos-

trem més interès en dedicar temps a la cuina i a produir 
plats sans i equilibrats. Això es troba inevitablement lli-
gat a la possibilitat de crear una nova consciència per part 
dels consumidors fomentant així sistemes més sosteni-
bles, protegint la producció local i els canals de distribu-
ció de proximitat. 

Per tal de garantir-ne la continuïtat, hem de donar su-
port als productors, venedors i empreses locals que pro-
mouen l’aprofitament dels recursos i formen xarxes de 
suport entre la comunitat.

L’origen dels aliments no és la única decisió que podem 
prendre. Anar a comprar amb gana ens provoca comprar 

més aliments dels que necessitem. Així, anar amb “la pan-
xa plena” és la primera mesura que podem dur a terme 
per evitar el malbaratament alimentari, ajustant així les 
quantitats a les nostres necessitats. La cuina de proximi-
tat ens ajuda a conèixer i valorar els productes que ens 
ofereix la terra mallorquina i una conserva correcta dels 
aliments permetrà un millor aprofitament d’aquests.

Per tant, una bona planificació del menú setmanal fo-
mentarà una compra més sana i sostenible. I recordeu... 
tots els restes d’aliments que no haguem pogut aprofitar, 
els depositarem al poalet, promovent així una economia 
eficient en el consum dels recursos. 

Així, el repte del poble davant aquesta crisi sanitària ha 
de ser el compromís en la lluita contra el canvi climàtic, a 
través d’una revolució verda i socialment justa.

Aina Sánchez



CULTURA POPULAR

SAPS ON ÉS?

SAPS QUI ÉS?

SOLUCIONS
NÚMERO

ANTERIOR

TEST ESPORLERÍ

Saps on és?
Placeta del 
Jardinet

Saps qui és?
Llucià Alorda

1. Hem tengut mai campanar a l’església d’Esporles?
a) No, mai s’ha vist un campanar al nostre poble.
b) Si, però es va derruir a un terratrèmol a principi del s.XX.
c) Si, a l’antiga església.

2. Sabeu amb quin sentit la paraula “trast”, també és 
quasi exclusiva d’Esporles? 

a) Quan es refereix a una parada del mercat.
b) Quan es refereix al pati, corral o espai descobert annex a 

una casa.
c) Quan es refereix a una habitació de la casa que no
     s’empra.

3. A més d’un joc de cartes, la paraula “truc” a Esporles i a 
alguns altres llocs, té un altre sentit. Qui és?

a) Només es fa servir per anomenar el joc de cartes.
b) És una pedra grossa.
c) És un peix.

4. On està situat el comellar del Romanins?
a) A Son Vic.
b) A Son Malferit devora el talaiot.
c) És el comellar que hi ha a Son Coll just davall la Cova
     Negra .

On es troba la potada del gegant?
a) A sa Vilanova.
b) Al Camí des Correu. 
c) Al camí del Pinar de Canet.

Quina és l’altura de la Fita del Ram?
a) 833 metres
b) 560 metres
c) 925 metres

Una possessió urbana
ben en mig d’un llarg carrer  
a la clastra un lledoner 
i l’escut a la façana. 
Un pujolet com muntanya
amb gran tanca i marjades, 
concertets unes vegades
dins un programa festiu
quan crema el Sol a l’estiu
amb les cases enramades.

Bon caminador, sobretot  
en parella.
Física, comèdia, cor...
Un temps anava per l’ajunta-
ment adesiara.
Diu que li agrada la cultura i 
l’educació.

Solucions: 1C - 2B - 3B - 4C - 5B - 6A
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Un any ben singular (esperem) aquest 2020. Un dia asso-
lellat de setembre, principis de tardor. El Passeig molt poc 
poblat... I la gent que hi passeja o seu a les terrasses, per 
bé que fa bona cara, només en mostra mitja. Diuen que 
hem entrat en una nova normalitat. Però no és cert. No 
encara. Perquè si és nova, és que no és normal. Haurem 
d’esperar a veure quines de les coses que han canviat se-
guiran canviades, i quines tornaran a ser com eren abans 
d’aquesta sotragada que està patint tot el món. I aquí “tot 
el món” no és una metàfora o una frase feta. Aquest dal-
tabaix, que se n’ha induït moltes vides i n’ha fet patir mol-
tes més, afecta la població de tot el planeta. Afecta tot el 
gènere humà. 

Ara com ara, sembla que ens anam avesant a sortir al car-
rer amb la mascareta posada (quin remei!?) i fins i tot, de 
vegades, ben posada. Però, en el fons, tothom espera 
que en la nova (futura, per dir-ho millor) normalitat, això 

LA FOTO
Raimon Palou i Pere Palou

no faci falta, “normalment”. Ens agradaria que les masca-
retes no formessin part de la normalitat. I tothom espe-
ra poder tornar a rebre les someres en plena primavera, 
tornar a fer unes festes de Sant Pere que s’assemblin a les 
de l’any passat (no fa falta anar més enrere, no!), tornar 
al teatre a la Casa des Poble, tornar a tenir una Fira Dolça 
(no fa res si és més modesta i petita; millor i tot!). Moltes 
coses ens agradaria que tornessin per a construir la futura 
normalitat.

Però també molta gent ha descobert, com per sorpresa, 
que algunes coses que eren “normals” en la normalitat de 
fa poc (de fa molt poc!) potser no eren tan necessàries. 
Qui sap si posar una mica de moderació, de serenitat, de 
sana austeritat en les nostres vides, i haver après a gau-
dir profundament de tot allò que tenim més a prop i de 
la gent que hem enyorat durant els confinaments... serà, 
potser, la part positiva del que vindrà.


