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El Pla d’acció de l’Agenda Local 21 
d’Esporles de 2009 s’havia de reno-
var, ja que moltes de les accions que 
contemplava estaven realitzades, 
altres estan en execució contínua, i 
algunes s’han hagut de modificar o 
eliminar del Pla per diverses causes, 
com la manca de finançament o el 
canvi de circumstàncies.

Ara, la situació tant social com a 
econòmica no és la mateixa que quan 
es va elaborar el Pla d’acció, per la qual 
cosa es feia necessària una revisió a 
fons de quins són els punts forts i 
els punts febles de cada una de les 
àrees del panorama municipal, per tal 

d’establir quines són les actuacions 
que cal fer a partir d’ara.

Per fer aquesta tasca, des de 
l’Ajuntament s’han convocat, du-
rant els darrers mesos, un seguit 
de reunions del Fòrum ciutadà per 
tal de recollir les impressions de les 
persones que habiten el municipi i 
saber quin són els suggeriments i les 
propostes d’accions per incloure al 
nou Pla d’acció 2014.

S’han celebrat 7 reunions des del 
mes de febrer, a les quals han acudit 
174 ciutadans i ciutadanes que han 
volgut participar directament en la 
gestió del poble.

La primera reunió fou el dia 5 de 
febrer, on es varen revisar les acci-
ons del Pla d’acció 2009 i es decidí 
per votació fer-ne un de nou. Les 
altres reunions s’han convocat per 
temes, segons els àmbits de feina: 
Educació, Joventut, Medi ambient, 
Entitats, Participació i cultura; 
Dinamització de l’economia local i 
finalment, l’Àmbit social i sanitari. 
Aquestes trobades constitueixen la 
primera fase de la elaboració del 
Pla. La segona fase serà per presen-
tar totes les propostes recollides i 
estructurades i passar a fer-ne la 
votació i priorització.

EntRE tOtS fEm EL nOu PLa d’acció dE L’agEnda LOcaL 21
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EmOció a L’actE dE REObERtuRa  
dE La caSa dES PObLE

Multitud de ciutadans i ciutada-
nes ompliren la renovada Casa des 
Poble per assistir a l’acte de reober-
tura d’aquest emblemàtic espai.

Hi va haver emocions a flor de 
pell pel record dels que construïren 
La casa des Poble l’any 1930 i pels 
lamentables fets posteriors que 
obligaren a clausurar-la i abocaren 
a uns anys de repressió i obscuran-
tisme social i cultural.

Artistes i músics pujaren a l’es-
cenari, a més dels representants 
polítics del consistori esporlerí i 
d’entitats locals que ha dut a terme 
la recuperació del teatre, i oferiren 
una vetllada plena de rialles i de 
llàgrimes entre els més grans.

L’Ajuntament d’Esporles vol 
agrair la participació a l’acte de 
reobertura de la Casa des Poble, de 
forma totalment desinteressada, 

a tots els actors i actrius, músics, 
tècnics, col·laboradors, i voluntaris 
de tota mena. 

També dona les gràcies a tots els 
ciutadans i ciutadanes que assisti-
ren ahir, i a tots aquells que han 
contribuït i que han participat en 
la recuperació d’aquest edifici en 
alguna de les activitats organitza-
des durant els darrers temps.

A tots i a totes, moltes gràcies!

L’Agenda Local 21 serà itinerant 
durant l’estiu

Per tal de continuar recollint quins són els punts forts i els punts 
febles de la gestió al poble, i quines són les propostes de la ciutadania, 
l’Agenda Local 21 sortirà al carrer i les persones que no hagin pogut 
participar a les reunions, tendran l’oportunitat d’aportar els seus suggeri-
ments i propostes a una Agenda Local 21 que anirà circulant per les seus 
d’associacions, establiments locals i espais públics durant aquest estiu.

Estau atents al facebook, twitter i web municipal, on anirem 
informant d’on podeu trobar l’agenda en cada moment.

Si estau interessats en tenir l’agenda al vostre barri o durant qual-
sevol esdeveniment que organitzeu, us podeu posar en contacte amb 
noltros a través del correu agenda21@esporles.cat.

Si vols rebre puntualment les informacions de l’Agenda local 21, de les 
activitats i les novetats al poble, envia un correu amb les teves dades a 
agenda21@esporles.cat
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Anunciant que ve l’estiu i el 
bon temps, na Boscana, na Baldufa, 
na Pepa, na Traginera, n’Estrella, 
na Trapa i les noves d’enguany na 
Moreneta i Na Timba, arriben a 
Esporles per donar la benvinguda 
al bon temps i a la calor.

Enguany aquestes someres de 
pura raça balear van arribar dia 
17 de maig, acompanyades de tot 
el poble que les va anar a cercar a 
la finca de Son Bernadí, i fent una 
volta van arribar a la placeta del 
Brollador.

La placeta estava molt ben enga-
lanada i acompanyaven a les some-
res la Rondalla Maristel·la amb els 
seus balls de pagès, l’Escola de 
Natura que ens va descobrir quines 

són les plantes preferides d’aquests 
animals, l’Esplai la Cadernera cre-
ant del no res un mòbil de paper 
per endur-se a casa en forma de 
somera, i per moltes persones que 
van voler donar la benvinguda a 
aquests animals que ens ajuden a 
mantenir el torrent net d’herbes, 
una brigada efectiva i afectiva.

Hem d’agrair, des del Casal 
municipal de joves, a totes aquestes 
entitats, i a les persones que ens van 
ajudar desinteressadament a que 
aquesta festa fos el que ha estat, un 
espai distret, familiar i tranquil.

Les “nostres someres” pertanyen 
a una família de someres i ases de 
pura raça, que un temps ajudava 
a les feines del camp balear, una 

raça forta, ben musculada i caparru-
da... que amb els anys han hagut de 
canviar de feinetes, actualment les 
trobam netejant boscos i torrents, 
ajudant a restablir antics camins de 
pas i ajudant a conservar el paisatge  
de marjades i camins empedrats.

Per aquesta raó, i perquè ja 
fa tres anys que les tenim aquí , 
les someres et demanen que no 
embrutis el torrent de plàstics i 
altres fems, que no els donis menjar 
perquè el seu estómac està avesat a 
menjar herbes, ordi i blat.

Però el que demanen amb més 
ganes és que les saludis cada vegada 
que les vegis, que les estimis i que 
estiguis molt orgullós/sa de tenir-
les aquí.

LES SOmERES ja Són aquíL’ajuntamEnt d’ESPORLES i matER miSERicORdia  
SignEn EL cOntRactE dE nEtEja viàRia

LLuita cOntRa LES  
PLaguES dELS aRbRES

Per un període prorrogable fins 
a 4 anys, l’Organització Mater Miseri-
cordiae ha signat el contracte dels 
servei de neteja viària amb l’Ajunta-
ment d’Esporles.

Amb aquesta iniciativa, a més 
d’aconseguir la millora de la neteja 
dels nostres carrers i zones verdes, 
l’Ajuntament es reafirma amb el com-
promís de la integració social i laboral 
de persones amb discapacitat psíqui-
ca que du a terme Mater. Aquest nou 
contracte s’emmarca en la campanya 
“Per les persones i el Medi ambient” 
iniciada el mes de març amb la incor-
poració de la Fundació Deixalles al 
servei de recollida de residus.

Els treballadors de Mater realit-
zen la tasca d’agranar els carrers del 
casc urbà del poble i de Ses Rotgetes 
i també s’ocupen del manteniment 
de les zones de jardí a aquesta urba-
nització.

Signaren el contracte Sor Caridad 
García Jiménez, titular de la organit-
zació Mater Misericordiae, i Miquel 
Ensenyat Riutort, batle d’Esporles.

Des de 1960 l’Organització Mater 
Misericordiae treballa activament 
per a aconseguir que les persones 
amb discapacitat i les seves famí-
lies millorin la qualitat de vida, 

facilitant la satisfacció de les seves 
necessitats, i que assoleixin una vida 
el més digne, plena i autònoma pos-
sible, amb els suports necessaris i les 
oportunitats que ofereix l’entorn. 
Ara, l’Ajuntament d’Esporles, fidel al 
seu compromís amb les polítiques 
socials actives, s’afegeix a aquesta 
xarxa de suport i oportunitats.

Per tal de pal·liar els efectes 
de les malalties que ataquen els 
arbres dels espais públics del 
poble, s’ha decidit en col·laboració 
amb l’empresa local Greensalut, 
aplicar un tractament a diversos 
exemplars de la carretera i alguns 
altres indrets.

Es tracta d’un sistema de lluita 
biològica contra els fongs, insectes 

i altres malalties, que consisteix en 
d’injecció de productes curatius 
i/o insecticides als troncs, tècnica 
coneguda amb el nom d’endote-
ràpia.

Els productes que s’utilitzen 
són ecològics i garanteixen que 
no provoquen mal ni intoxicació 
a persones, animals domèstics ni 
al medi ambient.

Aquests darrers mesos, des del 
Casal Municipal de Joves, s’han dut 
a terme moltes activitats de molts 
de tipus diferents, des de la organit-
zació de diversos ocis nocturns com 
la gimcana organitzada pels Quintos 
’96, o l’oci nocturn de Música i Ball 
(amb ja participació de diversos 
joves esporlerins i de l’Escola de 
Música i Dansa d’Esporles).

També, el projecte de la Ràdio a 
Esporles (nascut a finals de febrer de 
l’any 2014) ha avançat des de la darrera 
edició de l’Sportulis, aquesta ja té 
nom (Ràdio Brou de Col) i un grup 
de joves entusiasmats amb la idea de 
crear d’arrel un projecte, o les Xerrades 
de Cooperació al Desenvolupament 
les quals serviren per formar a l’Espai 

Jove de Cooperació, creat recentment 
a l’ONG Esporles al Món. En aquestes 
xerrades es va parlar des de el tema 
de “què és cooperació”, “la immigra-
ció”, problemàtica “Nord-Sur”, entre 
molts d’altres, d’una manera molt 
pràctica i participativa.  

Una de les activitats dutes a terme, 
en aquests darrers mesos la qual va 
tenir més ressò al municipi va ser el 
del dia de la dona, ja que es va realitzar 
en xarxa amb diverses entitats, les 
quals, la majoria foren del municipi 
esporlerí. En aquesta jornada vàrem 
poder gaudir de les coques de la ONG 
Esporles al Món, a més del taller de 
camisetes i xapes a càrreg dels joves 
de la mateixa associació. Des del 
Centre d’Esplai la Cadernera, es va 

organitzar un taller pels més petits. 
També es va realitzar una ballada 
popular a on balladores i balladors 
de tots els grups de ball de bot hi 
van participar (a més dels que s’hi 
volgueren sumar) orquestrada pels 
Xeremiers del Poble, es va projectar el 
documental C/ Dona a la sala de plens 
i per acabar es va fer un correbars a 
càrreg de les músiques de l’Escola de 
Música i Dansa d’Esporles.

Totes aquestes activitats i moltes 
d’altres, diuen molt de la manera de 
fer del Casal, sempre intentant tre-
ballar amb xarxa amb les entitats de 
les quals disposa el poble, aprofitant 
les fortaleses del municipi d’Espor-
les, donant un reconeixement en 
aquestes i per altra banda, fent ressò 

de la seva activitat. 
A banda d’això, durant els darrers 

mesos es van organitzar diferents aci-
vitats, entre les quals hi destacaríem 
el concurs “El Gran Dictat” (basat en 
el concurs televisiu de TV3 amb el 
mateix nom), a on hi participaren 
joves i no tan joves i el qual repetirem 
aquestes Festes de Sant Pere.

Aquest estiu, però, les activitats 
no s’aturen i, a banda del ja tradi-
cional bus revetler, pels joves, hi 
haurà un seguit d’activitats tals 
com clubs de temàtiques diverses 
que començaran el mes de juliol, 
ocis nocturns a diferents espais del 
municipi i de temàtiques diverses, 
tallers de ràdio, anades a la platja, 
entre moltes d’altres.

activitat aL caSaL dE jOvES

Neteja de camins a Ses Rotgetes
Una brigada de treballadors de Mater Misericordiae ha realitzat 
les tasques de neteja d’alguns dels camins de la urbanització de 
Ses Rotgetes i del camí den Can Maiol amb l’objectiu de facilitar la 
comunicació dels veïnats d’aquesta zona per dins la mateixa urba-
nització i amb la  connexió amb s’Esgleieta.

nOuS camiOnS aL SERvEi  
dE REcOLLida dE RESiduS

La Fundació Deixalles, com a 
nova empresa concessionària del 
servei de recollida de residus al 
municipi, incorpora nova flota de 
camions al servei.

Aquests vehicles són nous de 
trinca i van retolats amb el lema del 
nou servei local: “Per les persones i 
el Medi ambient”.

Nova ordenança cívica
S’ha aprovat una nova ordenança municipal amb l’objectiu de regular 

les mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana en l’espai 
públic al poble.

Aquest text regularà les normes de conducta en temes com les pin-
tades i grafits, l’ús inadequat per jocs, necessitats fisiològiques al carrer, 
consum de begudes alcohòliques que provoquin alteracions o molèsties 
als veïnats, i altres conductes que pertorbin la convivència ciutadana.

Cal destacar que si bé l’ordenança contempla mesures sancionadores 
en forma de multes, en algunes ocasions, com en el cas de tractar-se de 
menors d’edat, poden ser canviades per mesures de caràcter corrector 
com a treballs socials desenvolupats amb la tutela dels departaments de 
Joventut i Serveis Socials.

L’aprovació d’aquesta ordenança s’ha fet ara en vistes a tenir-la vigent 
durant les properes Festes de Sant Pere, malgrat això no impedirà que s’hi 
puguin fer modificacions en base a l’experiència i les aportacions que hi 
vulgui fer la ciutadania a través del Fòrum, tal i com es va demanar a la 
darrera reunió sobre l’àmbit socials i sanitari celebrada a finals de maig.

El text es pot consultar a l’apartat de Normativa al web municipal 
www.esporles.cat.

Bonifacio Martínez Aguiló, Gerent del Centre Especial d’Ocupació Mater, 
Treball i Natura; Sor Caridad García Jiménez, titular de la organització 
Mater Misericordiae; Miquel Ensenyat Riutort, batle d’Esporles i Teresa 
Vallespir de Mater.

POLicia LOcaL d’ESPORLES
Agents d’Espor-
les participen a les 
Jornades Canines 
policials a Calvià

Representants de la Policia Local 
varen assistir a les primeres Jornades 
canines celebrades a Calvià. En total 
hi havia 95 agents inscrits de tot 
l’Estat, amb assistència de Policia 
Local de Baracaldo (Bilbao), polici-
es locals de Madrid, CNP, Guàrdia 
Civil (Seprona) i policies locals de 
totes les Illes Balears.

Durant les sessions es varen fer 
demostracions del suport a la feina 
dels cossos de seguretat dels cans 
ensinistrats per dur a terme deter-
minades tasques i investigacions 
amb molta precisió.

Reconeixement als 
policies tutor

La Diada de Policies Tutor cele-
brada a Ciutadella reuní 73 agents 

procedents de totes les Illes, entre 
els quals s’hi trobaven els d’Espor-
les. La trobada va servir per reconèi-
xer la seva tasca i per intercanviar 
idees i establir connexions profes-
sionals útils.

Concretament es va fer un reco-
neixement per part de la Consellera 
d’Administracions públiques a la 
tasca de la Policia Local d’Espor-
les en l’impuls i la consolidació 
del programa Policia Tutor que es 
desenvolupa a Esporles. 

Després de rebre els diplomes de 
mans de les autoritats, es realitza-
ren un seguit de visites turístiques 
per l’illa de Menorca.

La Policia Local parti-
cipa al projecte SPAT

El membres de la Policia Local 
d’Esporles formen part del grup de 
42 agents que durant la temporada 
turística prestaran el Servei Policial 
d’Atenció al Turista als seus respec-
tius municipis, un total de 19. 

Tots aquests agents s’han for-
mat específicament en aquesta 
matèria a l’Escola Balear d’Admi-
nistració Pública (EBAP) en matè-
ries com idiomes, trànsit (vehi-
cles de lloguer, documentació de 
vehicles estrangers, accidents), 
judicis ràpids, etc. Damunt el ter-
reny, la funció d’aquests agents és 
tenir un contacte directe amb els 
turistes, a qui donaran assistèn-
cia en qualsevol situació de con-
flicte perquè es puguin resoldre 
de manera més àgil i facilitant la 
coordinació dels tràmits per a les 
denúncies amb la Guàrdia Civil. 

Nova moto 
La nova adquisició de la Policia 

Local és una motocicleta honda 
150cc de segona mà, provinent de 
l’Ajuntament de Marratxí, que faci-
lita el trasllat dels agents locals per 
dins el poble.

Educació Viària 
El passat dia 27 de maig, la 

Policia Local va coordinar unes 
jornades d’Educació Viària a 1er. 
d’ESO de l’Institut Josep Font i 
Trias d’Esporles.

Aquestes Jornades s’han rea-
litzat amb l’objectiu d’oferir un 
coneixement de les normes de cir-
culació amb bicicletes als alumnes 
que l’usen per assistir al Centre 
i donar informació de la darrera 
actualització de la normativa del 
passat 9 de maig de 2014, sobretot 
el que fa referència a l’ús del casc, 
que ara és obligatori el seu ús a 
qualsevol de les vies per a menors 
de 16 anys.

L’Ajuntament d’Espor-
les està redactant el Pla 
Municipal de Prevenció 
d’Incendis forestals, per tal de 
donar a conèixer els detalls, 
els objectius i el contingut del 
Pla, es va convocar una reunió 
ciutadana a sa Fàbrica.

Durant l’acte, a més d’ex-
plicar en que consiteix el Pla i 
els seus objectius, es donaren 
pautes útils i recomanacions 
pels propietaris d’habitatges 
propers a les masses forestals, 
per tal de protegir les cases i 
prevenir el foc.

La xerrada fou a càrrec dels 
enginyers forestals, Joan Ramon 
Villalonga i Empar Benlloch del 
servei de gestió forestal de la 
Conselleria de Medi Ambient.

Cal destacar que Esporles 
és el primer municipi que 
està elaborant el seu propi 
Pla Municipal de Prevenció 
d’Incendis Forestals.

El primer  
municipi que  
elabora el Pla 
Municipal  
de Prevenció 
d’Incendis
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L’espai al pati del col·legi 
Gabriel Comas i Ribas destinat 
als alumnes d’infantil s’ha ampli-
at amb la incorporació de la zona 
que ocupà antigament l’skate 
parc al carrer de ca l’Onclo.

Es tractava d’un espai que, des 
que es va traslladar l’equipament 
pels skaters a la zona de l’Institut, 
havia quedat en desús i ara dona-
rà més possibilitats d’esbarjo i 
activitats als infants de l’escola.

Més espai 
pel pati dels 
alumnes  
d’infantil

EScOLa municiPaL dE mÚSica  
i danSa d’ESPORLES

faciLitant La mObiLitat

PER PRimavERa,  
cOmPRaR a ESPORLES  
té PREmi!

LES nOStRES famíLiES dE L’EScOLEta

Un fantàstic creuer per a dues 
persones és el premi que poden 
guanyar els ciutadans que han rea-
litzat compres a les botigues del 
poble o han fet consumicions als 
establiments locals durant aquesta 
primavera. 

L’Àrea de Promoció econòmica 
de l’Ajuntament d’Esporles va posar 
en marxa la campanya “Per prima-
vera, comprar a Esporles té premi!” 
amb la intenció de reactivar el con-
sum durant els propers mesos. 

l’Ajuntament ha dissenyat la 
campanya i distribuït paperetes, 
entre tots els establiments que s’hi 

han adherit. Logitravel, agència de 
viatges on line especialitzada en 
l’oferta vacacional, participa com a 
empresa patrocinadora en la campa-
nya, juntament amb l’Ajuntament. 

El sorteig del creuer es realitzarà 
dins el marc del programa de les 
Festes de Sant Pere.

Jornada de portes obertes, 
les noves famílies a l’escoleta

Com cada any dins el període de 
preinscripcions l’Escoleta va obrir les 
seves portes a aquelles famílies que 
aviat formaran part activa d’ella. 

Es realitzaren  dos dies de portes 
obertes, el divendres  dia 9  i el 
dimecres 14 de maig. Foren deu 
les famílies que s’interessaren no 
només per conèixer els espais on 
els seus infants creixeran i es desen-

voluparan, sinó també per conèixer 
el funcionament, l’organització, la 
línia pedagògica i els projectes que 
es duen a terme dins el centre.

Na Xisca Arbós, va guiar-los en 

aquesta visita intentant resoldre els 
dubtes i angoixes que les famílies 
tingueren, donant-los les explicaci-
ons necessàries per a que cada pare 
i cada mare pogués sentir-se segur i 
confiat de la que serà una nova etapa 
per als petits de la casa, però també 
pels seus pares, ja que per a molts 
d’ells serà la primera vegada que es 
separen durant hores del seu tresor 
més apreciat, els seus fillons. 

Des de l’Escoleta els hi volem 
expressar la nostra comprensió cap 
aquests sentiments tan humans i 
bàsics a la vegada que la nostra més 
sincera i emotiva benvinguda.

La implicació de les famílies 
als projectes del centre

Aquest any el claustre de mes-
tres de l’Escoleta va sol·licitar com 
a  projecte de les alumnes de la UIB 
la creació d’espais per ambients de 
joc, vam decidir centrar-nos en els 
espais exteriors  i donar nous con-
textos de joc als nostres patis. 

Un dels trets que ens identifica és 
tenir sempre present a les famílies 
dins la vida activa del centre i per tant 
també dels seus projectes. Us hem 
demanat diversos materials que tin-
guéssiu a casa i no féssiu servir per 
dur a terme el projecte i per això des 

d’aquestes pàgines us volem agrair 
la vostra col·laboració.  

Per altra banda volem agrair 
especialment a alguns pares de 
família que ens han ajudat i ens 
estan ajudant a realitzar la part del 
projecte de material de joc exterior 
no convencional. 

Un d’ells és n’Eli col·laborador 
incondicional de la nostra escole-
ta, malgrat les seves dues filles ja 
assisteixin a l’escola ‘gran’  ens ha 
creat un amagatall preciós a partir 
de palets pel pati d’un any; també 
anomenar a n’en Gustau que amb 
la seva experiència en l’escalada 
ens ajuda a crear un rocòdrom pel 
pati dels més grans, i a n’en Miquel 
que gràcies a la seva professió com-
plementarà el rocòdrom amb una 
estructura de ferro que donarà 
força i estabilitat a aquesta nova 
i segur exitosa adquisició. 

De tot cor moltíssimes gràcies, 
l’equip i els infants estan molt con-
tents i agraïts. 

Darrerament s’han fet una sèrie 
de petites obres d’adaptació de vora-
vies, passos per a vianants i trespols 
a varis indrets del poble.

Cal destacar el pas per a elements 
rodats a la voravia del carrer Quarter 
al tram sense cotxes del carrer Coliseu 
i el de davant el Centre de Salut; el 
material de cautxú que s’ha posat al 
voltant dels arbres al Passeig i a Coliseu 
que unifica l’alçada del trespol evitant 
perill d’ensopegades i bassiots.

També s’ha eliminat la pastera 
al voltant de la filadora a la Plaça de 
l’Ajuntament, d’aquest manera els 
infants es poden acostar a veure els 

peixos sense omplir-se les sabates de 
fang ni maltractar les plantes.

Entre d’altres millores que 
s’han fet cal destacar la reparació 
de l’escala entre el carrer Filadores i 
Estricadors, i de l’empedrat a diver-
ses voravies.També s’està treballant 
en el canvi d’ubicació de l’aturada 
del bus, una mica més amunt dins 
el mateix carrer Jaume I.

Aquests darrers mesos hem fet 
moltes coses a l’Escola de Música i 
Dansa. Com sempre, el final de curs 
està més ple d’activitats. Durant 
maig i juny els nostres alumnes 
han treballat de valent preparant 
moltes coses. Però a dins els dife-
rents concerts de fi de curs que 
realitzam en volem destacar dos, 
els dos primers que hem realitzat 
a la Casa des Poble, després de que 
hagi estat restaurada: la Trobada 
de Bandes Infantils i Juvenils i el 
Concert de petits 

Enguany, a la IV Trobada de 
Bandes Infantils i Juvenils han 
participat les bandes de Petra, 
Santa Margalida, Sa Pobla, Artà i 

Ses Salines, a més de la Infantil i 
Juvenil d’Esporles. Va ser un gran 
concert!

Just començant el juny celebrà-
rem, per primera vegada, un con-
cert exclusivament amb  alumnes 
de Música a 4, 5 i 6 anys i amb la 
Coral dels Petits. Estàvem tots molt 
emocionats i el fet d’actuar a la Casa 
des Poble ens va fer gaudir encara 
més. Els més petitons de l’Escola de 
Música i Dansa ho feren molt  bé i 
mostraren un poc de tot el que hem 
après durant tot aquest curs. 

Això és només un petit tast del 
nostre final de curs. El més impor-
tat és que enguany tots han fet molt 
bona feina i ho han gaudit molt! 

Racó d’escoltar
Aquest és un nou servei dirigit a infants i joves del poble. No és un servei 

nou, però en el nostre poble és la primera vegada que és posa en marxa.Es 
tracta de tenir un espai d’intimitat i tranquil·litat amb el jove, un espai en el 
que compartir preocupacions, inquietuds i altres neguits o iniciatives que 
puguin tenir els joves. La persona que escolta és l’educadora de medi obert. 

L’objectiu és que els joves tenguin un espai on siguin escoltats i ente-
sos, que sigui un espai en blanc on les seves coses siguin les més impor-
tants. Aquest espai és totalment confidencial. 

Des de fa un parell de mesos es va posar en marxa a l’IES complemen-
tant la Consulta Jove que es dur des del Center de Salut. Durant aquest 
darrer mes de juny s’ha instal·lat un “Racó d’escoltar” a l’escola per als 
cursos més avançats, cinquè i sisè de primària, sobretot per ajudar als de 
darrer curs a entrar dins l’IES d’una manera més tranquil·la i que sobretot 
hi hagi un professional de referència.

Durant l’estiu aquest “Racó d’escoltar” es traslladarà al casal municipal 
de joves, a les tardes dels dijous, i així seguir amb l’espai.

fiRES, infantS i dOLçOS  
dE PaSqua aL cEntRE dE dia

 taLLERS d’OcuPació

Torna el bon temps i torna la 
calor però nosaltres no necessi-
tam cap excusa per estar ben actius 
durant tots aquets mesos passats. 

Aquest any hem tornat a anar 
fins a Marratxí per visitar la Fira 
del Fang en una nova edició, on 
varem poder veure molta artesania 
típica de la nostra cultura i com es 
feia temps enrere. Enguany també 
varem firar bastant entre platets, 
greixoneres, ocellets cantaires i fins 
i tot una bona caragolera! que va 
anar a parar a Bunyola.

Per pasqua també ho varem 
celebrar com solem fer, amb una 
setmana de bona cuina fent cres-
pells de totes les formes, rubiols de 
confitura i panades de carn i pèsols 
per dur a casa i poder convidar a tots 
els familiars.

Passat festes varem anar a fer 
una visita als més petitons, a l’es-
coleta, on dues usuàries del Centre 
de Dia van contar la llegenda de 
Sant Jordi a tots els menuts i els 

varem dur un drac ben llarg fet per 
nosaltres amb materials reciclats 
perquè el poguessin penjar a la 
classe. Després ens convidaren a 
berenar i ho passàrem d’allò més 
bé al seu pati mirant com jugaven i 
també, clar que si, jugant una mica 
amb ells.

I un any més arriben les festes 
de Sant Pere al poble i nosaltres 
també ho volem celebrar, per això 
enguany farem el concertet de final 
de curs de música a la Casa del 
Poble, ja que molts encara no l’hem 
pogut visitar un cop restaurada.

Abans d’acabar volem donar les 
gràcies a les persones que venen a 
fer activitats i voluntariat al cen-
tre, sobretot als nostres mestres de 
música Tomeu i Teresa, a n’Àngels 
que ensenya Tai-Chi i a tenir cura 
del cos i de la ment i especialment 
a na Mònica que ens va triar per 
fer les pràctiques dels seus estudis 
superiors en musicoteràpia i a la 
que enyorarem molt!

Que tengueu totes i tots unes 
bones festes! Ens veurem pel Pas-
seig fent una bona berenada per 
cel·lebrar Sant Pere 2014!

El proper mes de juliol acaben 
la formació els 20 alumnes dels dos 
Tallers d’Ocupació.

El primer d’Agricultura ecològica 
s’ha dut a terme a l’Hort de Son Trias 
que està a ple rendiment i ha rebut 
visites dels grups dels Centres esco-
lars locals i part de la producció es des-
tina al projecte Esporles x Esporles . 
Els alumnes de l’Hort obtindran un 
certificat professional de nivell 2 i 
realitzen les pràctiques en el cultiu 
d’hortalisses ecològiques.  

L’altre és novetat i es tracta d’Ac-
tivitats auxiliars en conservació i 
millora de monts. Amb les pràcti-
ques dels alumnes d’aquesta for-
mació forestal han arreglat alguns 
indrets del terme. Com a exemple 
cal destacar la neteja que ja s’ha fet 
al Camí de Son Ferrà i la recupe-
ració des Pinar de Canet. Aquests 
alumnes obtindran un Certificat 
professional de nivell 1.

Aquesta inciciativa de l’Ajunta-
ment d’Esporles ha estat cofinança-

da pel Servei d’Ocupació de les illes 
Balears (SOIB), el Servicio Público 
de Empleo Estatal i el Fons Social 
Europeu, en el marc del Programa 
Operatiu 2007-2013, Adaptabilitat i 
Ocupació.

En el marc del programa de 
foment de l’ocupació anomentat de 
Col·laboració social, actualment hi 
ha 14 treballadors a l’Ajuntament.

També hi ha 5 persones amb 
beques. S’està estudiant oferir-ho 
a altres col·lectius.

El Taller de Memòria que va 
acabar a finals de maig comptà 
enguany amb la participació de 
23 persones. Durant l’acte de clo-
enda es varen lliurar els diplomes 
a les persones que han participat 
a la darrera edició del programa 
d’Estimulació cognitiva que orga-
nitza l’IMAS, organisme depenent 
del Consell de Mallorca. L’acte 

comptà amb l’assistència de Xisca 
Torres, regidora de Benestar Social 
de l’Ajuntament d’Esporles.

Aquesta és una de les activitats 
que més agrada i això fa que molts 
d’usuaris repeteixin l’experiència. 
Repeteix també el professor, Roger 
Farré i Secall, psicòleg de la Secció 
de foment de l’autonomia per a 
persones majors.

cLOEnda dEL taLLER  
dE mEmòRia 2013-14

Més de 20 persones amb la res-
ponsabilitat de tenir cura d’algun 
familiar malalt, gran o amb necessi-
tats especials, han realitzat el curs de 
Familiars cuidadors a Esporles.

Durant les 11 sessions que s’han 
desenvolupat periòdicament des 
del mes d’octubre, els assistents han 
rebut formació pràctica sobre com 
atendre amb garanties a aquests 
familiars dependents. El curs ha 
estat impartit pel psicòleg Roger 
Farré i Secall de l’àrea de gent gran 
de l’IMAS, organisme depenent del 
Consell de Mallorca. També hi ha 
intervingut altres professionals del 

municipi com dues infermeres del 
Centre de salut, el fisioterapeuta del 
Centre de Dia i personal del Serveis 
socials de l’Ajuntament. 

Durant l’acte de cloenda van 
intervenir professors, responsa-
bles dels serveis municipals i la 
regidora de l’Àrea de Serveis socials, 
Benestar i Sanitat, Xisca Torres. El 
participants han rebut com a obse-
qui una planta gentilesa del Taller 
d’Ocupació Hort de Son Trias que 
s’està duent a terme al poble per 
iniciativa de l’Ajuntament i cofi-
nançat pel SOIB-SEPE i el Fons 
socials Europeu.

cLOEnda dEL cuRS dE 
famiLiaRS cuidadORS



Malauradament, Esporles és un 
dels municipis afectats per la plaga 
del moscard tigre, per això cal extre-
mar novament les precaucions.

Les larves i pupes de moscard tigre 
viuen en dipòsits o recipients petits, 
amb aigua estancada o bruta (sense 
peixos). Recorda, el mosquit tigre no 
cria a la platja, ni als rius, ni als llacs, 
ni als aiguamolls o estanys. Les larves 
que hi puguis trobar probablement 

no són de moscard tigre.
Si evites tenir petites acumulaci-

ons d’aigua a ca teva, com les dels pla-
tets dels cossiols, els petits bassiots 
de l’empedrat o dels recipients del 
jardí estaràs combatent el moscard 
tigre. Recorda que aquest mosquit 
vola i es desplaça poc al llarg de la 
seva vida. Per tant, el seu lloc de cria 
probablement es trobarà a prop del 
lloc on has vist l’adult. 

tORna L’EStiu  
i amb ELL, EL PERiLL  
dEL mOScaRd tigRE

canvi dE canOnadES  
a SES ROtgEtES

Per tal de millorar la xarxa de 
distribució d’aigua a la zona de Ses 
Rotgetes s’han realitzat obres per 
substituir canonades a algun tram 
d’aquesta urbanització. Està pre-
vist substituir tubs a altres trams 

després de l’estiu.
Un dels principals objectius és 

disminuir les pèrdues que presenta-
va fins ara la xarxa, a més de pal·liar 
els problemes de subministrament 
a la zona.

El passat mes de març, el 
Fons Mallorquí de Solidaritat 
i Cooperació celebrà l’Assem-
blea General Ordinària de 
socis per debatre i aprovar els 
comptes anuals i la memòria 
de 2013, i el pressupost i les 
línies d’actuació per a 2014.

L’Assemblea tengué lloc 
a Esporles, a la sala de Plens 
de l’Ajuntament. Hi eren  
convidats tots els socis (51 
Ajuntaments de Mallorca, el 
Govern de les Illes Balears, el 
Consell de Mallorca i la UIB).

Presidí l’acte el batle d’Es-
porles, Miquel Ensenyat, jun-
tament amb el president del 
Fons Mallorquí, Joan Jaume, 
batle de Llucmajor; Catalina 
Cirer, consellera de Benestar 
Social del Consell de Mallorca 
i presidenta de  l’IMAS; i 
Antònia Maria Estarellas, 
directora general d’Immigra-
ció i Cooperació del Govern 
de les Illes Balears, que osten-
ten les dues vicepresidències. 

Les línies de treball que 
s’aprovaren per a 2014 inclo-
uen, a l’àmbit d’iniciatives 
de cooperació per al desen-
volupament, el finançament 
d’un seguit de programes 
de desenvolupament local i 
enfortiment institucional en 
municipis de Bolívia, el Perú, 
Colòmbia, Nicaragua, Burkina 
Faso i el Marroc. Cada pro-
grama inclourà diferents 
projectes que abastaran diver-
sos sectors d’intervenció, 
depenent de les necessitats 
de cada territori: educació, 
sanitat, obres públiques, 
desenvolupament econòmic, 
participació ciutadana, infàn-
cia i joventut, dona... 

L’objectiu és garantir la 
màxima eficiència en l’ús dels 
recursos disponibles, alhora 
que aconseguir una més gran 
visibilitat de l’impacte de les 
intervencions. 

El Fons 
Mallorquí  
de Solidaritat 
i Cooperació 
celebra  
l’assemblea  
anual a 
Esporles

La delegada del Govern de les 
Illes Balears, Teresa Palmer, va pre-
sidir el passat 9 de juny, al costat del 
Batle d’Esporles, Miquel Ensenyat, 
la Junta Local de Seguretat del muni-
cipi en una reunió en la qual també 
han participat el tinent coronel de 
la Guàrdia Civil, Antonio Orantos, el 
comandant i cap de Tràfic, Francisco 
Domingo, i el cap de la Policia Local, 
Santiago Martín, entre uns altres.

Convocada davant la imminent 
celebració de les festes patronals, 
previstes per a l’últim cap de set-
mana del mes de juny (27-28), la 
Junta Local de Seguretat ha aprovat 

reforçar el Quarter de la Guàrdia 
Civil d’Esporles amb uns 20 agents 
de la Unitat de Seguretat Ciutadana 
(USECIC), especialitzada en la pre-
venció i gestió de control de masses, 
durant la doble jornada festiva. A 
més, la Guàrdia Civil de Tràfic efec-
tuarà controls d’alcoholèmia i test 
de drogues.

La Policia Local també contarà 
amb uns 10 agents més de reforç 
i si fos necessari, amb patrulles 
properes de suport de la Guàrdia 
Civil, tot coordinat per garantir la 
seguretat durant les primeres festes 
estiuenques de Mallorca.

L’Ajuntament d’Esporles ha desti-
nat una partida de 10.000€ del pressu-
post d’enguany, per tal de poder ator-
gar subvencions pels llibres de text 
d’alumnes, tant del Col·legi Gabriel 
Comas i Ribas com de l’Institut Josep 
Font i Trias, pel curs 2014-15.

Està previst establir les bases de 
la convocatòria durant el proper mes 
de juliol. En tenir els criteris, els for-
mularis, i les condicions per poder 
sol·licitar les ajudes, se’n farà difusió a 

través dels canals habituals de comu-
nicació municipal: cartells, facebook, 
correus de l’Agenda local 21,  pàgina 
web, oficines municipals, etc.

Per la qual cosa es prega a totes 
les famílies que la vulguin sol·licitar, 
que si compren llibres de text abans 
que surti la convocatòria oficial, en 
conservin els justificants de paga-
ment per tal de poder presentar-los 
juntament amb la documentació 
que es requereixi.

Amb el nou Parc Biosaludable ara 
tothom pot fer una estona d’exerci-
ci per complementar la passejada 
pel poble. Des de fa uns dies, es pot 
gaudir del conjunt de nous aparells 
de gimnàstica que s’han instal·lat al 
carrer Estricadors.

Es tracta de nou màquines disse-
nyades per treballar les diferents parts 
del cos fent exercicis senzills i alhora 
divertits. Els dispositius són fàcils 
d’utilitzar i els poden fer servir adults 
de totes les edats per tal de millorar 
la mobilitat articular i el to muscular, 
sense una gran càrrega d’esforç. 

Aquesta iniciativa complementa 
el projecte de les Rutes Saludables 
que s’està configurant al poble.

méS mESuRES dE SEguREtat a LES PROPERES fEStES

SubvEnció LLibRES dE tExt ja nO hi ha ExcuSa PER  
nO EStaR En fORma
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Silenci... Contam contes!

A ixò era i no era... que en Celestí, el ratolí 
esporlerí (bé, una mena de rata cellarda), 
s’avorria molt. Era primavera un altre pic, 
tornava l’alegria als carrers del poble, tot 
era ple de color i música, però... En Celestí 
només es diverteix molt quan li expliquen 

històries, bones històries, moltes històries! I semblava 
que ningú no hi pensava amb això...

Una nina se n’adonà que en Celestí anava cop piu, fent 
saltets pels arbres del Passeig, i li demanà el perquè de la 
seva tristor. “Idò –respongué l’animalet xerraire- perquè 
fa un any hi havia contacontes per tots els racons d’Es-
porles, hi havia molts d’infants i de persones grans que 
escoltaven i s’ho passaven molt bé. I es veia tothom tan 
feliç com un bon dia de primavera”. 

Ben aviat, la nina parlà amb els amics d’en Celestí, que n’hi 
ha molts al poble. “No ho podem consentir!”, exclamaren. 
“Li ho hem de dir a l’Associació Cultural Contesporles, 

ques’acaba de formar al poble”. Així ho feren, i l’associ-
ació s’hi posà ràpidament en marxa, amb el suport de la 
Biblioteca municipal i de l’Ajuntament.

La jornada del 10 de maig, amb cel estirat i ventet de lle-
beig, començà amb una batucada a càrrec de Batukadell. 
Els “batuquers” i les “batuqueres” estrenaven camiseta 
groga! I que hi anaven de guapos i airosos! (En Celestí 
també hi participà, botant de tambor en tambor, amb 
molt de ritme). Si algú encara dormia, no va poder seguir-
ho fent, però tothom es llevà content perquè sabien que 
Esporles estrenava la seva 1era Marató de Contacontes.

A la Placeta del Jardinet i a la Plaça de l’Ajuntament l’As-
sociació hi havia instal·lat envelats i decoració, altaveus 
perquè tothom pogués sentir els contes, i cadires perquè 
pogués seure la gent gran i no tan gran. Al Jardinet hi havia 
contes per als més petits i els seus pares; a l’Ajuntament, 
contes per a gent de totes les edats. Trenta contacontes 
voluntaris, la majoria nous fitxatges, contaren contes i 

més contes. A vegades cantaren, alguns es disfressaren, 
d’altres feien comèdia... La majoria eren esporlerines i 
esporlerins (quant de talent que hi ha al nostre poble!), 
però també n’hi havia d’altres pobles: Sóller, Bunyola,... 
fins i tot hi havia una nord-americana, qui sap si del Far 
West! Explicaven les seves històries en català, en castellà, 
en anglès... Va venir la “tele” i els periodistes i els fotò-
grafs! I tothom es veia feliç, rient o emocionant-se amb els 
contes. Més de quatre-centes persones passaren pels dos 
espais, on s’acabà de contar contes cap a la una i mitja. 

En Celestí va estar més content que un gínjol, durant la 
Marató, i encara més quan al final s’anuncià que, si tot 
va bé i tothom ajuda, l’any vinent tindrem el 2n Festival 
Internacional del Conte a Esporles, el nostre petit poble 
de la Serra de Tramuntana.   

I conte contat, conte acabat... fins l’any vinent!

Associació Cultural Contesporles, contesporles@movistar.es

Dia 10 de maig tingué lloc la 1era Marató de Contacontes



Dia 26 d’abril passat, l’ONG Esporles al Món va organitzar 
un altre Frit Solidari. Hi assistiren unes 200 persones, que 
gaudiren d’un excel·lent plat (o dos, qui va refegir) de frit 
cuinat per les cuineres més expertes. Hi hagué actuacions 
de play-back només interrompudes per tres senyores que 
cercaven un sopar de noces i s’havien perdut. 

Entre rialles i bona taula, Esporles féu una vegada més un 
gest de solidaritat. Es va fer una rifa de lots de productes 
cedits de manera altruista per comerços i empreses d’Espor-
les, a qui l’ONG agraeix de tot cor la seva col·laboració. 

També es feren arribar dues bones greixoneres de frit a 
Can Gazà. 

Frit solidari un any més

mORanta. 
mORantE, 
mOREnt 
Llinatge que va tenir el seu origen al Principat de Cata-
lunya. Per la seva etimologia presenta varies hipòtesis, 
una sembla ésser una variant de Morant, que el més 
segur és que vengui del nom germànic Morand, que en 
documents medievals germànics del segle XIII apareix 
llatinitzat en les formes Morandus i Moderandus.

Cal tenir en compte que també podria ser un derivat 
del nom personal llatí Maurandus derivat de Maurus 
com l’origen dels llinatges francesos Morand, Morant, 
Morandeau i Morandy, i del llinatge italià Morandi.

El fet de tenir nom o cognom germànic no significava 
que el qui el portava fos de raça germànica. La població 
íbero romana els adoptà perquè li agradaven com a 
novetat, per la seva ressonància especial o per seguir 
la moda, pel prestigi que té tota classe dominant. 

Són varis els cognoms derivats d’aquest nom personal 
d’origen germànic com: Moranta variant que pot con-
siderar exclusiva de les Illes Balears, Morante variant 
molt repartida per a tot el territori espanyol i Morant i 
Morand, variants propis del País Valencià.

La primera referència que tenim de l’establiment de 
persones amb aquest cognom a Mallorca, ens traslla-
da a l’any 1285 quan entre les persones que juraren 
homenatge i sagrament al rei Alfons III d’Aragó, hi 
figurava Arnau Moranta com a diputat per a la Vila de 
Binissalem.

El segle XIV al Corpus d’Antropònims Mallorquins hi figu-
ren persones amb aquest llinatge: al quern de setmana de 
la parròquia de Sant Jaume de Ciutat, a mitjan segle XIV,  
i al monedatge d’Inca dels anys 1329 i l336. 

L’any 1359, a la llista dels homes d’armes de la part fora-
na de Mallorca amb motiu de la guerra contra Castella 
hi trobam a Johan Moranta a Inca i Jaume Moranta a 
San Joan. 

Als registres d’esposoris dels anys 1459 al 1496 de l’Es-
glésia de Mallorca “Concessos”, hi figuren tres persones 
amb llinatge Moranta; dues a la parròquia de Santa Creu 
de Palma i una a la vila de Selva.  

Al llibre registre dels pergamins de la Cartoixa de Valldemos-
sa, hi figura l’any 1515 Miquel Moranta com a notari.  

Persones que tengueren rellevància a la vida mallor-
quina entre els segles XIV i XVIII: Mateu Moranta l’any 
1569 va obtenir el privilegi perpetuo de ciutadà. Felip 
Moranta fou doctor ambdós drets i oïdor del Tribunal de 
justícia de Mallorca l’any 1647.
 
Aquest llinatge el trobam a Esporles a principis del segle 
XVIII com es pot comprovar a les inscripcions del llibres 
sagramentals de la parròquia. 
       
A la llista de la talla del 1 de gener de 1750 dels moradors 
d’Esporles per a pagar l’aiguardent que varen comprar 
a les viles de Felanitx i Porreres, hi figuren sis persones 
amb el cognom Moranta.
  
A l’Apeo de 1818, que es un registre de totes les propie-
tats tant rústiques com urbanes del terme d’Esporles, hi 
figuren cinc persones amb el llinatge Moranta.      
 
Aquest fou un llinatge que el portaren persones de 
rellevància en la vida mallorquina a l’edat mitjana, fins 
als principis del segle XVII. 

Avui en dia és un llinatge no massa nombrós a la nostra 
illa, el municipi de Muro és on proporcionalment hi ha la 
presència més important, el trobam també de manera 
notable a Esporles i a Mancor de la Vall pot considerar-
se com a discreta. 

Els nostres llinatges i escuts
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En camper d’or, una 
muntanya de gules 

amb una morera de 
sinople al cim 

Jornada festiva 
animal

L a clínica veterinària Los Tilos organitzà, el 
passat mes d’abril, amb molt d’èxit una 
festa benèfica per diverses organitzacions 
de defensa animal.

Sota el suggerent títol de Yes, we cans & 
moixos, se celebrà una jornada plena d’ani-

mals, demostracions, concursos, rifes i música on hi col-
laboraren molts d’establiments i entitats del poble.

El passat diumenge dia 18 de maig el nostre poble va 
acollir una mostra monogràfica nacional d’aquesta raça 
de cans organitzada pel Club de ca de bestiar. L’objectiu 
d’aquesta mostra és fomentar i donar a conèixer aquesta 
meravellosa raça autòctona al nostre municipi i arreu de 
totes les Illes.

Es proclamà campió en MOSSO de Son Macià. Haver gua-
nyat aquesta prova li donà accés a participar al Campionat 
d’Espanya.

També hi va haver una demostració de feina de pastor mallor-
quí a càrrec de l’amo en Joan Nyegos.

Monografia nacional del  
ca de bestiar a Esporles



(Es glosar mai no es fa ranci
L’any passat vaig començar,

enguany també hi vull tornar.
Esper que això no vos cansi):

Som un poble que fa enveja
perquè és ple de bona gent,

sempre amb l’ànim amatent
que en les festes al·loteja
i es produeix la barreja
de joves, petits i grans.

Avui tots semblam germans,
esclafit de primavera!

No farem cap passa enrere:
tenim esteses les mans!

Un batle que és glosador
vol saludar tot el poble

orgullós de sa gent noble
i d’aquesta germanor 

que omple els cors amb escalfor
per llimar aquelles arestes

que poden ser tan molestes.
Ara que sant Pere torna

i el paperí el poble adorna...
que passem molt bones festes!!

AbANS DE FESTES
DISSAbTE, 21 DE JUNy
09.00 h. Curs intensiu d’iniciació a l’art 
de la pedra en sec. Més informació i ins-
cripcions al 652 200 459.

10.00 h. Agenda 21 itinerant. Ajuda’ns 
a saber el què t’agrada i el què no del 
nostre municipi. 
Lloc: Passeig

19.00 h. 2a edició de l’acampa-bàsquet 
fins a les 19 h de diumenge 22. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias. 
Ho organitza: Esporles B.C. 

19.00 h. Inauguració de l’exposició “Hid-
den temptations” de María Puerto Fulla-
na. Estarà oberta fins dilluns 30 de juny 
amb horari de 10 h a 13 h. i de 16 h a 20 h.  
Lloc: Sala d’exposicions de l’edifici de  
Sa Fàbrica.

DIUMENGE 22 DE JUNy
19.00 h. Celebració de la festa del Cor-
pus. Primerament es faran les Vespres 
i a partir de les 19.30 h. l’Eucaristia i la 
processó.

22.00 h. Concert de Sant Pere a càrrec de  
Lira’s Band Revival.  
Lloc: Placeta del Jardinet. 
Ho organitza: Banda Lira Esporlerina. 

PROGRAMA  
DE FESTES DE SANT 
PERE 2014,  
ESPORLES
DEL 23 AL 30 DE JUNy DE 2014

DILLUNS 23 DE JUNy
Engalanada de carrers. Recollida de pa-
perí a l’ajuntament (en horari d’oficines: 
de 8h a 14h). 

09.00 h. Inici del Campus de Sant Pere de 
bàsquet, per a nins i nines nascuts entre el 
1999 i el 2009, fins divendres dia 27. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias. 
Ho organitza: Esporles B.C.   

 

11.00h. Taller de scrapbooking per a nins i 
nines a partir de 7 anys. Imprescindible  
inscripció prèvia al 971 611 000 o a l’adre-
ça electrònica biblioteca@esporles.cat  
Lloc: Biblioteca Municipal. 

17.30 h. Miralls d’aigua. Activitat infantil 
de 0 a 3 anys. És recomanable dur roba de 
bany i sabates de goma. 
Lloc: Escoleta Municipal. 
Ho organitza: AMIPA Escoleta. 

18.00 h. Recorregut musical en motiu del 
final de curs de l’Escola de Música i Dansa. 
El lloc de sortida serà al Centre de dia.

18.00 h. Final del torneig de volei  
2x2 aleví. 
Lloc: Pavelló CEIP Gabriel Comas i Ribas.

19.00 h. Final del torneig de volei 2x2  
infantil-cadet. 
Lloc: Pavelló CEIP Gabriel Comas i Ribas.

19.30 h. Pregó de festes a càrrec de 
Úrsula Pueyo Marimon, amb sonada dels 
Xeremiers d’Esporles.  
Lloc: Plaça de l’ajuntament. 

Hidden
temptations
María Puerto Fullana

Inauguració dissabte 21 de juny de 2014 a les 19 h
(exposició oberta del 21 al 30 de juny de 2014)

Edifici de la Fàbrica de Can Fortuny
Carrer de Ramon Llull, 3, Esporles (obert de 10 a 13 h i de 16 a 20 h)

Informació: puertofullana@hotmail.com

SANT 
PERE 
2014 



20.00 h. Final del torneig de volei  
2x2 sènior. 
Lloc: Pavelló CEIP Gabriel Comas i Ribas.

20.00 h. Festa de final de curs dels 
alumnes de l’activitat extraescolar Jazz-
Dance de l’AMIPA del CEIP Gabriel Comas 
i Ribas. Es necessita reservar plaça. Ho 
podeu fer al xiringuito de l’APIMA els 
dilluns, dimarts i dijous de 16’30 h a 18 h 
Lloc: Casa des Poble.

21.00 h. Primera semifinal del torneig de 
Futbol Sala Sant Pere’14. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias.

21.30 h. Ballada Popular a càrrec del 
grup de música tradicional Sa Revetla de 
Sant Antoni.  
Lloc: Placeta del Jardinet.  

22.00 h. Segona semifinal del torneig de 
Futbol Sala Sant Pere’14. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias.

DIMARTS 24 DE JUNy
11.00 h. Ecomemory: jocs d’Educació Ambi-
ental per a nins i nines a partir de 3 anys. 
Lloc: Placeta del Jardinet.

12.00 h. Concert a càrrec de l’Escola de 
Música i dansa d’Esporles i els usuaris 
del Centre de dia.  
Lloc: Casa des Poble

17.00 h. Torneig infantil de de tennis tau-
la (entre 10 i 15 anys). Inscripcions fins a 
15 minuts abans. 
Lloc: Casal Municipal de Joves. 

18.00 h. Torneig juvenil de truc  
(a partir de 16 anys). 
Lloc: Casal Municipal de Joves. Inscripci-
ons fins a 15 minuts abans.

18.00 h. I Concurs SantPereTube. Enregis-
tra els millor videos de les festes i acon-
segueix ser el més votat. Més informació i 
inscripcions al Casal Municipal de Joves.

18.00 h. El poble imaginari. Taller d’arts 
plàstiques amb contacontes. Per a in-
fants de 4 a 12 anys.  
Lloc: Placeta del Jardinet.

18.00 h. Inauguració de l’exposició foto-
gràfica de la Colla de dimonis Boscsifocs 
d’Esporles. Es podrà visitar fins dilluns 
30 al Cafè Sa Bodega.

19.00 h. Passejada pel Camí de Canet. El 
camí ha estat recuperat pel Taller d’Ocu-
pació “Neteja Forestal xarxa camins del 
municipi d’Esporles”, projecte coofinançat 
pel Fons Social Europeu a través del Pro-
grama Operatiu Pluriregional pel període 
2007-2013.  El recorregut té una durada 
aproximada de 2 h.  
Itinerari: Plaça de l’ajuntament, Son Si-
monet, Miralles, plaça de l’ajuntament. 
Lloc de trobada: Plaça de l’ajuntament.

20.00 h. Tast de llibres, últim club de lectu-
ra de l’any. Es comentarà el còmic Histori-
as del barrio de Gabi Beltran i Bartomeu 
Seguí i gaudirem de la presència dels 
autors. Conduirà la trobada Eulària Arlès.  
Lloc: Biblioteca Municipal.

22.00 h. Concurs de Playback esporlerí.  
Inscripcions: al Casal Municipal de Joves  
i al mateix lloc mitja hora abans del  
concurs. Hi haurà premis. 
Lloc: Placeta del Jardinet.

23.00 h. Torneig de PlayStation a la fresca. 
A partir de 12 anys. 
Lloc: Casal Municipal de Joves.

DIMECRES 25 DE JUNy
11.00 h. Taller d’arquitectura per a infants 
de totes les edats: “Ciutats verticals”.  
Lloc: Placeta del Jardinet.

17.30 h. Representació del Flautista 
d’Hamelin. Adaptació teatral interpretat 
per els nins i les nines de l’activitat ex-
traescolar de teatre de l’APIMA del CEIP 
Gabriel Comas i Ribas.  
Lloc: Casa des Poble.

18.00 h. Volta ciclista infantil pels carrers 
del poble i volta en bicicleta fins al Mirant 
de Mar per a tothom que s’hi apunti. Sorti-
da de la Placeta del Jardinet.  
Ho organitza: Ermassets Club de Muntanya.

19.00 h. Vine a practicar esport amb 
nosaltres i estrenarem el nou Parc Biosa-
ludable. Activitat dirigida per un fisiote-
rapeuta. 
Lloc: Carrer Estricadors

19.30 h. Circ Transhumant. Malabars, una 
trapecista que grata els núvols, un mestre 
de cerimònies estrambòtic i un enginyós 
home orquestra per acompanyar amb la 
seva música. 
Lloc: Placeta del Jardinet.

22.00 h. “Nit de Creuer”: si vols tenir una 
experiència especial i experimentar un 
viatge en creuer... vine amb nosaltres a 
través de la música i l’espectacle.  
Durant l’espectacle es farà el sorteig del 
Creuer. Campanya: Per primavera, comprar 
a Esporles té premi. 
Lloc: Placeta del Jardinet.

DIJOUS 26 DE JUNy
11.30 h. Contacontes a la Biblioteca Muni-
cipal: Contes de prínceps i princeses amb 
Gisela Llimona. Adreçat a infants entre 3 i 7 
anys acompanyats d’un adult.

16.30 h. Jornada de portes obertes al ro-
còdrom d’Esporles. Seguidament demos-
tració de teles i trapezi infantil. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias. 
Ho organitza: Ermassets Club de Muntanya.

17.30 h. Taller de música “Les capses 
musicals”. Adreçat a infants de 0 a 3 
anys que vulguin cantar, dansar i passar 
una bona estona. 
Lloc: Escoleta Municipal.

18.00 h. Ruta arqueològica. Vine a des-
cobrir el Talaiot que tenim a Ses Planes. 

Lloc de trobada: Plaça de l’ajuntament 
per anar-hi tots plegats amb cotxe.

18.30 h. Carreres de joies i jocs populars. 
Lloc: Passeig. 
Ho organitza: Centre d’Esplai la Cadernera 
d’Esporles.

19.00 h. Demostració de teles  
i trapezi d’adults. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias. 
Ho organitza: Ermassets Club de Muntanya.

20.00 h. Teatre a càrrec del grup Això no 
té nom, La importància de ser Frank. 
Lloc: Casa des Poble.

22.00 h.  Nit de ball càrrec del Trío Aqua-
rius a la Placeta del Jardinet.

23.30 h. Benvinguts a Zombieland! Ets un 
zombie o un humà? Vine a gaudir d’un joc 
nocturn de carrer on hauràs de fugir dels 
zombies o encalçar als humans! Un joc 
diferent, per a unes festes diferents. Partici-
pa-hi!!! Per a joves a partir de 14 anys. Més 
informació al Casal Municipal de Joves. 
Lloc de trobada: Placeta del Jardinet.

DIVENDRES 27 DE JUNy
11.30 h. Taller d’astronomia per a  
infants de totes les edats. 
Lloc: Centre de dia. 
Ho organitza: AMIPA CEIP Gabriel  
Comas i Ribas.

17.30 h. Festa de final de curs per a les 
famílies de l’Escoleta Municipal. 
Lloc: Granja d’Esporles.

18.00 h. Semifinals del torneig de Futbol 
7 aleví Sant Pere’14. 
Lloc: Son Quint

18.30 h. Ceràmica prehistòrica per a 
infants a partir de 4 anys. 
Lloc: Centre de dia.

19.00 h. Semifinals del torneig de Futbol 
7 infantil Sant Pere’14. 
Lloc: Son Quint

19.00 h. Espectacle de Clown i circ a càrrec 
de la companyia Tiramillas Circo: Angus. 
Espectacle familiar a partir de 3 anys. 
Lloc: Casa des Poble

20.00 h. Tast gastronòmic. Gelats Valls 
i antigues neules. Cal inscriure’s prèvia-
ment a l’adreça paloumas@gmail.com. 
Lloc: Sala d’actes de l’edifici Sa Fàbrica.

21.00h. Final del torneig de Futbol Sala 
Sant Pere’14. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias.

00.00 h. Verbena a la Placeta del Jardinet 
amb els grups: APHÒNICS, PIRATES PI-
RATS & LOST TIME MUSIC

SANT PERE 2014 SANT PERE 2014 



DISSAbTE 28 DE JUNy
Mercat convencional al carrer de Mossèn 
Alcover. 

10.00 h. Mercat Estació. Més de 30 activitats 
diferents: creativitat, artesania, disseny, 
gastronomia, fotografia... fins a les 19 h.  
Lloc: Finca de Son Mas.

10.00 h. Agenda 21 itinerant. Ajuda’ns 
a saber el què t’agrada i el que no del 
nostre municipi. 
Lloc: Passeig

18.00 h. Final del torneig de Futbol 7  
aleví Sant Pere’14. 
Lloc: Son Quint

19.00 h. Final del torneig de Futbol 7 
infantil Sant Pere’14. 
Lloc: Son Quint

19.00 h. Acte de concessió de la Medalla d’Or 
de la Vila d’Esporles a Macià Ripoll Matas. 
Lloc: Plaça de l’ajuntament.

20.00 h. Missa d’Acció de Gràcies en 
homenatge als nostres majors. Seguida-
ment, hi haurà un refresc a la Rectoria. 
Hi col·labora: La Caixa.

21.00 h. Sopar al carrer.   

23.30 h. Verbena a la Placeta del Jardinet 
amb els grups: TONy & THE VICIOUS, 
WITHOUT STRINGS, RELOAD i SERGE 
LEbLANC

DIUMENGE 29 DE JUNy
09.00 h. Exposició de bonsais.  
Lloc: Placeta del Jardinet 
Ho organitza: Amics del bonsai d’Esporles.

11.00 h. Cercavila amb la Colla de Xeremi-
ers de l’Escola de Música i dansa d’Espor-
les i dels Xeremiers d’Esporles.

12.00 h. Missa Solemne de Sant Pere Apòs-
tol, patró d’Esporles, presidida per Mossèn 
Antoni Vera, Vicari Gerenal. En sortir de mis-
sa, es durà a terme el Ball de la Filadora.

13.00 h. Refresc amenitzat per la Banda 
Lira Esporlerina.  
Lloc: Plaça de l’ajuntament.

19.00 h. Animació infantil a càrrec de 
Cucorba.  
Lloc: Placeta del Jardinet.

19.00 h. Vine a fer-te la teva caricatura 
amb Bibi! 
Lloc: Placeta del Jardinet.

20.00 h. Concert a càrrec de l’Orquestra 
de Corda de l’Escola de Música de Calvià. 
Lloc: Bellavista. 
Ho organitza: Mà de Música.

21.30 h. Nit de l’esport. Vine al reconei-
xement dels nostres esportistes i clubs 
per la temporada realitzada. Comptarem 
amb actuacions sorpresa d’artistes con-
vidats. A més, es farà entrega del premi 
Filadora a Bernadí Morey Sastre. 
Lloc: Placeta del Jardinet.

DILLUNS 30 DE JUNy
11.30 h. Jocs d’aigua a la Piscina Municipal. 
Ho organitza: Consell de Mallorca

12.00 h. Gran Prix dels Quintos: Estau 
preparats per ser Quintos? Ho haureu de 
demostrar i superar els nostres circuits i 
gimcanes! L’únic que es necessita és roba 
còmoda i vella, a més d’energia i ganes de 
passar-ho bé!

18.00 h. El Gran Dictat esporlerí. Creus 
que domines el català com ningú? Orto-
grafia, rapidesa mental, lletrejar parau-
les... i tot amb un to d’humor! Participa-
hi i demostra’ns la teva capacitat i ingeni 
per no destrossar el català. 
Lloc: Sala de plens

18.30 h. III Cursa de muntanya infantil  
i juvenil d’Esporles. Sortida i arribada a la 
Placeta del Jardinet.  
Més informació a www.ermassets.org  
Ho organitza: Ermassets Club de  
Muntanya.

20.00 h. Concert del Cor d’Esporles 
juntament amb la Coral 15 Cantam de 
l’activitat extraescolar de AMIPA de l’IES 
Josep Font i Trias. 
Lloc: Casa des Poble

22.30 h. Fi de festes amb l’espectacle de 
foc El carreró dels dimonis a càrrec de la 
Colla de dimonis Bocsifocs d’Esporles. 
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament 
Recorregut de l’espectacle: Aquest any, 
el tradicional correfoc de Sant Pere, 
organitzat per la Colla de dimonis Bocsi-
focs, transcorrerà, en part, per diferents 
carrers del poble: Rectoria, Sor Franci-
naina Cirer, Joanot Colom, Nou de Sant 
Pere, Travessia de sa Fàbrica, Ramon 
Llull, per acabar a la Plaça des Jardinet. 

00.00 h. Traca final 

MESURES DE SEGURETAT  
PER AL CORREFOC
Per a les persones participants:

1. Porteu roba de cotó, preferiblement 
vella, amb mànigues i pantalons llargs.

2. Porteu un capell que cobreixi tot el cap 
i tapau-vos el clotell amb un mocador  
de cotó.

3. Protegiu-vos els ulls.

4. Porteu el calçat adequat (esportiu, de 
muntanya, etc.).

5. Tingueu cura de tapar-vos les orelles 
per disminuir els renous de les explosi-
ons pirotècniques.

6. No demaneu aigua als veinats.

7. Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre 
públic i de sanitat.

8. Prohibit portar productes pirotècnics 
particulars.

9. Respectar les figures de foc, els seus 
portadors i els músics.

10. Adopteu una actitud correcte amb els 
dimonis i no obstaculitzeu el pas ni feu-
los caure.

11. Seguiu en tot moment les indicacions 
dels dimonis.

12. Assabenteu-vos abans de l’inici quin 
és el  recorregut del correfoc i dels punts 
d’assistència sanitària.

13. En el cas de sofrir cremades, dirigiu-
vos immediatament als punts d’assis-
tència sanitària.

14. En cas de perill, seguiu les instrucci-
ons dels dimonis o dels serveis de l’ordre 
públic.

PER AL VEïNAT  
I COMERCIANTS:
1. Retirar tots els vehicles dels carrers de 
l’itinerari.

2. Abaixeu els portals metàl·lics o persia-
nes en els edificis que en disposin.

3. Protegiu els vidres de les finestres, 
portes i aparadors amb cartrons gruixuts.

4. Enrotlleu tots els tendals exteriors dels 
habitatges i locals.

5. Desconnecteu tot tipus d’alarmes.

6. Prohibit llançar aigua als participants 
i als espectadors per la perillositat que 
representa.

7. Retirar de la via pública qualsevol 
objecte que pugui dificultar el pas dels 
actors, dimonis organitzadors  
i participants al correfoc.

SI VAS DE REVETLLA  
AQUEST ESTIU:
Deixa els envasos de vidre a casa  
o al cotxe.

Si ets major de 18 anys i consumeixes 
begudes amb alcohol, fes ús de les zones 
de tolerància limitades.

Tingues cura del teu estat i controla  
els consums.

Si ets menor de 18 anys recorda que el 
consum de begudes alcohòliques està 
prohibit.

Diposita el fems als contenidors. 

Empra els serveis de WC que es posen a  
la teva disposició. 

Pensa que a cada poble t’acullen a les 
seves festes. Respecta el seu descans i 
entorn.

Ajuda a les persones que no es troben 
bé acompanyant-les als punts d’atenció 
que hi ha al nucli de la festa.

Evita bregues i comunica al servei d’ordre si 
es produeixen.

Organitzau el retorn segur a casa.

DESPRÉS DE FESTES
DIUMENGE 6 DE JULIOL
A partir de les 10h. 5a Trobada de cuines 
solars a la Placeta del Jardinet. Picada a 
preus populars. 
Ho organitza: S’Hort de Sa Figuera.

DIVENDRES 18 DE JULIOL
Presentació del Rallie de Sant Pere.

A partir de les 21h. Presentació del V 
Rally de Sant Pere a la Piscina Municipal 
d’Esporles.

SANT PERE 2014 SANT PERE 2014 



L’Associació Cultural Casa del Poble 
d’Esporles emprèn una nova etapa

E l 2012 naixia l’Associació Cultural Casa 
del Poble d’Esporles. Érem un grapat de 
persones unides per un projecte. Volíem 
participar de manera activa, decidida i 
ferma en la recuperaciódel patrimoni his-
tòric; en la recuperació del que havia estat i 
és la Casa del Poble. Teníem dos objectius: 

aconseguir els recursos necessaris per a rehabilitar l’edi-
fici emblemàtic; i gestionar i dinamitzar aquell espai per 
a activitats culturals.

Ara, juny del 2014, tot just fent una cerca a Internet i posant-
hi la paraula clau ‘SOS Casa del Poble’ o senzillament ‘Casa 
del Poble’, la Xarxa et porta a més de deu entrades que s’hi 
relacionen i que constaten dates i fets que han conformat 
la història d’aquests dos anys de treball: Artistes que s’hi 
han compromès, programes de televisió que se n’han fet 
ressò, titulars de diari que n’han informat; i el WEB de 
l’Associació que fa possible que tothom, d’aquí i d’enllà, 
tot just amb un ‘casadelpoble.cat’tengui a l’abast tot el 
que han representat aquests dos anys.

L’Associació Cultural Casa del Poble començà la seva tasca 
amb la campanya emblemàtica, ‘SOS Casa del Poble: 
Apadrina una teula!’ I era més que una teula: per això tot 
d’artistes i de persones representatives de la cultura en 
general hi col·laboraren aportant-hi el seu nom i el seu 
treball artístic. L’empresa s’ho valia. Perquè la història de 
la Casa del Pobleés més que detalls, és essència. 

La Casa del Poble es remunta a l’any 1923, quan un grup 
de treballadors de la Federación Gremial Esporlerense 
decidiren construir-lai fer-la centre neuràlgic de les acti-
vitats culturals populars: cinema, teatre, ball, activitats 
polítiques, escola d’adults... El 1936 fou clausurada. El 
seus llibres cremats o confiscats. 

El mes d’abril de 2014 la Casa del Poble és reoberta: El 
poble d’Esporles torna a fer possible el somni d’aquells 

obrers, d’aquells homes i dones que de la cultura en feren 
l’eina de progrés. 

Com a Associació hem de dir que hem passat dos anys 
intensos i bells. Ens hem reunit, hem treballat, hem fet 
germanor, hem participat; i hem fet participar la gent del 
poble. Hem contribuït a fer conèixer arreu qui eren aquells 
constructors de somnis. I hem contribuït a fer possible un 
altre cop aquell somni. Entre i entre, hem donat resposta al 
primer objectiu de la nostra associació, un primer objectiu 
aconseguit gràcies a tothom. He fet possible projectes 
com:ARTEULA, Apadrina una teula, Posa una casa del poble 
al teu Betlem. Hem rebut donacions: anònimes, moltes; 
de l’Esporles Bàsquet Club, de l’Associació de Gent Gran, 
dels comerços del nostre poble. Donacions d’infants cons-
cients i conscienciats: na Clàudia i n’Amalia que el dia del 
seu aniversari demanaren als convidats que els doblers 
destinats a regals foren per a la Casa del Poble.

Aquest mes de juny de 2014 l’Associació emprèn una 
nova etapa, i vol encetar el segon objectiu pel qual fou 
creada: la gestió i la dinamització de la Casa del poble. 
Vol contribuir a fer de la Casa del Poble l’espai cultural de 
tothom. Al llarg d’aquests dos anys, hem estat una junta 
directiva (president, tresorer, vocals...); i una cinquantena 
de socis. Ara serem una altra junta directiva, i socis. I 
tanmateix sempre som poble, fent poble. Som poble, 
escrivint història amb el llapis heretat.

Més de 80 veus, sota la direcció de Moisés Sala, ompliren 
la Casa des Poble de sentiment i d’espiritualitat durant 
la celebració del V Taller de Gospel celebrat a Esporles els 
dies 24 i 25 de maig.

El concert de cloenda va omplir la sala d’espectadors que 
sortiren ben animats al carrer. 

Aquí teniu una pinzellada d’algunes d’elles...

Xerrada astronòmica d’en Lluc Mas
 

Xerrada i Sortida d’observació d’esculls de coral fòssils a 
la Serra de Tramuntana amb n’Antoni Rodríguez.

 

Sortida de reconeixement de cant d’aucells a Son Tries.
 

Itineraris de natura urbana per diferents col·lectius.

 

Activitats a la festa de les someres.

I ha sortit el vídeo del taller filmació per nins i joves que 
va fer la productora Magnetika.
https://www.youtube.com/embed/BHMPKWS8boQ

I abans del descans d’estiu, encara farem algunes activi-
tats per Sant Pere, com passes de documentals, itineraris 
de natura urbana i alguna sortida.

Gràcies a tots i a seguir gaudint!

Podeu contactar-nos i trobar informació de l’Escola i de 
les nostres activitats a:

http://escolanatesporles.blogspot.com.es/
https://ca-es.facebook.com/pages/Escola-de-Natura-
dEsporles/479821058747377
escolanat.esporles@gmail.com

Gospel a la  
Casa des Poble

L’Escola de Natura segueix amb les seves activitats!!!
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TAMbÉ HI COL·LAbOREN:
Artimanya7. Tapissats i regals_971 619 277 
Botiga Can Gener_971  610 204
Cafè Sa Bodega_971 610 349 
Construccions Damià Ramis_606 328 577 

Construccions Germans Balaguer & Oliver_685 506 560 
Estanc Esporles_971 610 273 
Estudi d’Arquitectura Malena Font Camps_971 610 796 
Floristeria Tot amb flors_649 990 147 
Forn Can Oliveret_971 610 838 

Fotografia Xisca Nadal - Fet per tu_676 009 504 
Fusteria Joan Ribas_971 611 454
Immobiliària Pons Oliver_971 619 190 
Menjars preparats Tot casolà_971 611 902 
Perruqueria Francisca_971 610 385

Perruqueria Pels Pèls 
Perruqueria homes 
T. 971 610 667. C/Filadores, 42

Bugaderia Esporles 
Servei de bugaderia i reparació roba 
T. 669 270 269. C/Quarter, 25

Cafè Restaurant  
Es Brollador 
Servei restaurant i cafeteria 
T. 971 610 539. Passeig del Rei, 10

Informàtica ASH 
Venda material informàtic, revelat digital 
T. 971 611 462. C/Joan Riutort, 28

Carnisseria Margalida 
Productes d’elaboració pròpia 
T. 971 610 027. C/Nou de St Pere, 6

Joieria Pinya - Comas 
Rellotgeria, Joieria, Objectes de Regal 
T. 971 610 697. C/Joan Riutort, 53

Can Llorenç de sa Roba 
Roba dona i home, Complements 
T. 971 610 004. C/Nou de St Pere, 9

Bordoy Fontaneria 
Servei de fontaneria, calefacció i aire acondicionat 
T. 666 464 764. C/Nou de St Pere, 35

Ferreteria C’an Vidal 
Productes jardineria, ferreteria en general 
T. 971 619 100. C/Quarter, 30

Nova Perruqueria  
Perruqueria unisex, Tractaments capil·lars 
T. 971 619 028. C/Mateu Font, 21

Transports i excavacions Esporles 
Servei de transports i excavacions 
T. 971 619 485 .C/Quarter, 67. 1ºB

Ca’n Marcos 
Tot tipus d’atractius articles, Regals 
T. 971 610 095. C/Joan Riutort, 25

Es Torrent botiga de dietètica 
Sebates, Alimentació bio, Complements naturals 
T. 971619 167. C/Coliseu, 4C

Perruqueria Catalina Bordoy 
Servei de perruqueria, Allisats xinesos 
T. 971 610 953. C/Filadores, 51

Perruqueria Catalina Alemany 
Servei de perruqueria, Manicures i pedicures 
T. 971 610 418. C/Joan Cabot, 42

Instalaciones sanitarias Manolo  
Llanterneria, calefacció, piscines i sòl radiant 
T. 609 124 145. C/ Miquel Marqués, 64

Esvelta Estètica 
Solarium i tractaments facials i corporals  
T. 666 266 393. C/La Pau, 6B

Fusteria Ribot Nicolau 
Mobiliari de cuina i bany, Articles decoració 
T. 647 875 205. C/Joanot Colom, 1B

Can Gener 
Fruitesi verdures, Servei a domicili 
T. 971 610 204. C/Pont, 2

Artimanya 
Objectes de regal  
T. 971 6190 277. C/Joan Riutort, 7 

Cafè Can Cabot 
Servei restaurant i cafeteria 
T. 971 593 899. C/Joan Riutort, 106

Perruqueria Tere Cabot 
Servei de perruqueria 
T. 971 610 446. C/Coliseu, 4G

Cafè Sa Bodega 
Servei restaurant i cafeteria 
T. 871 230 223. C/Nou de Sant Pere, 4

EDITA: 

donam les gràcies a totes les persones i entitats que col·laboren 
en l’organització d’activitats de les festes. I a tots els esporlerins  
i convidats per participar-hi. Bon Sant Pere a tothom! 
Dissenya i maqueta: osloestudi.es  
Imprimeix: Lerigraf SLU

SANT PERE 2014 

ASSOCIACIÓ DE COMERÇOS I EMPRESSES D’ESPORLES
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a quest febrer ha fet un any que l’Escola va 
començar amb les seves activitats.

La recent inaugurada Casa des Poble fou 
l’escenari per la segona passarel·la solidà-
ria que se celebrà dia 10 de maig. Aquesta 

vegada la recaptació anava destinada a la mateixa Casa 
des Poble per poder seguir amb la seva recuperació. La 
recaptació va ser de 410€.

Pels comerços participants, esgotar les entrades va ser 
una gran satisfacció i la recompensa a tot el treball rea-
litzat durant setmanes. Aprofita’m per agrair a totes les 
persones, petits i grans que d’una manera desinteressada 
han fet possible aquesta desfilada.

Varem poder veure la nova col·lecció de primavera-estiu de 
les tendes: Sa Fusteria, Zona! i Fet per tu, els pentinats de la 
perruquera Tere Cabot i el maquillatge de Vanessa Llurbe. 
També la col·laboració de l’Ajuntament d’Esporles, Xisca 
Nadal fotografia, Tot amb flors, ferreteria Can Vidal, 
Rebuzzna, Carlos Villa i Mª Jose Villa.

Moltes gràcies a tots!

Segona Passarel·la solidària 2014 a benefici de la Casa des Poble

La Cadernera en plena forma  
als seus (ja) 20 anys!

L ’Esplai La Cadernera finalitza un any més  les 
seves activitats durant el curs 2013/2014 
i amb aquest ja en feim 20 d’anys i ben 
moguts!! Per això hem fet unes camisetes, 
bosses i xapes per commemorar el nostre 20è 
aniversari i també perquè els nostres partici-
pants puguin anar ben “curros” a les nostres 

activitats, excursions i campaments. I és que enguany s’han 
matriculat a l’esplai més de 30 participants!

I xerrant d’activitats hem tengut un poc de tot: gimcanes, 
jocs de bosc, danses, teatre, tallers de manualitats, tallers 
de cuina, un mural el dia de la dona i un mòbil de someres! 
i això que amb les festes de Pasqua per enmig hem donat 
lliure uns quants dissabtes.

I per acabar el curs de la millor manera toca com cada any 
el nostre campament d’estiu, l’activitat estrella del curs 
pel qual fa ja mesos que hi treballam i ja només queden 
els darrers preparatius. Enguany és a la Colònia de Sant 
Pere de dia 7 a dia 13 de juny i quan llegiu aquestes 
línies sentim comunicar que ja haurà acabat el període 
d’inscripcions però que aneu vius per l’any vinent per 
trobar-hi una plaça!

Ens veim el setembre, ja tendreu notícies nostres en 
tornar a arrancar el curs! I això també va pels més grans: 
si teniu ganes de passar-ho bé, divertir-vos i fer nous 
amics a principis de curs farem unes portes obertes per 
tots aquells que, recordam que voluntàriament, vulgui 
formar part de l’esplai.

La Cadernera en plena forma 
La Rondalla Maristel·la torna a funcionar després de molts 
anys d’estar aturada. La nova Junta Directiva està formada 
per Aina Mª Bosch Estades al càrrec de presidència, Xisca 
Grimalt Sabater amb el càrrec de Secretària i Margalida Martí 
Bosch com a tresorera. La nostra idea es reviscolar el  folklore 
mallorquí  al nostre poble amb els seus vestits tradicionals, 
tal com ho va fer la Rondalla Maristel·la al seu temps. Per 
això, ens vam reunir amb la darrera Junta Directiva amb molta 
il·lusió i amb la idea de proposar-los la nostre idea i tornar a 
reviure allò que era. L’antiga Junta ens va donar el seu suport, 
ens va oferir la seva ajuda i ens van donar pas a nosaltres per 
tirar endavant. Els hi estem molt agraïts... 

No va ser fàcil, però poc a poc, ens vam decidir a cercar 
balladors i balladores, sonadors i sonadores pel nostre 
compte: de boca a boca, mitjançant cartells... I així, vam 
anar trobant gent interessada en aprendre a ballar i dis-
posada a vestir-se més endavant... 

Ara farà  just un any, i  ja hem fet diverses mostres: ball 
de l’oferta, diada de les someres, festes de Sa Vilanova , 
XIV Fira Dolça...  I n’estem molt contentes! 

Ara sabem que la nostra idea comença a funcionar... 
Per això, vos volem demanar a totes aquelles persones 
que d’alguna manera vau formar part de la Rondalla 
Maristel·la o vol formar part de la nova , si voleu participar 
d’aquest nou projecte. Voleu ballar? Cantar i/o sonar? 
Formar part de la Junta? (...) Poseu-vos en contacte amb 
nosaltres: rondallamaristel.la@gmail.com

Ja fa 28 anys que es va formar l’associació de la Gent gran 
a Esporles i amb motiu d’aquest aniversari, els membres 
actuals de l’agrupació es reuniren a celebrar-ho el passat 
dia 12 d’abril a Binicomprat.

També acudiren a la Trobada d’associacions de la Part 
forana celebrada el dia 13 de maig a Lluc.

La gent d’Esporles es va implicar en la iniciativa solidà-
ria organitzada per l’Ajuntament, Esporles al Món, les 
Missions dels sagrats cors i la parròquia de Sant Pere. La 
Vetllada consistí en un sopar de sopes de carboner a la 
Placeta per recaptar fons pel Centre de Promoció social 
P. Pere Riera que treballa a l’Argentina.

La recaptació fou de 1.671€ i la festa fou amenitzada amb 
una demostració de ball de l’Escola de Música i dansa de 
Palma, seguida de ballada popular.

La jove artista de 10 anys ha rebut recentment el segon 
premi del concurs internacional de dibuix “8th Toyota 
dream car 2014”. Guardó que reb per primer cop una 
mallorquina.

A aquest concurs, que organitza la marca japonesa, 
s’hi presentaren l’any passat més de 600 mil obres 
de diversos indrets del món, quedan seleccionats uns 
600 finalistes, d’entre els quals na Maria fou la segona 
classificada.

Aquest ja és el segon premi internacional que rep per les 
seves pintures i té obra enviada a concursos de Hong-
Kong, Taiwan, Japón, Egipto, Iran, Suiza, Espanya...
Enhorabona i que segueixin els èxits!

La Gent gran  
de celebració

Sopes solidàries

Més premis per 
l’artista Maria 
Puerto Fullana

L ’any passat, Satan Pere va comparèixer a 
la Placeta des Jardinet per anunciar les 
seves intencions, i per aquest motiu, els 
Dimonis d’Esporles hem preparat un nou 
correfoc diferent als realitzats fins ara al 
nostre poble.

Hem cercat a diferents fonts d’informació, moltes hores 
investigant entre els llibres de la Biblioteca i fons bibli-
otecaris antics, i hem pogut esbrinar que antigament 
la màgia, les supersticions i els sacrificis eren bastant 
habituals entre la població, per evitar que el mal fes acte 
de presència entre les persones de la vall.

Per això, i seguint les instruccions de Satan Pere, hem 
de fer un sacrifici, necessitam la conversió d’una jove 
del poble, per convertir-se en la flama que els Bocsifocs 
seguirem per continuar amb el poder del Gran Dimoni de 
la Vall de Sant Pere. L’escollida deixarà de ser una jove 
normal, tendrà el poder del foc i estarà al servei del Gran 

Dimoni Satan Pere per sempre o fins que una altra persona 
ocupi el seu lloc.

Entre la informació trobada als llibres vàrem descobrir 
que antigament hi havia un carreró que a la llum del dia 
era un carreró normal, un lloc de pas, petit i estret, però el 
vespre del solstici de l’estiu, aquest carreró era una porta a 
l’infern on, els que s’atrevien a passar-hi, corrien el perill 
de quedar-hi atrapats per sempre com esclaus dels éssers 
endimoniats que allà habitaven. Els Bocsifocs, sabem 
quin carreró és aquest i sabem que succeirà el vespre del 
Solstici de l’Estiu, ja que l’església va convertir les festes 
paganes en festivitats cristianes, però això no va poder 
evitar ni els seus efectes ni el seu poder.

Així que estau convocats a realitzar el recorregut, el darrer dia 
de les festes de Sant Pere, per carrers i carrerons d’Esporles i a 
descobrir quin és aquest carreró. Enguany el correfoc no serà 
només a la placeta, anirem per diferents carrers del poble, i 
passarem pel Carreró dels Dimonis!! Vos esperam...

El carreró dels dimonis, nou espectacle 
dels Dimonis Bocsifocs per les Festes 
de Sant Pere
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acaba La tEmPORada 2013-2014
Ja queda poc per acabar la present temporada 2013-2014. Ha 
sigut un any de bàsquet intens que ha tingut els seus fruits 
per la feina feta. Aquest any hem pogut participar amb equips 
a totes les categories de formació cosa que no és fàcil tenint 
en compte que som un Club petit d’un poble petit.

La temporada està a punt d’acabar per a totes les categories 
i podem assenyalar que el resultat global ha estat molt 
satisfactori. 

Com a mostra, aquesta temporada hem acabat amb quatre 
equips que han jugat o jugaran les finals de la seva categoria: 
Junior Femení, Infantil Masculí i,  a hores d’ara, té sèries opci-
ons també l’Infantil femení. El Cadet Masculí es va proclamar 
campió de la lliga preferent en un partit molt disputat contra 
el C.B Andratx el diumenge 1 de juny.

Però sobre la resta, hem de remarcar la presència de l’equip 
Mini Masculí que va quedar classificat entre els millors de 
la lliga per jugar el Campionat de Mallorca els dies 23, 24 i 
25 de maig i quedant finalment com a tercer classificat en 
aquest campionat.

En definitiva, darrera d’aquests i altres resultats globals 
positius hi ha una feina conjunta d’organització, de direcció 
tècnica, d’entrenadors, de jugadors i com no també d’uns 
pares involucrats i seguidors incansables en el procés d’evo-
lució dels seus fills any darrera any en aquest atractiu esport 
del bàsquet. 

activitatS SOciaLS  
i ESPORtivES REaLitZadES 
PAELLA POPULAR
El passat diumenge 13 d’abril  vàrem poder reunir en una  
jornada lúdica a tots els amants del bàsquet i de l’Espor-
les B.C. Famílies, jugadors/es, tècnics, directius, amics i 
simpatitzants del Club al voltant  d’una gran paella al 
pati del pavelló de l’IES.

CAMPASQUA
Com ja és tradicional a cada temporada i coincidint amb les 
vacances de Pasqua dels nins i nines, organitzem el Campus 
de bàsquet “Campasqua” que aquest any es va dur a terme 
durant els dies 22, 23, 24 i 25 d’abril. L’objectiu que cercam 
amb el campus és que els nins i nines que vulguin provar 
aquest esport o bé iniciar-se ho puguin fer per mitjà del joc 
i la diversió. També donem l’oportunitat a aquells juga-
dors/es que ja estan practicant aquest esport que treballin 
aspectes tècnics. Per desenvolupar aquest campus vàrem 
comptar amb  l’entrenadora Esther Morillo, sota la direcció 
tècnica d’Álex Coll. El jugador de l’equip cadet masculí Ginjol 
va fer d’ajudant de reforç durant el Campasqua.

PRòximS ESdEvEnimEntS
Com podeu comprovar la temporada oficial 2013-2014  s’acaba 
però el club no descansa  i continua en funcionament proposant 
activitats i esdeveniments d’allò los més atractiu i divers:

1. 24 hores 3x3 de bàsquet (acampabàsquet) “Vine, juga 
a bàsquet, acampa i disfruta!” Dies 21 i 22 de juny.
Zona d’acampada, servei de bar 24 hores, camiseta de regal, 
medalla per campions i sotscampions, equips de 3 ó 4 juga-
dors, competicions masculina i femenina per categories 
mini, infantil, cadet i absoluta. Concurs de triples. 

2. Campus de Sant Pere. Dies 23 a 27 de juny.

Bon final de temporada i fantàstic estiu a tothom!
Segueix-nos a www.esporlesbc.com, facebook: Esporles 
Bc i twitter: @esporlesbc

Els altres clubs esportius no han quedat darrera, ben al con-
trari! Podem dir que aquesta temporada 2013-2014 ha estat 
de les millors que es recorda per la resta de clubs.

vOLEi
L’Esporles Volei Club ha aconseguit una fita històrica que 
no és altra que l’ascens a primera divisió nacional del seu 
equip sènior masculí.

Després d’una lliga regular digne d’admirar, amb només 
2 partits perduts i amb 11 punts d’avantatge sobre el 
segon classificat, l’equip sènior masculí de l’Esporles 
VC va disputar la segona fase de disputa pel títol amb la 
mateixa autoritat que la lliga regular, resultant campió 
de primera divisió autonòmica Balear.

Però la seva bona temporada no acabà aquí ja que, amb 
aquest títol assolit, entrava de ple a la disputa de la fase 
d’ascens a primera divisió nacional. Aquí va ser on els 
respresentants d’Esporles varen donar el millor de si 
mateixos i es guanyaren l’ascens a primera amb absoluta 
autoritat, cedint només un set en tots els partits.

Pel que fa a la resta d’equips d’aquest club, hem de destacar 
el tercer lloc aconseguit a la lliga regular per part de l’equip 
infantil femení “B”, així com el bon moment que viu el club 
gràcies a la gran quantitat de practicants en categories 
escolars, i no només al.lotes, ja que algun practicant mas-
culí es va incorporant a aquest esport, rompent barreres i 
demostrant que l’esport és igual per a tots i totes.

futbOL
Una bona temporada pel C.E. Esporles. El club ha pogut 
acabar amb dignitat i passejant el nom d’Esporles tant 
bé com ha pogut, i no és poc en un esport tan competitiu 
como el futbol. 

El CE Esporles no ha quedat campió en res, però els seus 
jugadors han competit amb dignitat i desde el club estam 
orgullosos del nostres jugadors, bons i no tant bons, que 
han lluitat durant tota la temporada.

Aquesta temporada hi ha hagut més equips que l’any 
passat. El club absorví el futbol sala i es va fer un equip 
de tercera regional per intentar que els juvenils que 
acababen tenguessin un equip per seguir competint. I la 
cosa ha anat força bé! I l’any vinent tots ho faran millor 
i ens donaran més alegries. Ja ho veureu!

El preferent va quedar setè de la lliga regular guanyant-
se el dret a jugar la lligueta per pujar a tercera divisió. Un 
bot molt gros per un club com el CE Esporles. La primera 
eliminatòria va ser contra el Portmany, un històric del 
futbol balear, un os! Però el primer partit a Son Quint, 
1 - 0 i el camp ple d’esporlerins animat l’equip. Fou molt 
emocionant (“una passada” com es diu ara). La tornada a 
Eïvissa varem patir de valent, però a vegades el patiment 
té recompensa i aquesta vegada ens va tocar a nosaltres 
ja que vàrem passar l’eliminatoria. El següent rival va ser 
l’Alaró però per dates, veurem que pasar. 

Paral·lelament a la lliga regular, el club va organitzar 
el seu III Torneig de Semana Santa, que fou un éxit de 
participació i ja es comença a consolidar com un clàs-
sic dins el panorama de futbol escolar mallorquí. I tot 
gràcies al coordinador del futbol, en Jerome Trompette. 
Enhorabona per la feina que fas!

Salut i bones festes de Sant Pere a tothom

I no podem deixar de mencionar que aquest esport, i en 
concret el CE Esporles, també obre les portes a les futbo-
listes. Cap infant ha de quedar sense poder fer esport, 
sigui el motiu que sigui

ÚRSuLa
Aquesta temporada 2013-2014 també ha estat especial per 
l’esportista més internacional que tenim a Esporles. Aquest 
2013-2014 ha estat any de Jocs Paralímpics d’hivern i, com 
no podia ser d’altra manera, n’Úrsula ha participat d’aquest 
esdeveniment esportiu de primera nivell mundial.

Centrant-nos en la vessant purament esportiva, podem dir 
que la sort no ha estat del costat de n’Úrsula ja que en la 
primera de les proves que corria, es va enganxar amb la vara 
de sortida i va caure, sense possibilitat de córrer la prova.

A partir d’aquí, la mala climatologia i el mal estat de la neu 
no afavorien la pràctica de l’esquí, i en la segona prova que 
competia, la supercombinada, es va saltar una porta en 
la primera mànega, quedant desqualificada de la segona 
màniga. El tercer dia que corria, a l’eslalom, es va dese-
quilibrar i va caure, quedant també fora de comeptició. La 
darrera carrera, el gegant, n’Úrsula pogué esquiar com ella 
sap i va quedar en la tretzena posició a la primera màniga 
i la desena a la segona. La seva classificació final va ser en 
onzena posició d’un total de 20 corredores.

Des d’Esporles, hem estat pendents a tota hora del que passava 
per Sochi i el poble s’ha volcat amb n’Úrsula, donant-li tot el 
seu suport i ànims, passàs el que passàs. Ha estat únic i preciós 
veure els balcons i finestres de les cases del poble amb pancar-
tes de suport a l’esquiadora. I espectacular va ser el rebement 
que va fer el poble a n’Úrsula quan va tornar a Esporles.

Una vegada més s’ha demostrat que Esporles és un poble 
orgullós de la seva gent.

Les nines del club Rítmica Esporles un any més han tornat 
a demostrar el gran nivell que tenen. A nivell escolar, na 
Celia Noguera és actualment la campiona de Mallorca i 
na Noelia Vigo es va proclamar tercera al campionat de 
Mallorca. Les dues han quedat quartes al de Balears a les 
categories infantil inicial i iniciació superior respectiva-
ment. Així mateix na Noelia Vigo, amb tan sols 6 anys, ha 
participat al campionat d’Espanya base al mes d’abril a 
Guadalajara on aconseguí la puntuació més alta de totes 
les nines de la comunitat balear de la seva categoria.

Per altra banda l’equip aleví format per n’Aina Bujosa i n’Aina 
Moreno són les actuals subcampiones de Mallorca de nivell 
absolut. Aquestes dues gimnastes juntament amb na Maria 
Magdalena Femenias s’ han classificat per representar la 
nostra comunitat al campionat d’Espanya absolut.

El club enguany ha contat amb una gran participació de 
nines que volem practicar aquest esport al nivell escoleta, 
tancant la temporada amb quasi 40 gimnastes inscrites 
al club. Si seguim així, Esporles seguirà sent un referent 
de la gimnàstica rítmica a les Illes Balears.

SEcció cuRSES dE muntanYa
El 10 de maig tres ermassets: Gustau Gastalver, Fran Cremades 
i  Martí  Serra feren la Transvulcania 2014, 73 km i un desnivell 
acumulat de 8.525 metres.

Dia 1 juny la cursa més xul·la de tot el calendari: la fita del 
Ram d’Esporles, 16 km a on el nostre Pau Bestard va fer 3r 
de la general i 1r d’Esporles. A fèmines va ser un èxit, dues 
ermassetes al podium la 1era Núria Gascuñana i la 2 ona Maria 
Utiel que també va fer 3era a la ultra trail Serra de Tramuntana. 
Hem de dir que va ser tot un èxit en participació i organització. 
Us recoman visitar el nostre blog on trobareu una excel·lent 
crònica feta pel nostre vocal de curses  Xisco Moranta. No ens 
podem estar de dir que sense ell aquesta secció no seria el 
que és, ens atrevim a afirmar que som el club més organitzat 
de tots els del campionat de curses. Gràcies Xisco!!

Volem acabar fent una menció especial a Jordi González  
que va quedar 4rt al campionat d’Espanya individual de 
curses de muntanya a la categoria junior.

Per a més informació visitau el blog:   
ermassetscurses.blogspot.com

SEcció btt
Expedició de 10 Ermassets per fer la volta a Menorca en tres 
dies. Començant per Ciutadella cap al nord, fent vespre 
a Fornells, en la primera etapa. Molt dura i exigent. La 
segona etapa varem fer de Fornells cap a es Castell. Més 
rodadora i no tan tècnica. La tercera i darrera etapa, des 

Castell per tornar cap a Ciutadella. La més llarga i acompa-
nyada de pluja tot el camí. Un total de 200 km. Molt durs 
de autèntic mountain bike.

Per més informació de les sortides amb BTT visitau el blog: 
ermassets.blogspot.com

SEcció EScaLada
El passat 19 d’Abril trobada d’escaladors joves al rocó-
drom d’Esporles. Les fetes de Pasqua els ermassets més 
joves feren una acampada multiaventura de 3 dies a on 
varen fer escalada, orientació, visita a la cova dels ermas-
sets, taller de nusos i ràpel. 

Per més informació ermassetsescalada.blogspot.com

Enhorabona ermassets-ermassetes per gaudir l’esport i la 
muntanya. Per tot això, FES-TE SOCI i FEDERAT i gaudiràs 
d’altres avantatges gràcies als convenis signats amb els 
nostres col·laboradors: Foracorda, Gimnàs i Piscina d’Es-
porles, Fisioplanet, Unics, Ash ,Nutrisport ,S’Escapada, Es 
Remei i Nutricionista Vanrell

SALUT I MUNTANYA PER 
ESPORLES I TOTA LA SERRA!  
www.ermassets.org

Esporles Bàsquet Club (EBC) Altres esports

Més reconeixements pel Club Rítmica Esporles

Ermassets, Club Esportiu de Muntanya d’Esporles



SPORTULIS 35 REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES. JUNY 2014   Participació Ciutadana  PÀG. 21     PÀG. 20   Participació Ciutadana SPORTULIS 35 REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES. JUNY 2014 BIBLIOTECA BIBLIOTECA

Novel·la
Mai no sé què fer fora de casa. Neus Canyelles
Lennon. David Foenkinos
Doble silencio. Mari Jungstedt
La fondalada. Jhumpa Lahiri
El jilgueror. Donna Tartt
Limbo. Melania G. Mazzucco
Ávidas pretensiones. Fernando Aramburu
La terapetuta. Gaspar Hernàndez
Billie. Anna Gavalda
Tú, simplemente tú. Federico Moccia
Las tres bodas de Manolita. Almudena Grandes
El increíble viaje del faquir que se quedó atrapado en 
un armario de IKEA. Romaní Puértolas
La noche soñada. Màxim Huerta
Cap als mars de la llibertat. Sarah Lark
La mujer loca. J. José Millás
Si pudiera volver atrás. Marc Levy
Bloody Miami. Tom Wolfe
La gente feliz lee y toma café. A. Martin-Lugand

Juvenil
La puerta de los tres cerrojos. S Fernández-Vidal
Em pixo. J. Patterson 

Infantil
Odio la escuela. Jeanne Willis
El dia que es van menjar en Lluís. John Fardell
Crear y reciclar. Cristina Camarena
Feres ferotges. Chris Wormell
León de biblioteca. M. Knud
101 buenas razones para leer. 
1001 juegos de inteligencia para toda la familia.
Ens enlairem. S. Taylor
Ruido. P. Albó
El ramat. M del Mazo
Els monstres grans no ploren. K. Güettler

Generalitats
Mejar bé quan s’està esperant. Heidi Murkoff
Menjar per ser millors. Adam Martín
Washi tape manía. Chris Bravo
El menjar de la família. Ferran Adrià
El mundo en tus manos. Elsa Punset
Mujeres que corren. Cristian Mitre
Escuela de cocina. Jamie Oliver
Dime qué comer si soy celiaco. K. Tessmer
Mindfulness y ciencia: De la tradición a la modernidad.  
A. Cebolla
Las maravillas de la flora. M. Mas

Audiovisuals
Capitan Phillips
Juegos del hambre: En llamas
El mayordomo
Las brujas de Zugarramurdi
Epic el mundo secreto
Frozen el reino del hielo
Gru 2, mi villano favorito
Zipi y Zape y el club de la canica
High school musical remix
Lluvia de albóndigas 2
Monster High: ¡Monstruos! Cámara acción
El pequeño ángel

Música
Almas gemelas
Divazz
Feel ‘N’ Soul
Flors
Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure. Els amics de 
les arts
L’amour. Juan Diego Flórez
I Donet now why! Victor Uriz Quartet
Tu y yo. David Bisbal
Canta con las series de la infancia

Darreres novetats 
Esperam que en trobeu alguna del vostre gust i que ens visiteu per agafar-les en préstec. Ja sabeu que ens podeu reservar els títols que vulgueu llegir.

Enguany el dia del llibre va coincidir en vacances escolars i 
aquest fet va fer que les activitats es prolonguessin durant 
dues setmanes, la primera amb la programació habitual i 
l’altre amb les visites escolars.

Va haver activitats cada dia, per infants, joves i adults. Con-
tacontes, tallers, club de lectura, ginkanes, el Gran dictat… 

Us deixam una mostra fotogràfica d’algunes de les activitats:

Sant Jordi 2014 Consultau la nostra pàgina web: 
http://www.bibliotecas 
publicas.es/esporles/

Finalitza el projecte “Ajudants de Biblioteca”

E l passat divendres dia 2 férem la clausura 
del projecte, hi assistiren els ajudants que 
han participat, els mestres de cinquè, l’equip 
directiu de l’escola i algunes de les famílies 
dels alumnes. Així com el Batle, la Regidora 
de Cultura i la bibliotecària.

Tots coincidiren que el projecte ha estat un èxit i què treballa-
ran perquè es pugui repetir als propers anys. Miquel Ensenyat  
i Maria Ramon feren entrega d’un diploma i un obsequi a cada 
un dels participants i acabaren amb un berenar.

Si voleu conèixer alguna cosa més podeu visualitzar dos 
vídeos que s’han editat: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCnl2GzkS6_0FSdzroO9zgmA
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Saps on és?

Saps qui és? Nou, però no tan nou. Musical. Fa festa.

≈ TeST eSpoRLeRí ≈
1. Les portes de l’església d’Esporles són de fusta tro-
pical i es col·locaren devers l’any 1950. Sabeu dir-nos 
d’on procedien aquestes portes?

A- D’una antiga església de Palma
B- D’una donació que va fer un esporlerí que vivia a 
Veneçuela
C- De Manacor

2. Quin fuster d’Esporles s’encarrega de fer aquestes 
portes? 

A- Pedro Font “Marcos”
B- Tomeu Roca “Merris”
C- Jaume Ribas

3. A sa Comuna dins terrenys de sa Granja hi havia una 
esplanada que altre temps serví de petit camp de futbol 
i posteriorment d’abocador de fems. Quin nom tenia 
aquest terreny?

A- Camp del Cos
B- Camp del Xubasco
C- Camp Llarg

Ara venen tres preguntes de vocabulari molt esporlerí 
(no exclusivament):
4. Els esporlerins, a que anomenem un batut?

A- És un esclat o caiguda
B- S’anomena a qui ha participat en un duel
C- És una barreja de gelat i llet

5. I el pastuc, que és?  

A- Un joc de cartes
B- Una planta coneguda a altres llocs per cirerer de 
betlem
C- Una beguda semblant a l’anís

6. Tots ens recordam dels llonguets de cas Currot que 
els esporlerins anomenàvem de manera particular. 
Com coneixem també a Esporles els llonguets?

A- Panet francès
B- Xusco
C- Panetet

Laia Terrasa Krasimirova

La nostra població 
de març a maig de 2014. 
Naixements (6), Matrimonis (6) 
i defuncions (2)

Març
Laia Terrassa Krasimirova, Fernando Blanes 
Salom, Àngela Borràs Matas

Abril
Jan Speroni Custodio

Maig
Adrià Vives Castell, Naira Ferri Martínez

Solucions número anterior

Façana lateral de 
l’església de s’Esgleieta

Marina Borràs Rosselló

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

Si voleu tenir accés al temps que fa al poble  
en directe ho podeu fer visitant el web  
www.meteoclimatic.com on també hi ha unes  
60 estacions de les Illes a les quals es pot accedir.

Resum climatológic últims mesos:
MARÇ 2014
Temperatura mitjana: 11.8ºC
Temperatura màxima: 23.3ºC (dia 16)
Temperatura mínima: 3,8ºC (dia 18)
Ratxa màxima de vent: 62.8km/h (dia 04)
Pluja total del mes: 27.8 L/m2

AbRIL 2014
Temperatura mitjana: 15.7ºC
Temperatura màxima: 24.1ºC (dia 19)
Temperatura mínima: 6.6ºC (dia 01)
Ratxa màxima de vent: 55.1km/h (dia 04)
Pluja total del mes: 74.6 L/m2

MAIG 2014
Temperatura mitjana: 17.1ºC
Temperatura màxima: 26.4ºC (dia 09)
Temperatura mínima: 9.3ºC (dia 05)
Ratxa màxima de vent: 38.6km/h (dia 20)
Pluja total del mes: 15.6 L/m2

Aquests mesos ha plogut molt poc, pero això i més 
que mai, hem d’anar amb molta cura de no fer cap foc 
al bosc per tal de no veure mai més imatges com la 
d’aquesta foto.

Recordam que podeu visitar online ses dades al 
web www.meteoclimatic.com i al compte de 
Twitter @meteoesporles. I acabam el resum clima-
tològic amb una dita per aquest estiu:

“Juny eixut, bon vi al cup. 
Juny plover, vi aigoler”

Meteo Esporles 
Daniel Montero

Incendi a Son Dameto, 2012

El dolor es una respuesta natural ante las pérdidas 
por la ruptura del vínculo emocional. El dolor es una 
emoción de repliegue, de contracción, útil para sanar 
heridas porque invita a la introspección, nos conecta 
con la pena, facilita la despedida de lo que se terminó. 
Sirve para pedir ayuda, inspirar compasión, aislarse para 
elaborar las pérdidas. La expresión natural del dolor y la 
tristeza es llorar, suspirar, gritar, chillar, compartir. Las 
lágrimas son fundamentales para aliviar el dolor y la 
pena, ayudan a que el dolor fluya y no quede estancado. 
Cuando no se llora se puede manifestar la ansiedad, es 
un síntoma de contención emocional.

En el cuerpo se localiza como una opresión en el pecho, 
respiración difícil, un nudo en la garganta, abatimiento y 
falta de energía. Las distorsiones del dolor (tristeza) son: 
depresión, victimismo, tristeza crónica, autocompasión, 
rabia, culpa, dureza y abandono de uno mismo. A nivel 
físico, la distorsión puede estar asociada a una bajada 
del sistema inmunológico.

Para aliviar el dolor hay que penetrar en él, atravesarlo 
y vivirlo de forma consciente, y mejor aún si podemos 
compartirlo. Hemos de aprender a manejarnos con el 
dolor sin cerrarnos a él, pues cerrarse al dolor también 
bloquea la capacidad de sentir y disfrutar. Las personas 
que gozan intensamente también se exponen a sufrir 
en profundidad. Cuando nos protegemos del dolor nos 

estamos cerrando las puertas también al amor.

Repito, la única manera de liberarse del dolor de las 
pérdidas pasa por elaborar el duelo. No podemos huir 
del dolor, negarlo, minimizarlo o esconderlo, porque 
estas actitudes tan sólo llevan a posponerlo. El dolor 
no expresado se acumula en el interior impidiendo vivir 
plenamente. Los mecanismos de negación o de evasión 
alivian durante un tiempo, pero el dolor siempre reapa-
rece. Muchas depresiones y falta de motivación ante la 
vida son la manifestación de un duelo no elaborado, un 

duelo estancado y arrastrado a lo largo de los años.

No olvidemos que el sufrimiento es intrínseco a la vida 
humana, nos acompaña en el nacimiento, la vejez, la 
enfermedad y la muerte. La primera verdad de Buda es 
que la vida es sufrimiento. El sufrimiento forma parte 
de la vida, es la expresión de la soledad existencial del 
ser humano, una herida que nos pone en contacto con 
nuestra vulnerabilidad y nos brinda la oportunidad de 
abrir el corazón y desarrollar la compasión hacia uno 
mismo y hacia todos los seres.

Siento, luego existo (III). El dolor

Ascensión Belart, psicóloga terapeuta. Autora de: Un viaje hacia el corazón. Herder

© Aina Climent,  http://ainacliment.tumblr.com/



LA FOTO
Antònia Pizà

u s vull proposar un 
exercici, un joc. 
És molt senzill: 
observau durant 
trenta segons la 

fotografia que il·lustra aques-
tes línies i, amb només un mot, 
descriviu-la.

Preparats? Comença el mig mi-
nut: 1, 2, 3, 4, 5... i 30. S’ha acabat 
el temps! Ara és el meu torn. A 
veure si encert la vostra resposta. 
Infància, felicitat, buit, desolació, 
alegria, conversa, color, societat, 
jocs, tristesa, obert, llibertat, 
records, nostàlgia, enyorança, 
rialles, espai... Està la vostra 
paraula entre les esmentades? I 
és que un lloc com aquest permet 
moltes interpretacions.

Sí, a la instantània hi manca el 
més important, els infants. Heu 
imaginat alguna vegada com 
serien els parcs sense nins? Vet 
aquí una mostra. Un lloc sense 
sentit, un lloc sense vida, un 
lloc mort.

Un parc no és només un 
espai delimitat amb una sèrie 
d’elements destinats al joc. 
Un parc és un lloc d’esbarjo 

que, malgrat la manca d’in-
timitat, convida a compartir 
confidències amb persones 
totalment desconegudes. No hi 
ha res més encisador que veure 
feliços els nostres petits, se-
duïts pels lluents colors de les 
instal·lacions. Semblen éssers 
incombustibles, mai s’esgoten 
i mai en tenen suficient. No són 
conscients de si fa fred o be un 
sol que et crema fins i tot les 

pipelles. Ells, els infants, enfi-
lats al capdamunt del tobogan 
o engronsats als balancins, en 
aquests moments d’esbarjo, 
són aliens a tot el succeeix 
al seu voltant. Per a ells no 
existeix res més. I noltros no 
deixam d’observar les seves 
curolles. I així ha de ser.


