
REVISTA MUNICIPAL d’ESPORLES NúM 36. OCTUBRE 2014 



Després d’uns quants anys on 
a cada reunió del Fòrum ciutadà 
de l’Agenda Local 21 es demanava 
reiteradament la implantació d’un 
carril bici cap a l’Escola, aquest 
projecte s’ha pogut fer realitat.

Des del passat mes de juliol, al 
llarg de tot el carrer Quarter s’ha 
creat un carril exclusiu pel trànsit 
de bicicletes, amb la principal fina-
litat de facilitar l’accés dels infants 
cap al centre escolar, a l’hora d’en-
trada i sortida, ja que aquest carrer 
constitueix l’eix de confluència a 
l’escola del poble. També es tracta 
d’una via cap al centre alternativa 
a la carretera i molt més segura pels 
ciclistes de totes les edats.

El carril es va estrenar durant 
la setmana de la mobilitat amb 
una anada multitudinària a l’escola 
en bicicleta i una berenada. Està 
previst un sistema d’incentius als 
alumnes que vagin més dies a classe 
en bici.

Per a possibilitar el carril bici s’ha 
hagut de fer una reestructuració de 
les places d’aparcament al carrer que 
han tornat a ser en cordó. Cal desta-
car que s’han mantingut les zones  de 
càrrega i descàrrega i les places per a 
discapacitats. Per tal pal·liar la pèr-
dua d’algunes places, s’ha procedit 
al marcatge de nous aparcaments als 
carrers adjacents, fins a la zona de la 
piscina municipal.

S’ha fEt REaLitat una REitERada PEtició dEL fòRum ciutadà
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hEm EStREnat La nOva PLana wEb municiPaL
Ja era ben hora de renovar la 

pàgina web de l’Ajuntament i des-
prés de moltes anades i vingudes i 
molta feina, ho hem aconseguit. Ja 
tenim nova plana web de l’Ajunta-
ment d’Esporles!

S’han renovat des del disseny 
fins a tots i cada un dels con-
tinguts, així com l’estructura de 
la plana. Ara és molt més senzill 
trobar les informacions que ens 
interessen ja que hi podem accedir 
per temàtiques.

A l’apartat d’Administració hi 
trobam tota la informació sobre 
tràmits i administració munici-
pal, així com els horaris i contac-
tes amb tots els departaments, 
la informació econòmica de la 
gestió municipal, les actes dels 
plens i el perfil del contractant. 
Com a novetat hi ha un apartat 
sobre els espais municipals. Des 
d’allà es pot accedir a veure quins 

i com són i, el que és més útil, les 
entitats o persones interessades 
en fer-ne alguna reserva, poden 
consultar els calendaris d’ocupa-
ció i així evitar coincidències amb 
altres actes.

Dins la secció de Viure a 
Esporles trobam informació sobre 
els Serveis Socials, els sanitaris 
i els centres educatius. Allà s’hi 
troba la informació sobre la gestió 
participativa a través de l’Agenda 
Local 21. També hi ha enllaços a 
la Biblioteca i al departament de 
Joventut. Com a eines d’utilitat 
pels que viuen a Esporles hi ha 
un llistat complet de les entitats 
i associacions locals, així com un 
d’actualitzat de les empreses i 
comerços del poble.

Segueixen els apartats centrals 
de l’agenda d’activitats i de notí-
cies que procuram tenir el més 
actualitzats possible. I com a gran 

novetat, es poden veure a través 
del web una selecció de vídeos 
realitzats al poble.

Desitjam que el nou portal us 
agradi i sobretot que us sigui útil. 
També esperam que ens ajudeu a 

actualitzar-ne els continguts. I ja 
ho sabeu, tota la informació d’Es-
porles a www.esporles.cat.
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ESPORLES EStà  
aL caPdavant En  
PERcEntatgES dE 
REcicLatgE

Gràcies a l’esforç de tots els 
ciutadans per treure els fems degu-
dament separats el dies correspo-
nents i segons les darreres dades 
del Consell de Mallorca, Esporles 
està al capdavant de la recollida 
selectiva a Mallorca.

Enhorabona i gràcies per la vos-
tra col·laboració.

nOvES caSEtES  
PELS fEmS aL vERgER 
i tRituRadORa aL 
PaRc vERd

Pel que fa al servei de recollida 
i gestió de fems, informam que 
s’han substituït les casetes de fusta 
dels dos punts d’aportació del 

Verger que estaven rompudes.
També cal destacar que ara 

el Parc Verd compta amb una 
nova màquina trituradora per les 
restes petites de poda. Aquest sis-
tema permetrà reduir el volum de 
la poda que arriba a Son Quint, 
facilitant el seu emmagatzemat-
ge i trasllat. Això era un dels 
requisits de la nova contracta 
del servei.

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 social i econò-
mica no és la mateixa, 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 actuacions cal 
fer a partir d’ara.

Per fer aquesta tasca, se celebra-

ren abans de l’estiu, un seguit de 
reunions del Fòrum ciutadà per 
recollir suggeriments i propostes 
d’accions pel nou Pla d’acció 2014 
per àrees temàtiques.

A la primera reunió es van revi-
sar les accions del Pla d’acció 2009 
i es decidí per votació fer-ne un de 
nou. Les altres reunions s’han con-
vocat per temes, segons els àmbits 
de feina: Educació, Joventut, Medi 
ambient, Entitats, participació i 
cultura; Dinamització de l’econo-
mia local i 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.

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 ha sortit al carrer 
perquè les persones que no han 
pogut participar a les reunions, tin-
guessin l’oportunitat d’aportar els 
seus suggeriments i propostes. 

L’agenda va sortir dos dies al 
mercat a principi d’estiu i durant 
els darrers mesos s’ha instal·lat a 
diversos establiments comercials i 
a edificis municipals per tal que tot-
hom s’hi topés en algun moment i 
tingués l’oportunitat de participar.

ESPORLES REcicLaREuniOnS dEL fòRum i L’agEnda  
itinERant PER fER EL nOu PLa d’acció

SubvEnciOnS  
municiPaLS PER a  
LLibRES dE tExt

L’ajuntamEnt i 
dEntiStES SObRE ROdES 
SignEn un acORd dE 
cOL·LabORació

EStREna dEL nOu  
hOtEL d’EntitatS

canvi d’ubicació dE 
L’atuRada dEL buS

Un nombrós grup de famíli-
es han sol·licitat les ajudes que 
l’Ajuntament d’Esporles ha posat 
en marxa aquest curs, després que 
fossin retirades per altres admi-
nistracions. S’hi ha destinat una 
partida de 10.000€. Al tancament 
d’aquesta edició encara estava 
obert el termini de presentació de 
sol·licituds.

L’objecte d’aquesta convoca-
tòria és l’atorgament, per part de 
l’Ajuntament d’Esporles, d’ajuts 
per a l’adquisició de llibres de text 
per al curs 2014-2015 a les famíli-

es amb fills que cursen ensenya-
ment obligatori, es a dir, Educació 
Primària, Educació Secundaria 
–ESO– i PQPI.

Les ajudes econòmiques tenen la 
finalitat de donar suport econòmic 
a la despesa que suposa l’adquisició 
de llibres de text a les famílies del 
municipi d’Esporles i està destinada 
a la compra de llibres de  caràcter 
obligatori per l’alumne. 

Així mateix, amb aquesta con-
vocatòria es pretén fomentar i 
alhora facilitar la reutilització dels 
llibres de text.

És un fet que l’assistència buco-
dental garantida per la Seguretat 
Social no assoleix els tractaments 
necessaris per a una salut buco-
dental amb garanties, i que cada 
cop hi ha més persones en situació 
de risc o d’exclusió social que no 
disposen dels recursos econò-
mics necessaris per poder acudir 
de forma regular a l’assistència 
privada, la qual cosa pot suposar 
un risc evident de patologies buco-
dentals greus.

Per tal de pal·liar aquesta situació, 
l’organització Dentistes sobre rodes 
a la seva Clínica Dental Solidària 
“Coloma Vidal” proporciona aten-
ció bucodental solidària a persones 

sense recursos residents a Mallorca 
a uns preus súper reduïts. 

Ara, l’Ajuntament d’Esporles i 
Dentistes sobre Rodes han signat 
un acord de col·laboració mitjan-
çant el qual es podrà dispensar 
atenció bucodental solidària a 
persones en situació de risc del 
municipi. Seran els Serveis Socials 
de l’Ajuntament que estableixin 
els criteris i la  selecció dels paci-
ents que es derivin a la Clínica 
Dental Solidària de l’organització 
a Palma.

L’acord s’ha firmat per Miquel 
Ensenyat, batle d’Esporles, i 
Alfonso Jaume Campomar, presi-
dent de Dentistes sobre rodes.

A partir d’ara, les entitats i 
associacions del poble ja disposen 
d’un centre espai on poder cele-
brar reunions, fer feina de gestió 
o poder guardar els documents o 
petits estris de la seva activitat.

L’Hotel d’Entitats es troba a 
l’antiga escola de Ca ses Monges, 
comparteix edifici amb el casal 
Municipal de Joves, i té dues sales 
amb taules d’oficina, i de reuni-
ons, cadires i armaris per deixar-hi 

material d’oficina.
Les sol·licituds per la utilit-

zació d’aquests espais es poden 
fer telemàticament a través de la 
secció de Reserva d’espais i mate-
rials municipals a la pàgina web 
de l’Ajuntament. A aquest mateix 
apartat, les entitats i associacions 
poden consultar la disponibili-
tat d’aquest i dels altres espais 
municipals abans de programar 
les activitats.

Per tal de millorar l’operativi-
tat del servei, l’Ajuntament d’Es-
porles i el consorci de Transports 
de les illes Balears, TIB, han can-
viat l’espai d’aturada del bus al 
centre del poble.

Actualment, es troba una mi- 

ca més amunt de la seva antiga 
ubicació, és a dir, al mateix carrer 
de Jaume I, al cantó amb el carrer 
de Filadores.

S’ha instal·lat una nova porxada 
de fusta amb dos bancs pels passat-
gers que esperen l’arribada del bus.

Les obres d’asfaltat s’han dut a 
terme per diferents carrers del poble 
que es trobaven en mal estat com 
són el de Llorenç Villalonga, de la 
Pau, de la Bernadeta, Sa Creu, part 
dels de Darrera sa Paret, de Joan 
Cabot, del del Quarter.  També es 
farà la zona entre el Camp de Futbol 
i el Cementiri. 

A més, es fan reparacions puntu-
als de l’asfaltat als carrers de Jaume 
l, la Costa de Son Trias, de Filadores, 
a la Placeta des Pla, al de Mestre 
Munar, de Joan Miró, de Joan Cabot, 
al carrer Major  i al del Quarter. 

Les obres han estat adjudicades 
a l’empresa Amer e Hijos SA, per 
94.223,85 euros, i començaran a prin-
cipis del proper mes de setembre.

Per altra banda, també s’han 
adjudicat les obres de construcció 
del segon edifici a la zona de Son 
Tries, la qual permetrà la pernocta-
ció de fins a 14 persones al Refugi 
del mateix nom.

Aquesta obra s’ha adjudicat al 
l’empresa Jaume Nicolau Estades 
per un muntat de 93.087,24 euros, i 
està previst que els treballs estiguin 
enllestits en dos mesos.

Car recordar que ambdós projec-
tes són finançats amb fons proce-
dents del Consell de Mallorca

Altres obres
Dins el programa de millores 

que s’han fet darrerament al poble 
cal destacar la instal·lació de noves 
papereres a diversos indrets del cen-
tre i del banc per seure al carrer Nou 
de Sant Pere.

També s’ha arreglat el paviment 
de la voravia a la carretera a l’alçada 
de les escoles i s’hi ha instal·lat una 
font per beure.

El trespol del pavelló esportiu 
de l’IES Josep Font i Trias d’Es-
porles es trobava en un estat de 
deteriorament que ja suposava un 
elevat risc de lesions pels esportis-
tes dels clubs locals i visitants que 
hi practiquen diverses disciplines. 
El paviment es va fer malbé abans 
de la finalització del període de 
garantia que l’empresa COBRA, 
que realitzà les obres de construc-
ció del pavelló, està obligada a 
assumir. 

Davant la impossibilitat d’arri-

bar a un acord entre l’Ajuntament, 
l’IBISEC i l’esmentada empresa 
perquè es substitueixi el paviment 
del recinte, l’Ajuntament d’Espor-
les decidí interposar una demanda 
judicial per tal que siguin els tribu-
nals qui resolguin el conflicte. Però, 
mentre s’espera aquesta resolució, i 
per no impedir que els clubs locals 
poguessin començar la tempora-
da, el consistori esporlerí decidí fer 
front, amb mitjans propis, a la subs-
titució del paviment del pavelló de 
forma subsidiària. 

El cost de les obres ha estat de 
75.000€ i els treballs, que foren adju-
dicats a l’empresa Mondo Ibérico i 
realitzats durant el mes de setembre, 
han canviat la imatge del poliespor-
tiu, permetent gaudir d’un paviment 
en òptimes condicions als equips 
que hi practiquen esport.

Aprofitant aquestes obres, es 
va retirar el rocòdrom d’escalada 
dels Ermassets per reubicar-lo a 
la sala polivalent de Son Quint i 
així millorar la qualitat i l’horari 
d’aquesta instal.lació.

El consistori ha assumit el cost de les obres, perquè els clubs puguin començar la temporada

El muntant dels treballs és de 200.000€ i estan finançats pel Consell de Mallorca

ES fan ObRES d’aSfaLtat dE caRRERS  
i cOmEncEn LES dEL REfugi dE SOn tRiES 

L’ajuntamEnt d’ESPORLES ha  
SubStituit EL tRESPOL dEL PavELLó 
ESPORtiu, mEntRE S’ESPERa La RESOLu-
ció judiciaL dE La dEmanda a cObRa

Per tal d’assegurar la titularitat i l’ús públic dels camins públics 
del terme, el plenari municipal del dia 2 d’octubre de 2014 va apro-
var el Catàleg  Municipal de camins, després d’haver estat obert el 
pertinent període d’al·legacions. Aquestes vies s’incorporaran al 
Catàleg de Camins del Consell de Mallorca.

Aprovació definitiva  
del Catàleg de Camins 

Miquel Ensenyat, batle d’Esporles, amb membres de  
Dentistes Sense rodes a la Clínica solidària “Coloma Vidal”
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cinc aLumnES han PaRti-
ciPat aL PROgRama PiSE

Durant el curs 2013-04 cinc alumnes 
han participat en el Programa d’In-
tervenció i Prevenció Socio-Escolar) 
(PISE). Tots ells han aconseguit l’ob-
jectiu previst de continuar amb el seu 
procés de formació i enguany s’han 
matriculat a un curs d’FP bàsica.

A més de a diversos departaments  
de l’Ajuntament d’Esporles (Centre de 
dia i Escoleta Municipal) els alumnes 
han pogut conèixer d’aprop el món 
laboral gràcies a la col·laboració de les 

següents empreses: Cuina de l’escola 
municipal, Bordoy Fontaneria, Celler 
ca’n Toni, restaurant es Brollador,  
Clínica veterinària Los Tilos, Estética 
Mediterranea, taller mecànic Bernat 
Cabot, Verdesca i Nova Perruqueria.

Tant l’Ajuntament d’Esporles 
com l’IES Josep Font i Trias volem 
agrair la participació d’aquestes 
empreses del municipi ja que sense 
la seva col·laboració aquest progra-
ma no hagués estat possible.

iniciS (ESCOLETA)

EScOLa municiPaL dE 
mÚSica i danSa d’ESPORLES

Aquest any a l’escoleta hem ini-
ciat el curs amb una nova filosofia 
de vida, una nova manera de fer 
les coses, d’obrir els ulls al món 
que ens envolta i ser-ne conscients 
del que n’és realment important. 
La Pedagogia Holística dóna la 
resposta a n’aquests pensaments 
i necessitats, basada en l’educació 
integral de les persones  prioritza 
les experiències sensorials i emo-
cionals dels infants, educats per a 
ser feliços i estimar.

L’educació integral té en comp-
te tots els nivells de coneixement: 
físic, biològic, emocional, espiritual 
i intel·lectual. Donar l’oportunitat a 
l’infant perquè assimili i entengui 
les coses des de la seva pròpia vivèn-
cia és en part feina de l’escola.

I què farem a la nostra escole-
ta? El nostre projecte d’aquest any 
inclourà més sortides que ens apro-
paran al coneixement de l’entorn 
on vivim, incorporarem activitats 
de cuina per donar sentit al que les 
nostres mans poden sentir, crear i 
alimentar-nos, seguirem familiarit-

zant-nos amb l’hort per observar 
com les coses neixen, creixen, és 
reprodueixen i moren. 

Pensam que aquestes paraules que 
teniu a continuació us facin reflexi-
onar, a nosaltres ens han ajudat per 
entendre un poc més el moment que 
estam vivint i el que realment volem. 

“Penso que cal urgentment recon-
ciliar els homes amb el seu medi. 
Sento que s’ha arribat a un extrem 
tant gran que per primera vegada 
estem amb l’alerta per haver arribat 
a esgotar i a consumir el món.

Alhora sento que precipitem els 
nens en aquest consum, en passar 
per les coses amb velocitat, a no 
aturar la mirada, el tacte,... Alguna 
cosa que d’entrada per ells és la 
manera d’entrar en ressonància 
amb el món.”

Meritxell Bonàs. Prof Departa-
ment Pedagogia UAB i Mestre de 
l’Escola “Es Martinet” Barcelona

Us adjunta’m un cartell de 
les novetats que hi haurà a l’es-
coleta durant aquest any. Vos 
tendrem informats.

Ja hem començat un nou curs a 
l’Escola Municipal de Música i Dansa. 
Després de les vacances és ben hora 
de posar-nos a la feina i tornar a fer 
molta música i moltes activitats, tan-
tes o més que fins ara. 

Seguim tocant molts d’instru-
ments: trompeta, bombardí, flau-
ta, baix elèctric, clarinet, percussió, 
saxòfon, flabiol i tamborino, trom-
bó, guitarra, guitarra elèctrica, xere-
mies, bateria, piano i com a novetat 
hi hem afegit el guitarró. 

I a més de tocar els instruments 
també seguim ballant! Ballarem 
amb les classes de Ball de bot per a 
joves i adults i dansarem de moltes 
maneres amb les classes de dansa. 
A més, enguany tenim una bona 
novetat i és que farem dansa per 
a adults i també Baby Dance. Els 
infants podran venir a fer Dansa a 
partir dels 3 anys!!! 

Igualment, seguirem amb les 
classes de música per a infants de 

4,5 i 6 anys i amb les Corals i les 
Bandes Infantil i Juvenil. 

Tendrem totes aquestes coses i 
altres novetats que us anirem contant 
durant el curs. Per estar al dia de les 
activitats podeu consultar el nostres 

Facebook: www.facebook.com/ 
escolamusica.esporles 

Blog: www.escolademusicai-
dansaesporles.blogspot.com 

Amb tot això que us hem contat, 
ho tenim quasi tot ple però encara 
queden algunes places buides. Si 
us animau encara podeu venir a fer 
música i ballar amb nosaltres!!! 

Concerts a la fresca
La Banda Lira esporlerina i 

l’Escola de Música han celebrat 
durant l’estiu el Festival de músi-
ca a la fresca amb músics locals i 
convidats. Els concerts comptaren 
amb la participación de nombrosos 
espectadors encantats de pasar una 
vetllada musical a la fresca. 

intERvEnciOnS dE La  
POLicia LOcaL a LES REvEtLES

Durant les passades festes de Sant Pere es va posar en marxa a Esporles un dispositiu de control 
especial per tal de reforçar la seguretat coordinant totes les forces i cossos de seguretat mitjançant la 
Junta de Seguretat Local.

Pel que fa a les intervencions fetes només pels efectius de la Policia Local d’Esporles durant els dies 
de revetla, el balanç és de:
	•	45	intervencions	de	begudes	alcohòliques	a	menors.
	•	17	actes	de	sanció	per	a	consum	de	begudes	alcohòliques.
	•	18	intervencions	de	botellot.
	•	4	actes	de	sanció	per	la	pràctica	de	botellot.
	•	15	intervencions	de	begudes	en	recipients	de	vidre.
	•	1	acta	de	sanció	per	consum	de	beguda	en	recipient	de	vidre.
	•	3	actes	de	sanció	per	consum	d’estupefaents.	
	•	1	denúncia	per	venda	ambulant	de	begudes	alcohòliques	sense	llicència.
	•	30	actes	de	sanció	per	fer	necessitats	fisiològiques	a	la	via	pública.
	•	2	detencions	per	delictes	de	lesions.
A aquestes intervencions, s’hi ha de sumar les actuacions de vigilància, prevenció i control efectuades 

pels efectius de la Guardia Civil d’Esporles, la Guardia Civil de Tràfic, els agents de la Unitat de Seguretat 
Ciutadana i les tasques de suport realitzades per l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil durant 
aquests dies de festa.

Estiu, platja i fira al 
Centre de Dia

Al Centre de Dia d’Esporles hem 
passat molt bon estiu. I és que amb el 
temps que ha fet hem pogut gaudir 
gairebé tots els dies del bon estar 
que fa al nostre pati que, un cop 
acabada la feina que hi van fer els 
joves de l’escola taller, llueix més i 
millor que mai.

Després de gaudir d’unes grans 
festes de Sant Pere i de celebrar-ho 
anant a la renovada Casa del Poble a 
fer un bon trui, va arribar la calor de 
veres. Per això varem decidir partir 
un dia a la platja, a passejar per la 
vorera i refrescar-nos els peus (amés 
d’omplir bé la panxa a una terrassa 
ben devora la mar).

I quasi sense adornar-nos ja havia 
arribat setembre i amb ell tot el trui 
de la Fira Dolça. Aquest any els usu-
aris del centre han confeccionat les 
lletres dels 10 anys de la fira que es 
van poder veure a la Plaça de l’ajun-
tament engalanant la façana.

I ara a gaudir de la temporada de 
fires i preparar-nos per les festes que  
ja arriben com les verges i tots sants!

Tornen començar els 
Tallers de memòria

A finals d’octubre torna a comen-

çar el curs dels tallers de memòria 
i habilitats socials. Es tracta d’una 
activitat adreçada a majors de 60 
anys que se fa els dimecres d’11.30h 
a 12.30h. a l’Ajuntament, a la qual 
us hi podeu inscriure a les oficines 
municipals.

Necessitam amb urgèn-
cia omplir el rebost d’Es-
porles x Esporles!

El rebost del banc d’aliments 
local ha minvat molt i malaurada-
ment la demanda continua, per això 
volem aprofitar per fer una crida i 
demanar que aporteu sobretot pro-
ducte fresc els dimarts o dimecres 
carn, peix, ous, verdura, fruita, etc.

També fan molta falta llet, pro-
ductes lactis, llaunes, cereals, gale-
tes, cacau soluble... El que no fa falta 
són pasta i arròs que encara n’hi ha 
per una temporada. 

Els alumnes dels tallers d’ocu-
pació varen recollir els diplomes 
acreditatius de la formació profes-
sional rebuda. Durant els prime-
res sis mesos de 2014 s’’han dut a 
terme dos Tallers d’Ocupació que 
han comptat amb 10 alumnes-
treballadors cada un.

Els alumnes del TO “Hort de 
son Trias” han obtingut el certificat 
de profesionalitat de nivell 2 de 
“Agricultura Ecològica” i els alum-
nes del TO “Neteja Forestal Xarxa 
Camins del Municipi d’Esporles 
el certificat de professionalitat 
de nivell 1 “Activitats Auxiliars en 
Conservació i Millora de Monts”.

A més, els alumnes han rebut 
formació en Alfabetització Infor-
màtica i Orientació Laboral. I 
durant aquests sis mesos han ten-
gut un contracte de formació.

Gràcies a aquets tallers s’ha 
pogut continuar amb la recupe-

ració de l’Hort de son Trias i s’ha 
duit a terme la neteja de 2 camins 
públics ( Camí de son Ferrà i camí 
de Pinar de Canet)

Aquestes accions formatives 
han estat cofinançades pel SOIB 
i el Fons Social Europeu.

Durant el curs 2013-14 l’ajunta-
ment ha dut a terme un Programa 
de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) en la modalitat 
d’Auxiliar de Jardins, Vivers i 
Parcs. Dels vuit alumnes parti-
cipants cinc han aconseguit la 
titulació corresponent . 

L’Ajuntament vol agrair la par-
ticipació de les empreses que han 
acollit als alumnes en pràctiques. 
Aquestes són: jardineria Gaspar 
Sabater, Hotel es Turó, Magatzem 
Verd i Agropecuaria Son Vich de 
Superna.

SERvEiS SOciaLS

LLLiuRamEnt dELS diPLOmES aLS 
aLumnES dELS taLLERS d’OcuPació

PROgRama dE QuaLificació 
PROfESSiOnaL iniciaL
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Els dos dies que seran festa al municipi d’Esporles, tríades per 
acord del Ple municipal pel proper any 2015 són: el dia 20 de gener 
i el 29 de juny, festivitat del patró local, Sant Pere.

Aquests s’afegeixen als 12 dies festius que estableix el calendari 
laboral del Govern de les Illes Balears.

Festes locals 2015

caSaL municiPaL dE jOvES
El Casal Municipal de Joves 

aquest estiu no ha estat gens aturat, 
i com a conseqüència els joves i les 
joves esporlerines tampoc, aquells/
es que han volgut...

Clubs d’Estiu
Aquests clubs van sorgir de la 

necessitat de dur a terme activitats 
amb joves durant els mesos d’estiu. 
Necessitat detectada per l’APIMA 
de l’Institut d’Esporles i juntament 
amb el casal hem intentat donar una 
sortida a les demandes dels joves.

Durant l’estiu s’han realitzat 
diferents clubs:

Fotografia, amb la finalitat de 
veure i experimentar la fotografia 
des d’un caire més pràctic.

Cine, donar una sortida als 
recursos que la tecnologia posa a 
les mans de tots i totes nosaltres.

Cuina, per aprendre a ser més 
autònoms a casa, menjars saluda-
bles, pràctics i fàcils.

Acrobàcia, per a les més valen-
tes, teles, trapezi, equilibris, i altres 
arts on l’expresió del cos és el més 
important.

Tots aquests Clubs han con-
tat amb una mitja de 10 alumnes 
per club, encara que durant el 
mes d’agost la cosa va minvar un 
poquet.

Dia 4 de setembre es va realitzar 
una petita exposició del treball rea-
litzat durant l’estiu, pels joves van 
poder exposar les seves fotografies, 
i vam poder degustar les tapes fres-
ques duites a terme pels mateixos 
joves del club de cuina.

Esperam que l’any vinent 
poguem repetir l’experiència, per-
què tant la col·laboració amb l’API-
MA com l’avaluació dels joves ha 
estat molt molt positiva.

Tancada de carrers
Durant aquest estiu des del 

casal varem pensar en dur l’acti-
vitat del casal a diferents carrers 
del poble: d’aquesta manera, a 
banda de fer-nos veure als joves 
que habitualment no venen pel 
casal, el que volíem era promoure 
la vida de carrer, el sortir al carrer 

a jugar, a parlar amb els veïns, 
en definitiva, per promocionar el 
“fer poble”.

Durant l’estiu es varen tancar 
tres carrers: Mestre Munar, la 
Placeta de sa Teulera i la Plaça 
des Brollador.

Dimecres 30 de juliol es va tan-
car el carrer Mestre Munar: en 
aquesta tancada es va fer un mural 
al trespol, a on petits i no tan petits 
varen poder decorar al seu gust el 
carrer, d’altra banda també es va 
treure la batucada per animar la 

gent a participar a la tancada i es 
va treure el club de cuina al carrer, 
de tal manera que els participants 
cuinaren i soparen a la fresca.

El dijous 21 d’agost es va fer 
la segona tancada de carrers a la 
Placeta de sa Teulera: a la segona 
tancada es va repetir el mural al 
sòl a on, igualment hi participa-
ren infants i joves de diferents 
edats, es va fer un taller de deco-
ració de ventalls amb poesies de 
diferents autors de parla catalana 

(Escola Mallorquina, Martí March, 
Miquel Costa i Llobera...), un taller 
d’elaboració de xancles de platja 
a partir de Goma Eva, un racó de 
jocs de taula i un espai de lectura 
i d’intercanvi de llibres.

El dijous 4 de setembre es va fer 
la tercera i darrera tancada a la Plaça 
des Brollador:  Aquesta darrera tan-

cada es va aprofitar per dur a terme 
el final de curs dels Clubs d’Estiu, 
d’aquesta manera es va treure al car-
rer una exposició fotogràfica i es va 
treure el club de cuina al carrer, ofe-
rint una degustació de petits plats 
a tots aquells que en volguessin. 
D’altra banda, en aquesta tancada, es 
va convidar a joves artistes del poble 
a que traguessin el seu art al carrer, 
així, en aquesta tancada es va poder 
veure creació d’escultura i pintura i 
gaudir d’un concert en directe.

Bus Nocturn
Durant aquest estiu, el servei 

del Bus Revetler ha funcionat 
normalment, partint un total de 6 
vegades a indrets del territori Illenc 
(Portocristo, Sóller, Pollença, Alaró, 
Estellencs i Binissalem), amb una 
mitjana de 42 participants per bus 
per a persones a partir de 16 anys.

Les persones que tenien entre 
16 i vint anys, varen haver d’anar 
a dues de tres xerrades que varem 
organitzar per poder pujar.

Aquestes xerrades es varen anar 
duent a terme durant tot l’estiu, 
aquestes, tenen la finalitat de pre-
venir conductes de risc durant les 
revetlles:

ALAS Balears: la primera xerra-
da, la va dur a terme l’associació 
ALAS-Balears. En aquesta es va fer 
una presentació dels diferents tipus 
d’anticonceptius, presentant els 
riscs de mantenir relacions sexuals 
sense emprar anticonceptius que 
alhora de servir per evitar riscs d’em-
baràs serveixin de barrera contra 
les MTS.

Sortida al Joan March: en aquesta 
es varen mostrar les instal·lacions 
als joves i es va realitzar una xerrada 

de sensibilització sobre el consum 
d’alcohol i drogues, posant de mani-
fest que al Joan March, no només 
hi arribaven persones grans sinó 
que també hi arribaven joves amb 
problemàtiques relacionades amb 
el consum.

Xerrada sobre mites: a la dar-
rera xerrada es varen parlar dels 

diferents mites sobre el consum de 
drogues, sexe i relacions de parella, 
anant des del fals mite que men-
jar xicle abans de bufar al control 
d’alcoholèmia serveix per enganar 
a l’etilòmetre fins al mite que diu 
que, la gelosia en una relació de 
parella és una mostra d’amor.

 
Nou Casal
Des de la reforma del Casal 

Municipal de Joves d’Esporles, 
podem comptar amb diferents 
novetats que fan del casal, un lloc 
més acollidor i funcional:

Despatx: El despatx, ha passat de 
ser el lloc a on hi tenia lloc la majoria 
de l’activitat del Casal a ser un punt 
de treball, a on es pot trobar el Punt 
d’Informació Juvenil i el Punt d’In-
formació Laboral, d’igual manera, s’ha 
habilitat com a sala de reunions.

Telecentre i bitllar: Una de les 
noves sales de les quals disposa 
el casal, disposa d’un telecentre i 
d’un bitllar, aquest bitllar és una 
donació per part de la familia Nadal 
Nadal. És aquí, a on transcorre la 
majoria de l’activitat del Casal, ja 
que a més, els joves hi poden tro-
bar els sofàs i la Videoconsola que 
abans era al despatx. 

Hotel d’Entitats: Aquest, és un 
altre dels nous espais dels quals dis-
posa el Casal. En aquest, les diferents 
entitats del poble hi poden trobar 
un espai a on fer reunions i a on 
organitzar activitats com a presen-
tacions i fòrums, a més, poden fer 
d’aquest la seva seu. D’altra banda, 
també disposen d’armariets a on 
emmagatzemar tots els papers que 
considerin oportuns baix claus. 

Façana: Gràcies a la col·laboració 
dels joves artistes del Municipi (Biel 
Nadal, Francesc Mercè, Raimon 
Palou, Ivan Rios, Carlos Quesada i 
Lola Fernàndez), la façana del casal 
ara està decorat amb diferents murals, 
donant així un aspecte més desenfa-
dat a l’entrada d’un lloc associat a l’oci  
i a la reunió dels joves del municipi.

Esteu convidats a venir a gaudir 
de les novetats del Casal!

Campament 2monos
Un estiu sense un campament 

és difícil de concebre, per això, 
el Casal de Joves de l’Ajuntament 
d’Esporles va organitzar del 19 al 
24 d’Agost el “campament Eco-Art 
2monos” a Ses Covetes, dirigit cap 
a joves de 12 a 16 anys.

El Campament 2monos estava 
situat a una antiga vaqueria res-
taurada per Alejandro i Nicoletta, 
dos joves arquitectes i interioris-
tes, i contava amb unes condicions 
òptimes per a dur a terme dit cam-
pament degut a la seva proximitat 
amb el mar i alhora el contacte 
directe amb la natura. 

Així doncs durant 5 dies les i 
els joves van poder gaudir d’un 

estil de vida que destacava per l’ 
autoproducció,l’art, el menjar eco-
lògic, el respecte a la naturalesa,  
la reutilització de les matèries pri-
mes, i el treball grupal i la convi-
vència com a pilars fonamentals. 
Com a resultat final és construí 
una prestatgeria i una làmpara amb 
materials reutilitzats, a més de fer 
tallers de Slow-food.

Les i els 10 participants junta-
ment amb els 4 responsables del 
campament gaudirem d’un retorn 
a la vida dels nostres padrins i 
padrines, a on la qualitat és sobre-
posava a la quantitat i el gaudir del 
moment (el pedaleig de la bicicleta, 
els gustos reals dels aliments, la 
intemporalitat del dia) es transfor-
mà amb un estil de vida.

Cal agrair el voluntariat en moni-
toratge que en Joan Puigserver va 
dur a terme en el campament, 
essent una peça clau per a que 
tots els objectius del campament 
es complissin. També destacar el 
compromís, les ganes de participar 
i  el comportament de les i el par-
ticipant del Campament Eco-Art 
2monos.

La brigada de someres encarre-
gada de netejar el torrent de vege-
tació va acabar la feina a finals del 
mes de juliol. Enguany han fet 
via, i per l’agost quasi no quedava 
material perquè mengessin. A més, 
començava el perill de pluges i 
torrentades, ja que aquest estiu 
no havia plogut gaire.

Els vegetals que hi quedaven eren 
espècies que les someres no es men-
gen, per la qual cosa es procedí a la 

seva retirada amb altres mètodes. 
El balanç, després de tres anys 

d’experiència, és altament positiu, 
ja que l’eficàcia d’aquesta pràctica 
està avalada per segles d’experièn-
cia en el manteniment forestal a la 
Serra de Tramuntana i no s’ha fet 
més que reprendre les metodolo-
gies d’un temps. 

A través d’informacions apare-
gudes als mitjans de comunicació, 
poguerem comprovar que altres 

administracions s’han apuntat a 
seguir l’exemple d’Esporles i que 
s’ha implantat el sistema a Sa Riera a 
Palma. Ens alegram d’haver encetat 
una iniciativa sostenible que s’ha fet 
tan popular, i desitjam que es segueixi 
instaurant a molts d’altres indrets.

Recordam que els exemplars són 
cedits a l’Ajuntament per l’Associa-
ció de criadors de pura raça asenca 
mallorquina, per la qual cosa els hi 
donam les gràcies un any més.

LES SOmERES acabaREn La taSca PREStL’ObRa SOciaL dE  
La caixa cOL·LabORa 
amb LES cOnvEniS dE 
cOL·LabORació SOciaL 
municiPaLS

dE L’hORt dE SOn tRiaS 
a maLLORca SEnSE fam

L’Obra socails de La Caixa 
s’ha aportarà una contribució de 
10.000€ al fons de la partida muni-
cipal destinada a les contractaci-
ons dins el Programa de Convenis 
de col·laboració social que té en 
marxa l’ajuntament d’Esporles. 

Cal remarcar que des de l’any 
passat, que es va posar en marxa 
aquesta iniciativa, han treballat a 
diversos departaments de l’Ajun-
tament 31 persones en situació 

d’atur, que gràcies a aquest pro-
grama han vist complementada 
la seva prestació amb una paga de 
l’Ajuntament fins a completar la 
seva darrera base de cotització.

Enguany la partida municipal 
destinada a col·laboracions soci-
als és de 120.000€ i l’any 2013 hi 
destinà 98.000€. Amb aquestes 
partides també s’han contractat 5 
becaris i dos usuaris del Projecte 
Homo.

Cada setmana durant el mes de 
juliol, lots de productes frescs de 
l’Hort de Son Trias han anat des-
tinats a les famílies beneficiàries 
del projecte Esporles x Esporles, el 
banc d’aliments local i la resta de 
producció, molt abundant durant 
la temporada d’estiu, fou recollit per 
l’organització Mallorca sense fam.

Aquestes collites d’hortalisses 
ecològiques són fruit de la feina 

que fan els 10 alumnes i professors 
del Taller d’ocupació d’Agricultura 
ecològica, Hort de Son Trias, una 
iniciativa duta a terme per l’Ajun-
tament amb el cofinançament 
del 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.

Miquel Ensenyat i Bartomeu 
Català signaren pel juliol un acord 
de col·laboració amb l’objectiu de 
facilitar la tasca d’inserció labo-
ral a usuaris del Projecte Homo 
a Esporles, obrint la possibilitat 
de fer pràctiques laborals remu-
nerades a l’Ajuntament durant un 
període de 4 mesos.

Les persones, usuàries de 
Projecte Homo, que es puguin 
beneficiar de la iniciativa, perce-
bran la quantitat igual a la corres-

ponent al SMI per la realització 
de les activitats establertes per 
l’Ajuntament, i la seva incorpora-
ció no ha d’implicar, en cap cas, la 
substitució de les feines pròpies 
del personal de plantilla. 

Projecte Home Balears assigna-
rà a una persona que durà a terme 
el seguiment de l’usuari durant el 
període d’aquestes pràctiques.

Aquest conveni forma part de la 
línia d’iniciatives socialment acti-
ves que du a terme l’Ajuntament 

d’Esporles, que ha apostat per 
prioritzar projectes socials i d’in-
tegració de col·lectius vulnerables 
i persones afectades per la crisi. 
Com a exemple d’aquesta política 
social, cal fer esment a la inclusió 
de clàusules d’integració laboral i 
social als concursos d’adjudicació 
dels serveis de recollida de residus 
i de neteja viària, que guanyaren la 
Fundació Deixalles i l’Organitza-
ció Mater Misericordiae, respec-
tivament.

Usuaris del Projecte Homo podran treballar al poble durant 4 mesos

L’ajuntamEnt i PROjEctE hOmO  
EStabLEixEn un cOnvEni PER  
REaLitzaR PRàctiQuES REmunERadES



aRtESania a La fRESca 
La fresca nocturna ha propiciat 

la celebració de dues edicions del 
Mercat artesà nocturn aquest estiu. 
Un grup d’artesans locals han apro-
fitat les nits de l’estiu per treure i 
posar les seves creacions a la venda 
en dues ocasions.

Es podien trobar un recull de 
treballs tèxtils, de ceràmica, com-

posicions florals, cistells, pintures, 
fotografies i molts altres objectes 
decoratius.

Les vetlades han estat molt ani-
mades de participació. La musica 
de les comparses i l’afluència de 
públic a les terrasses dels bars del 
Passeig, acabaren de lluir aquesta 
activitat.

Ni la pluja va aconseguir des-
lluir el desè aniversari de la Fira 
Dolça. Un any més l’afluència de 
visitants va ser molt nombrosa i el 
poble s’obrí de bat a bat per rebre 
a tothom.

Les activitats organitzades ten-
gueren un bon seguiment i les 

paradetes acabaren satisfetes amb 
les vendes.

Els guanyadors del concurs 
de rebosteria 2014 foren Carme 
Dalmau, Pep Trias i Maria Espinosa 
per aquest ordre. Recordam que 
enguany el concurs es dedicà al 
tradicionals rosaris de Tots Sants.

Aquesta edició del Rallye de la 
Vall de sant Pere va batre rècord 
d’inscripció amb més de 80 parti-
cipants que durant dos dies feren 

rugir els motors per les carreteres 
de la Serra. En podeu obtenir 
els detalls a la pàgina web de 
mallorcarallye.com. 

Promogut per l’Ajuntament, 
l’associació Mes que Pedra va rea-
litzar un taller/workshop de pedra 
en sec al camí públic de Son Ferrà 
els dies 21 i 22 de juny, dins el 
marc del programa de Festes de 
Sant Pere. 

La feina realitzada consistí en la 
restauració de 10 metres lineals de 
paret de 80 cm. d’ample amb una mit-
jana de 65 cm d’alçada. Prèviament es 
va netejar i desmuntar l’antic para-
ment (desvernir) i alçar la paret fins 

la rasant (línea abans de la darrera 
filada o encadenat.

Per manca de temps, el taller 
només era de dos dies, no es va 
poder fer l’encadenat del mur. 

L’associació valorà molt posi-
tivament la tasca i com a molt 
satisfactori el resultat de les acti-
vitats i proposa a l’ajuntament la 
realització d’un nou taller durant 
la tardor de 2014 o hivern-prima-
vera de 2015 per deixar tota l’àrea 
restaurada.

A les escales de la Casa de la Vila 
s’ha instal·lat una galeria de per-
sonatges rellevants en record dels 
seus fets i com a petit homenatge 
a l’empremta que han deixat a 
Esporles.

Així hi trobat els retrats acom-
panyat d’una petita ressenya de 
la seva vida i obra d’alguns que ja 
són Fills Il·lustres de la Vila com 
Joan Riutort i Palmer, empresari 
tèxtil de mitjans del segle XIX, 
que dóna nom al carrer principal 
d’Esporles; Joan Garau i Vila, cone-
gut com el Canonge Garau i que 
també dóna nom a un carrer o el 
baríton Francesc Bosch i Bauzà, 
que també té la Medalla d’or d’Es-
porles. A més d’aquests, també 
trobam un retrat del metge Mateu 
Font i Garau; del mestre i estu-
diós del món de l’ensenyament, 
Gabriel Comas i Ribas del qual 

pren nom l’escola i del catedràtic 
de filosofia i gran lul·lista, Josep 
Font i Trias del qual ha pres el 
nom l’actual institut local.

Els artistes també hi tenen els 
seus representats com en Pere 
Miquel marqués Garcia, músic i 
compositor que passava els estius a 
Ca n’Arbós i regalaà a l’ajuntament la 
composició L’Esporlerina filadora;  
i un altre músic, Antoni Matas i Mir, 
que triomfà en orquestres a Cuba i 
els Estats Units. També hi ha una 

escultora, Remigia Caubet, autora 
de la figura de la Filadora de la Plaça 
de l’Ajuntament. No hi podia faltar 
un lloc per Tomàs Seguí i Seguí, que 
fou batle d’Esporles i assassinat 
l’any 1937.

Per acabar, Joana Sueca Miral-
les, Sor Indalècia, una religiosa 
de les Germanes de la caritat de 
Sant Vicenç de Paul que fou molt 
coneguda arreu de Mallorca per 
les seves dots de guaridora de 
malalties cutànies.

Com que el que s’espera d’un 
rellotge és precisió, s’ha canviat 
l’antiga maquinària del que hi 
ha a la façana de l’ajuntament 
per un nou dispositiu digital, 
controlat via satèl·lit.

L’aparell està programat 
perquè faci sonar les hores des 
de les 8.00h del matí fins a les 
22.00h i fins i tot per tocar les 12 
campanades de final d’any.

La instal·lació ha estat a càr-
rec de l’empresa Massot, amb 
ampla experiència en aquests 
tipus de maquinàries, i la matei-
xa que ha instal·lat el sistema de 
les campanes de l’església.

L’antiga maquinària ha estat 
instal·lada al l’entrada de les 
oficines municipals i seguirà 
funcionant amb una esfera 
transparent per poder contem-
plar el mecanisme.

La fiRa dOLça ha  
cOmPLit 10 anyS

cinQuEna Edició dEL 
RaLLyE vaLL dE Sant PERE

taLLER dE PEdRa En SEc

gaLERia dE PERSOnatgES RELLEvantS

EL RELLOtgE dE L’ajuntamEnt 
ES digitaLitza
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Entrevista Teresa Homar (Text: Es Fill de na Joaneta. Fotos: E.F.J.)

“Quan tanqui enyoraré molta gent que s’atura a fer una xerradeta”

m algrat només li falten uns mesos 
per arribar als seixanta anys, 
manté una alegria i unes ganes 
de viure pròpies de la joven-
tut: caminar, llegir, sopar amb 
amics o anar al cinema són 
algunes de les aficions de na 
Teresa Homar Bestard nascuda 

a Esporles dia dos de gener de l’any cinquanta cinc. Ha estat 
de les primeres Vigilats Jurats de Balears. L’any vuitanta set  
el seu pare li digué: “O m’ajudes o tancam sa botiga”

Com va ser?
Quan va morir ma mare jo feia feina a Palma i els hora-
baixes ajudava a mon pare, però des cap d’un any me va 
dir: “O m’ajudes o tancam…” 

Per què decideixes deixar sa feina i ajudar a 
ton pare?
Me feia molta il·lusió agafar sa botiga. Vaig gaudir de fer 
feina amb ell durant 20 anys.

Vos dúieu bé?
Era dolç, agradable. Com més vell tornava, més agut era. 
Sempre feia bromes a sa gent, i jo, sense donar-me’n 
compte, feia ses mateixes bromes que ell.

Vares aprendre molt?
Sa que sabia duu sa botiga era ma mare, ella era s’esperit 
de sa botiga. De mon pare m’agradava aquesta calma 
d’esperit. Sa seva saviesa. De lo que sabia, xerrava. Si 
no sabia, no xerrava.

Es teu germà Tomeu, se sembla a ell?
Si. Tots no sóm persones que ens agradi seduir xerrant, 
però…

Teniu profunditat interior…
A mon pare li agradaven molt es toros i s’il·lustrava. Cada 
dissabte horabaixa anava a una tertúlia taurina en es Cafè 
Niza de Palma. Un dia que el vaig acompanyar, un homo 
me va dir: “A tu padre le gusta mucho escuchar, habla 
poco pero el día que habla, todo el mundo se calla porque 
sabe mucho de toros. ¡Ha visto torear a Belmonte…!

“Abans passaven 100 
persones cada dia per 
davant sa botiga”
Comercialment, t’ha perjudicat que es Currot 
hagi tancat?
A mi si. Ten en compte que cada dia passaven cent perso-
nes per aquí davant i una veia un vestit, una altra havia 
de menester un fil… i s’aturaven.

A més de vendre, és un lloc de trobada?
També, per xerrar, per desfogar-se. He fet bones amis-
tats, me diuen que si tanc, no podrem xerrar. Anyoraré 
molta gent.

Esporles ha obert portes, ens ha enriquit o 
ens ha fet perdre intimitat?
Comercialment ens ha enriquit, però t’ha fet perdre 
intimitat. El que està clar és que no te pots tancar, t’has 
d’obrir.

Què enyores des passat?
Què era més jove! (riu). Que hi havia mon pare i ma mare. 
Pareixia que no t’havia d’arribar res dolent. Abans de 
tancar ses fàbriques, jo era molt petita, teniem molts 
de clients. Es diumenges, en sortir de l’Ofici, es sastre 
venia provar roba.

Les noves maneres de comprar a les grans 
superfícies, ha influït amb la manca de 
vendes?
Pot ser tenim més llibertat. També molta gent que fa 
feina a Palma, compra allà. I, sobretot, és preu, ho volen 
barato, no els importa sa qualitat.

“Vaig esser de ses pri-
meres vigilants jurats 
de Balears”

Quina feina feies abans d’anar a sa botiga?
N’he fet moltes: estava de recepcionista a un centre 
mèdic. Vaig esser de ses primeres dones vigilants jurats. 
Estava a s’aeroport fent feina per companyies estran-
geres: Lufthansa, Air France, Swissair… Hi va haver un 
segrest d’un avió.

Què me dius?
Es terroristes passaren sa nit a s’hotel Costa Azul 
des Passeig Marítim i llavors segrestaren un avió de 
Lufthansa i mataren es pilot. A partir d’aquí ses com-
panyies demanaren seguretat privada.

I tu, què feies?
Guardar els avions, registrar maletes… Un dia que hi 
havia una alarma d’atemptat vaig guardar un avió tota 
sola, tota sa nit. Un bon ensurt…!

Acabam amb una pregunta molt personal: No  
t’hagués agradat tenir una família: homo, fills…?
Sí, però sempre m’han agradat és més cràpules (això no 
ho posis). No vaig topar bé!

Encara hi ets a temps…
No sabria què fer amb un homo! Me faria molta nosa! A 
no ser que sabés fer herba…! (riu) 

A partir d’ara Can Llorenç de sa Roba serà la casa particular de na Teresa  
i al lloc de la botiga hi haurà una taula per fer sopars familiars i d’amics

Un nodrit grup de 
valents partí, el passat dia 13 
de setembre, del Passeig a 
primera hora de s’horabaixa 
per no faltar a la cita anual 
el dia de la Pujada a lluc a 
peu de la Part forana.

Esporles 
també 
pujà a Lluc  
a peu





 PÀG. 14   Participació Ciutadana SPORTULIS 36 REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES. OCTUBRE 2014  SPORTULIS 36 REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES. OCTUBRE 2014    Participació Ciutadana  PÀG. 15    

activitatS  
fiSicO-ESPORtivES
BARRANQUISME
Horari: Caps de setmana, de 9 a 17 h
Edat: a partir de 12 anys
Preu: En funció de l’edat
616 501 233

BÀSQUET
Horari: En funció de l’edat
Lloc: Poliesportiu IES
Preu: En funció de la categoria
670 031 704

ESCALADA
Horari: Dimarts, dimecres i/o dijous, 
segons edat
Lloc: Sala polivalent de Son Quint
Preu: En funció de l’edat i dels dies
616 501 233

FUTBOL
Horari: En funció de l’edat
Lloc: Camp de futbol de Son Quint
Preu: En funció de la categoria
661 515 073

GIMNÀSTICA PER L’ESQUENA
Horari: Dilluns i dijous de 18 a 19 h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 30€/mes
639 542 993

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Horari: Dimarts i dijous a partir  
de les 16’30 h
Lloc. Poliesportiu de l’escola
Preu: En funció de la categoria
656 995 311

TELES ACROBÀTIQUES
Horari: Dimarts i dijous,  
en funció de l’edat
Lloc: Sala polivalent de Son Quint
Preu: En funció de l’edat
616 501 233

TAI-CHI
Horari: Dilluns de 17 a 18 h  
i dijous de 19 a 20 h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: Gratuït
A la mateixa activitat

VOLEI
Horari: En funció de l’edat
Lloc: Poliesportiu escola
Preu: En funció de la categoria
619 554 872 

activitatS dE  
mÚSica i danSa
BALL DE BOT
Horari: Divendres a partir de les 18’30 h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 12€/mes
630 263 080

BALL EN LÍNIA
Horari: Dll de 19 a 22 h  
i dt de 19’30 a 21’30 h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 15€ per 1 dia/setm,  
25€ per 2 dies/setm.
650 438 581

CANT CORAL
Horari: Dimecres a partir de les 20’30h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 5€/mes
660 589 653

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA
Coral infantil i juvenil, música 4, 5 i 6 
anys, dansa, instrument i tècnica vocal, 
música tradicional, llenguatge musical, 
llenguatge musical adults, ball de bot, 
música moderna, batucada, ...
971 610 931

MUSIC TOGETHER
Horari: Dimarts de 17 a 18 h
Lloc: Primer pis de l’antic centre de dia
Edat: Fins a 3 anys
Preu: 11€/classe i 50€ de material
677 216 906

activitatS 
ExtRaEScOLaRS EScOLa
ALOHA MENTAL ARTIHMETIC
Horari: 5-7 anys: dt i dc de 13’30-14’30 h
8-12 anys: dc i dv de 12’30-13’30 h
Lloc: Escola
Preu: 46€/mes i 30€ de matrícula

ANGLÈS
Horari: 
3-4 anys: dimarts i dijous  
de 13’30 a 14’30 h
5a-1r: dilluns i dimecres  
de 13’30 a 14’30 h
2n-3r: dimarts i dijous  
de 12’30 a 13’30 h
4t-5è: dilluns i dimecres  
de 12’30 a 13’30 h
6è: divendres de 12’30 a 13’30 h
Lloc: Escola
Preu: 25€ socis 30€ no socis

HANDBOL
Horari: Dilluns i dimecres  
de 16’30 a 17’30 h
Lloc: Pati de l’escola
Preu: 25€ socis 30€ no socis 

JAZZ DANCE
Horari: Dilluns i dijous de 16’30 a 18 h
Lloc: Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu: 20€ socis 25€ no socis

KARATE
Horari: Dilluns i dimecres de 16’30 a 18h
Lloc: Aula de psicomotricitat de l’escola
Preu: 20€ socis 25€ no socis

PLÀSTICA, PINTURA  
I MANUALITATS
Horari: Dilluns de 16’30 a 17’30 h
Lloc: Biblioteca de l’escola
Preu: 20€ socis 25€ no socis 

PSICOMOTRICITAT
Horari: 3-4a: dt 16’30 - 17’30 h
Lloc: Aula de psicomotricitat de l’escola
Preu: 20€ socis 25€ no socis

REFORÇ D’ESTUDI
Horari: De dll a dj de 16’30  
a 17’30 h (de 3r a 6è)
Lloc: Escola
Preu: 10€ socis 15€ no socis 

TALLER LUDIC TEATRAL DE LA 
GESTIÓ DE LES EMOCIONS
Horari: de 7 a 9 anys, dimarts  
de 17’30 a 18’30 h
de 10 a 12 anys, dijous de 17’30 a 18’30 h
Lloc: Aula de psicomotricitat de l’escola
Preu: 20€ socis 25€ no socis 

TEATRE
Horari: Dimecres de 17’30 a 19 h
Lloc: Sala d’actes de l’antic centre de dia
Preu: 25€ socis 30€ no socis

Informació i inscripcions “xiringuito” de 
Ses Escoles
(dilluns, dimarts i dijous de 16’30 a 18 h)
971 611 209

aLtRES activitatS
ANGLÈS
Horari: Dimecres de 19’30 a 21 h
Lloc: Escola
Preu: 25€/mes
652 749 422

AMICS DELS BONSAIS
Horari: El 3r divendres de cada mes
Lloc: Primer pis de l’antic centre de dia
Preu: Gratuït
690 058 231

BRODATS, RANDES, 
PATCHWORK I COPINYES
Horari: Dimarts de 19 a 21 h
Lloc: Primer pis de l’antic centre de dia
Preu: Per confirmar
971 610 021

ESPLAI LA CADERNERA
Horari: Dissabtes de 16 a 18 h
Lloc: Casal Ca Sa Tia Xiroia (C/Joan Cabot, 14)
Preu: 30€/any
666 164 620

PATRONATGE I CONFECCIÓ
Horari: Dimarts o divendres de 17 a 19 h
Lloc: Escola
Preu: 25€/mes
600 244 248

PERSONES MAJORS
Gimnàstica, danses del món, ball de 
saló, ...
Horari: En funció de l’activitat
Lloc: Sala d’actes de l’antic centre de dia
971 619 504

PINTURA
Horari: Dimecres de 19 a 21 h
Lloc: Primer pis antic Centre de dia
Preu: 40€/mes
616 761 242

TEATRE
Horari: Divendres de 17’30 a 19 h
Lloc: Sala d’actes de l’antic centre de dia
Preu: 25€/mes
678 443 093

activitatS dE cOS i mEnt
GIMNÀSTICA CEREBRAL
Horari Divendres de 9’30 a 10’30 h
Lloc Primer pis antic Centre de dia
Preu 12€/mes
645 756 970

activitatS dE La 
bibLiOtEca
L’HORA DEL CONTE
Horari Cada dijous d’octubre a maig a les 
17 h
Lloc Biblioteca
Preu Gratuït

CLUB DE LECTURA
Horari 7 trobades durant el curs, sempre 
en dimarts a les 20 h
(28 d’octubre, 16 de desembre, 27 de 
gener, 10 de març, 21 d’abril, 26 de maig 
i 23 de juny)

Activitats 2014-2015

El Grup Memòria Històrica Esporles dedicam bona 
part del nostre temps a fer recerca. És una tasca com-
plexa perquè no existeix molta documentació escrita 
d’alguns períodes concrets de la nostra Història. Però 
aquesta manca de fonts documentals és compensada 
per l’ús de fonts orals, que són la memòria viva de 
la gent més gran del poble, que va viure en primera 
persona episodis tan rellevants de la nostra història 
recent com la II República, la Guerra Civil o el primer 
Franquisme.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esporles, 
ara treballam en un projecte de recuperació de les 
biografies d’aquells esporlerins i esporlerines que 
foren represaliats o tengueren un paper important 
durant la primera etapa del Franquisme.

És per això que consideram indispensable la col-
laboració de tothom en l’ampliació de tot tipus 

d’informació (fonts orals, fotografies, documentació 
escrita...) sobre les persones que apareixen al llistat 
següent.

Els noms d’aquestes persones s’han obtingut a partir 
de la recerca documental a arxius municipals, autonò-
mics i estatals. Són noms que apareixen a escrits de 
l’època perquè foren perseguits i/o encausats judici-
alment. Treballam en les seves biografies per donar 
llum a episodis claus de la Història d’Esporles i per a 
restablir la seva memòria. Només entre tots i totes 
farem possible dur a bon port aquesta escomesa.

És probable que no tenguem localitzades totes les 
persones represaliades d’aquest període. Si teniu 
informació d’altres esporlerins i esporlerines que 
foren perseguits, encara que no surtin al llistat, 
estarem molt agraïts que ens faceu arribar la infor-
mació.

Com ens podem posar en contacte?
Si pots aportar informació d’alguna de les 
persones que surten al llistat, per petita que 
sigui, posa’t en contacte amb nosaltres. Ho 
podeu fer de dues maneres:

1. A la biblioteca: allà et demanaran les teves 
dades (nom i telèfon), i així un membre del 
grup es posarà amb contacte amb tu per 
concertar una trobada.
2. Ens pots enviar un correu electrònic a 
memoriaperesporles@gmail.com i també 
ens posarem en contacte amb tu.

Feim memòria perquè els nostres néts sàpi-
guen d’on venim i puguin construir un futur 
millor!

Feim memòria per Esporles! 
El Grup Memòria Històrica Esporles fa una crida als esporlerins i esporlerines perquè participin en la localització de fonts orals  
i documentals de la nostra història recent.

Alemany Camps, Bartolomé
Alemany Pujol, Antonio
Arboç Mir, Bartomeu
Arboç Ramon, Juan
Arboç Tomàs, Joan
Ballesteros, José
Bauçà Crespí, Francesc
Berenguer i Casellas, Sebastià
Bernat Ricard, Antoni
Bestard Bestard, Juan
Bestard Calafell, Juan
Bonet Garau, Antonio
Bonet Garau, Francisco
Bonet Garau, Jaime
Bonet Garau, Pedro
Bordoy Ferrà, Mateo
Bosch Ferrer, Juan
Bosch Frau. Juan
Bosch Romero, Miguel
Bosch Romero, Rafael
Bosch Terrassa, Bartolomé
Bosch Terrassa, Juan
Calafell Serra, Gabriel
Campanell Llabrés, José
Canals Mateu, Andreu
Canals Mateu, Bernardo
Cañellas Capllonch, Antoni
Cañellas Capllonch, Bartomeu
Cañellas Capllonch, Joan
Cañellas March, Mateo
Capllonch Fernández, 
Bartomeu
Capllonch Moranta, Miquel
Casellas i Berenguer, Sebastià
Cerdà Pujol, Catalina 
(Comare Municipal)
Coll Bibiloni, Miquel
Comas Bosch, Bartolomé
Comas Ferrà, Bartomeu

Comas Ferrà, José
Comas Nadal, Magdalena
daviu Estaràs, Rafael
Escandell Torres, José
Escandell Torres, Mariano
Estrades Mir, Francisco
Estrades Mir, Pedro “Comare”
Fernández Bosch, Margarita
Ferrà Balaguer, Antònia
Ferrà Balaguer, José
Ferrà Llinàs, Francisco
Ferrà Llinàs, Guillermo
Ferrà Llinàs, José
Ferrà Llinàs, Juan
Ferrà Nadal, Jaime “Canot”
Ferragut Alemany, Antonio
Ferragut Ginard, Bartolomé
Font Mulet, Juan 
“Can Marcos”
Font Riutort, Juan
Font Rosselló, Juan
Font Vanrell, Francisco
Font Vila, Juan
Ginard Trias, Guillermo
González Ruíz Pérez, Rafael
González Ruíz, Concepción
Homar Font, Antoni
Homar Llinàs, Miquel
Frischer, Leo Israel
Mayer Claassen, Hans Israel
Julià Torres, Antonio
Julià Torres, Juan “Saig”
La Cruz Blasco, Vicente
Llabrés Frontera, Maria
Llabrés Terrassa, 
José “Parxitos”
Lladó Garau, Juan
Lladó Prieto, Antonio
Lladó Prieto, Ramon

Lladó Ribas, Jaime
Lladó Ribas, Pere Josep
Lladó Tomàs, José
Llasera Sala, José
Llinàs Alemany, Arnaldo
Llinàs Coll, Bartolomé
Llinàs Mir, Jaime
Llinàs Mir, Juan
Llinàs Sastre, Francisco 
“Campanet”
Marimón Alcover, Guillermo
Marimón Sastre, Gabriel
Martínez, Andrés
Matas Bestard, Gaspar
Matas Coll, Lorenzo
Matas Lladó, Guillem
Matas Llinàs, Jaime
Matas Roca, Francisca
Matas Sabater, Francisco
Matas Salas, José
Matas Salas, Juan
Mir Balaguer, Baltasar
Mir Ferrà, Antonio
Mir Garau, Antonio “Calanda”
Mir Mas, Guillermo
Monterubí Maceda, Francisco
Mora Rosselló, Guillermo
Mora Rosselló, Magdalena
Moragues Comas, Gaspar
Moranta Bosch, Bartolomé
Moranta Serra, Joan
Morell Ferrà, Jaime
Morell Ferrà, Joan
Morell Mas, Antonio
Morell Reynés, Antonio 
Morell Salas, Juan
Mulet Roca, Josep
Nadal Bestard, Rafael

Nadal Bosch, Jaume
Nadal Cañellas, Jaime
Nadal Estades, Bartolomé
Nadal Esteve, Bartolomé
Nadal Ferrà, Jaime “Canot”
Nadal Mir, Francisca
Nadal Palmer, Bartolomé
Nadal Palmer, Juan
Nadal Palmer, Mateo
Nadal Tomàs, Jaime
Nadal, Jaume “Lufo”
Nicolau Matas, Andreu
Pallicer Juan, Ana Maria
Pallicer Juan, Felipe
Palmer Bosch, Pablo
Palmer Tomàs, Mateo
Perelló Roca, Antònia
Pericàs Jaume, Antonio
Pujol Alemany, Arnaldo
Pujol Vadell, José
Ribas Torres, Rafael
Ripoll Alemany, José
Roca Riutort, Gabriel “Confit”
Roig Tomàs, Gabriel
Roig Tomàs, Mateu
Rosselló Bujosa, Jaime
Rotger Llinàs, Miquel
Salas Roca, Gaspar
Salas Roca, Guillermo
Salas Roca, José
Salas Roca, Lorenzo
Salas Tomàs, Gabriel
Salas Tomàs, José
Salas Vallespir, Guillermo
Sancho Llodrà, Juan
Sastre Bosch, Bartolomé
Sastre Bosch, Tomàs
Sastre Font, Francisco

Sastre Matas, Francisco
Sastre Matas, Jaime 
“Marrengo”
Sastre Matas, Juan “Marrengo”
Sastre Pujol, Pedro
Sastre Sastre, Bartolomé
Sastre Seguí, Francisca
Seguí Bosch, Bartomeu
Seguí Bosch, Felipe
Seguí Bosch, Miguel
Seguí Seguí, Bartolomé
Seguí Seguí, Juana
Seguí Seguí, Miguel
Seguí Seguí, Tomàs
Seguí Vila, Miguel
Serra Comas, Antonio
Serra Mulet, Gabriel
Terrassa Matas, Gabriel
Terrassa Nadal, 
Gabriel “Trinxet”
Terrassa Seguí, 
Antonio “Calet”
Terrassa Seguí, Jaume
Terrassa Seguí, Joan
Terrassa Seguí, 
Sebastià “Calet”
Terrassa Tomàs, Jaime
Tomàs Borràs, Bartomeu
Tomàs Ferrà, Joana Maria
Tomás Salas, Jaime Nadal
Torres Campomar, Jaime
Torres Campomar, Maria
Torres Campomar, Pedro
Torres Nadal, Pedro
Torres Tomàs, Rafael
Trias Bosch, Antonio
Trias Bosch, Sebastià
Valenzuela Pérez, Antonio
Villalonga Orfila, Benito
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Un any més l’Esplai La Cadernera reprèn les activitats els 
dissabtes. Dia 11 d’octubre faran la primera activitat al seu 

casal i una mica de festa d’inici de curs... i el 25 d’octubre 
comencen les activitats cada dissabte de bon de veres!! 

Torna a arrancar l’Esplai la Cadernera
L’Escola que tenim. Millorable? 
Andrea Custodio Cerezales. Mare de Neri, Kiko i Jan. Psicoterapeuta familiar y Doula  

Xisca Mesquida, 
veïna del poble, ens 
envia la fotografia. 
Aquesta moto  
abandonada a la zona 
de Son Ferrà és un 
exemple del que no 
hauria de succeir mai 
a una zona forestal.

Casal de joves Tramuntana   
Ara que s’han suavitzat les temperatures, el Casal de 
Joves de Tramuntana, amb seu a la Vilanova, al carrer 
de Joan Cabot 14, i format per monitors i joves que duen 
a terme la seva tasca sense ànim de lucre; reprèn les 
jornades de feina de reconstrucció de l’Ermita Vella.

Per uns motius o altres, els mesos de maig i juny no ha 
estat possible pujar a fer feina, i durant l’estiu amb la 
temperatura que fa i les platges tan guapes que tenim 
a Mallorca tampoc pujàrem.

Durant els mesos d’octubre i novembre ja tenim con-
certades una sèrie de pujades de caps de setmana on 
esperam que la meteorologia ens acompanyi i poguem 
fer una feinada. Som optimistes i aquest curs esperam 
d’una vegada per totes poder tenir enllestit el refugi.

A les fotografies podeu veure com anam fent la part 
d’enterra de la segona habitació i una de les tarimes de 
la primera habitació que a l’actualitat ja està acabada. 

Si us fa ganes venir a donar-nos una mà us podeu posar 
en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu 
electrònic de l’Esplai la Cadernera i el Casal de Joves 
de Tramuntana: esplacas@gmail.com

Aquesta és una reflexió a títol individual. Sóc mare 
de tres nins, dos d’ells escolaritzats en aquest centre, 
i voldria compartir els avantatges que per al nostre 
nucli familiar suposa la jornada continuada, cosa que 
he pogut constatar en aquests dies de setembre.

Nosaltres no fem us del menjador escolar (encara que 
sí que n’hem  fet en el passat). Les cinc hores seguides 
de les que disposo des de que deixo els nins a l’escola 
fins que els recullo a les dues em permeten organitzar 
el meu matí sense estrès. 

Probablement, ben aviat hagi de reprendre el meu 
treball, ara estic de baixa per maternitat, i disposar de 
cinc hores em permetria treballar a mitja jornada. 

En aquests dies, els meus fills i jo hem pogut descansar 
després de dinar, fins i tot fer una migdiada si ha estat 
necessari. Després, amb calma, han fet les activitats 
extraescolars, molts dies deixant els deures ja fets (és 
molt bon moment fer-ho després d’ una estona de 
descans) i a la tornada, els meus fills han tingut temps  
lliure per jugar abans de sopar.

Demà comença novament la jornada partida i tre-
molo només de pensar-ho. Altre cop començaran les 
carreres: primer per tenir llest el dinar, a les 12.30 
anar a recollir-los, interrompre el seu descans i el del 
nadó, molts cops despertant-lo, per tornar-los dur a 
l’escola, tornada a casa i en un tres i no res (temps 
d’adesar la casa i preparar els berenars) altre cop cap a 
l’escola a recollir-los amb el berenar en mà, que s’han 
d’empassar a tota velocitat dins el cotxe per arribar a 
la seva activitat extraescolar, casi sense alè. Després, 
arribem a casa esgotats pel ritme frenètic i la llarga 
jornada, i és quan els meus fills només tenen ganes de 

estirar-se al llit a descansar o de jugar tranquil·lament, 
però no poden perquè han de fer els deures, que ens 
costa Déu i ajuda haver-los de fer. Quan tenim horari 
partit, és difícil trobar durant el dia temps pel repòs o 
el joc lliure, ambdues coses imprescindibles pel bon 
desenvolupament infantil. 

Aquest no és més que un cas aïllat, personal, i per supo-
sat, cada nucli familiar té les seves circumstàncies, la 
seva idiosincràsia i les pròpies dinàmiques. La nostra 
pròpia dinàmica familiar pot canviar en qualsevol  
moment necessitant, tal vegada, tornar a fer us del 
menjador,  però pensar que podria recollir els meus fills 
en un horari flexible (a les tres, tres i quart, tres i mitja...) 
m’ajudaria a cercar els moments de descans.

El motiu per al qual escric aquesta carta és perquè sé 
que no només la meva família si no moltes altres en 
circumstàncies totalment diferents a la meva, ens 
veuríem molt beneficiades amb aquest canvi.

És una invitació a la reflexió just ara que acabem de 
viure unes setmanes de jornada continuada.

Per a qui ho vulgui avaluar, ara que és ben fresca l’ex-
periència viscuda, quant afecta realment de manera 
negativa aquest horari o si, al contrari del que molts 
pensen, no ho fa. Jo mateixa, fa uns anys, pensava 
que no era massa convenient, que els nins passarien 
massa hores seguides dins l’aula i sí, és cert, però les 
passen igualment amb l’horari partit. Tal vegada, la 
solució a aquest problema no es trobi en un horari o 
un altre si no en el sistema. Optar por augmentar les 
classes a l’aire lliure, de tipus vivencial, alleugeriria 
l’experiència escolar...eliminar els deures (QUI no 
desitja desconnectar del treball quan arriba a casa!!) 

és una altra possibilitat, treballar per ambients com 
ja ho fan en altres escoles a la illa... Moltes coses es 
poden fer per millorar les experiències vitals dels nos-
tres fills i és a les nostres mans decidir fer alguna cosa 
per ells ara o deixar-nos arrossegar pel corrent sense 
plantejar-nos que l’escola que vam viure quan fórem 
nins és infinitament millorable.

Si creus que beneficiar a moltes famílies no et perju-
dica, solidaritza’t i recorda aquesta carta el dia que es 
torni a plantejar el canvi de jornada i per favor, vés a 
votar!

A la darrera votació, la majoria va ser pel canvi de jor-
nada però no es va arribar al 65% necessari, tal vegada 
perquè vas pensar que el teu vot no era necessari. Si, 
al contrario, creus que realment et perjudica, m’en-
cantaria conèixer personalment la teva experiència (ja 
sigui públicament, como jo ho he fet, como a nivell 
individual). Conèixer els perjudicis del canvi per altres 
famílies m’ajudaria a assumir millor la jornada partida 
que em toca viure sense desitjar-la, m’ajudaria a posar-
me en el seu lloc, a comprendre i a acceptar. La bona 
comunicació és a la base d’una bona relació i voldria 
aportar el meu granet d’arena per a què quan es torni 
a plantejar la possibilitat de canvi no haguem que 
ser novament testimonis de crispacions i manca de 
respecte des d’ambdues mirades. Per a què puguem 
comprendre les raons dels uns i dels altres i acceptem 
el resultat, sigui el que sigui.

T’agraeixo que m’hagis llegit fis el final i desitjo que 
tots plegats puguem construir la millor escola pels 
nostres fills.

Feliç tardor.

Ermita Vella
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Aquesta és una nota d’Sportulis molt especial. Fa més 
d’un any i mig que n’Alejandro em va dir: “me haría mucha 
ilusión montar una escuela de Natura en Esporles, para 
divulgar la ciencia y el amor por la naturaleza a niños y 
adultos”. Gràcies a la seva il·lusió i empenta, aquesta 
escola és ara una realitat. N’ Alejandro, el cor de l’Escola de 
natura, ara ens deixa. La feina el duu cap a terres gallegues 
i des d’aquí volem desitjar-li molta sort en aquesta nova 
aventura cap a l’Atlàntic. Estem segurs que també allà 
s’adaptarà ràpidament i estimarà des del primer moment 
la nova terra d’acollida.

I nosaltres a continuar, que la tardor ja és aquí i des-
prés de la pausa de l’estiu, l’Escola de Natura es torna 
a activar.

Aquí teniu algunes de les activitats que tenim previstes 
per aquests propers mesos:

Xerrades
- “Les bases biològiques de la naturalesa humana”. 
Alejandro Martínez Abraín.

- Una nit de monòlegs científics. Amb els millors divul-
gadors científics de les Balears.

Altres activitats i tallers
- Taller científic per infants.
- El so de la Natura. Taller per conèixer el cant dels ocells.
I us deixem també algunes fotografies de les nostres 
darreres activitats:

Totes les nostres activitats realitzades i els anuncis 
de les que farem en breu, venen detallades al nos-
tre blog www.escolanatesporles.blogspot.com.es i a 
Facebook: Escola de Natura d’Esporles

La cooperativa Biomassa Tramuntana té un punt d’infor-
mació al mercat d’Esporles el darrer dissabte de cada mes. 
A més d’oferir els seus serveis, els socis de la cooperativa 
estan disponibles per aclarir dubtes sobre energies reno-
vables als interessats i assessorar-los sobre la possibilitat 
de fer-les servir en la seva vida quotidiana. També s’in-
forma sobre les possibles vies d’aprofitament dels boscos 
del municipi en forma de biomassa provinent d’extracció 
forestal com llenya, estella, triturat, feines de prevenció 
d’incendis, etc.., i de la importància de gestionar-los.

Els interessats poden contactar amb nosaltres  
al 634 594 607 i a biomassaesporles@gmail.com
Més informació a www.biomassacoop.es

Volem aprofitar aquest espai a la revista per informar-vos 
que enguany s’ha posat en marxa l’escola d’atletisme de 
muntanya per els més petits (de 6-18 anys) i com cada any 
també podeu inscriure els vostres fills a escalada de 4-18 
anys. Esperam que animeu als vostres fills i filles a participar 
a aquesta activitat saludable i, a més a més, puguin aprendre 
els valors i l’educació dins la muntanya amb la natura.

Hem canviat el rocòdrom del poliesportiu a la sala polivalent de 
l’Ajuntament, devora el punt verd. Encara no està operatiu.

SEcció cuRSES dE muntanya
Com a cada publicació de la revista farem un petit resum 
de la secció:
Dia 22 de juny crono-escalada Cas Secretari Alaró, 6km.
Dia 13 de juliol crono-escalada Penyal d’Honor Bunyola, 5 km.
Dia 3 d’agost crono-escalada Barranc de Biniaraix, 5 km.
Dia 14 de setembre Campionat Balear per a clubs que es 
va celebrar a Bunyola, 14 km.
El 20 de setembre tres ermassets: en Gustau Gastalver, 

Jaume Martorell i en Rafa Medina feren la Ultra Pirineus 
2014, 103 km.
Dia 26 de setembre férem la II estada del club, que 
enguany repatirem al castell d’Alaró.
Per a més informació visitau el blog:   
ermassetscurses.blogspot.com

SEcció btt
Dia 15 de Juny feren la travessa per la Serra de Tramuntana 
des d’Andratx a Pollença fent nit a Sóller.
Dia 28 de setembre es disputà la Bergantí bikes, una prova 
de resistència per parelles apta  només per fores de sèrie. 
Els dos representants nostres foren en Sebastià Garau i 
en Rafel Nadal.
Dia 14 de setembre es disputà el I Descens a Monti-sion 
(Porreres). Els nostres bikers hi participaren. Hem de 
destacar la 1era posició a la general de Guillem Aulí i el 
primer de la seva categoria, Xavi Andreu. 
Per més informació de les sortides amb BTT visi-
tau el blog ermassets.blogspot.com  

SEcció EScaLada
Dia 27 es va celebrar a Esporles una trobada de petits 
escaladors a la placeta des Jardinet a on gaudiren de 
l’escalada 56 nins que gaudiren tot el matí.
Dia 28 de setembre estava previst celebrar a Esporles el 
campionat de Balears d’escalada. Fou anul·lat pel mal 
temps a dia 4 d’octubre.

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 - Nutricionista Vanrell.

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

Escola de Natura Cooperativa 
Biomassa

Ermassets, Club Esportiu de Muntanya d’Esporles

Xerrada de n’Onofre Rullan vinculant 
geografia i història d’Esporles

Els Ermassets a l’Ultra Pirineus

Rafel Nadal i Sebastià Garau En Sergi Tomàs

Sortida Marina a n’es port d’es Canonge

El passat mes de juny tres de ses nostres gimnastes (Aina 
Moreno, Aina Bujosa i Mª Magdalena Femenies) participa-
ren per primera vegada al Campionat d’Espanya individual 
i per equips que es va celebrar a la ciutat de Granada. Tant 
elles com les entrenadores quedaren molt satisfetes de la 
seva actuació, a més de viure una gran experiència com-
partint moments de nirvis, primer, i de alegria, després, 
per la feina feta.

A més, durant aquest estiu el Club ha organitzat una 
“Escoleta d’estiu” oberta a tothom, tant infants que ja 
havien practicat la gimnàstica com nins que volien conèi-
xer-la, així com un “Campus d’estiu”, el dematí i horabaixa, 
on apart de fer gimnàstica, anaven cada dia a nedar i dinar 
a la piscina d’Esporles, feien tallers, jocs i prepararen una 
exhibició per mostrar la feina feta durant la setmana.

Des del Club Rítmica Esporles volem fer una crida a tots 
el nins i nines de més de tres anys que vulguin conèixer 
aquest esport.

Som al pavelló de l’escola els dimarts i dijous a partir 
de les 16:30 h.

Club Rítmica Esporles
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Novel·la
Amor contra amor. Victor Amela
Adulteri. Paulo Coelho
Un dissabte amb els amics. Andrea Camilleri
Feliços els feliços. Yasmina Reza
Pasaje a Tahiti. Eva García Saénz
El umbral de la eternidad. Ken Follet
Los cuerpos extraños. Lorenzo Silva 
Recuérdame que te odie. Alex de la Iglesia
Setembre, octubre i novembre. Joan Miquel Oliver
No culpes al Karma de lo que te pasa  
por gilipollas. Laura Norton
Persiguiendo a Silvia. Elísabet Benavent
Encontrando a Silvia. Elísabet Benavent
Ciudades de paple. John Green

El teorema katherin. John Green
Un estiu a l’Empordà. Màrius Carol

Infantil
Tinc calor… Mako Taruishi
Meu! No sempre és fácil compartir. Rally Anne Garland
Però papa! Mathieu Lavoie
El xai pelut. Carolina Jayne Church
Mamá fue pequeña antes de ser mayor. Valérie Larrondo
Princesa de los bosques. Tea Stilton
Misteri entre bastidors. Tea Stilton
El Regne perdut. Geronimo Stilton
El laberinto de los sueños. Geronimo Stilton 
Voldria ser un cotxe. Carla Riba

Som solidaris. Estel Baldó
La Bruna té enveja. Andreu Martín
Sopa de abuelo. Mario Satz
No porto diners. Marta Luna
Monstruo rosa. Olga de Dios
Què m’està passant? Eva Armisén

Generalitats
Dieta integrativa. La dieta que tu salud necestia. 
E. Blázquez Blanco
Juegos 3a edad en movieminto. B. Schöttler
Bretaña. La Guía verde
Running para perezosas. Marie Poirier
Canvia de vida, posa’t a córrer. Dra. Eva Ferrer

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.

Aquest setembre iniciarem un nou curs del nostre club 
de lectura. Seguim amb més de 30 lectores i lectors ins-
crits i que ens acompanyes mes rere mes per compartir 
diferents visions d’un mateix llibre.

El proper dia 28 d’octubre ens reunim per parlar de Moon 
River de Vicenç Villatoro i tendrem el plaer de rebre la 
visita de l’autor català. Hi sou tots convidats, formeu o 
no part del Club.

Aquí teniu el punt de llibre del curs i veureu les lectu-
res triades pels propers mesos. Us animam a què ens 
acompanyeu!

Més de 10 anys de Tast de llibres!!!A l’octubre iniciam 
l’Hora del conte
Cada dijous a les 17 hores teniu una cita per escoltar els 
contes, rondalles i històries que us contaran els biblioteca-
ris, els voluntaris i els contacontes professionals. Després 
de la narració realitzam un taller didàctic relacionat amb 
el conte. La activitat està dirigida a nins i nines de 3 a 7 
anys acompanyats d’un adult responsable. 

Aprofitam aquest espai per convidar a qualsevol persona 
(pares, padrins, educadors...) que estigui interessada en 
ajudar-nos i en fer passar una estoneta divertida als infants 
del poble que es posi en contacte amb nosaltres i pugui 
venir a explicar alguna història durant el proper curs. 
Animau-vos, és una activitat molt interessant i agraïda!

Escola d’estiu
Durant el passat mes d’agost la biblioteca i l’escola d’es-
tiu varem treballar conjuntament per tal de fomentar la 
lectura entre els nins i nines, i apropar el contes des d’un 
punt de vista més lúdic.

Un dia a la setmana l’Escola d’estiu visitava la Biblioteca. 
Cada dia contarem una història i desprès realitzàvem un 
taller de manualitats, en relació al conte contat. Els infants 
ho passaren d’allò més bé.

Consultau el nostre web per estar al dia.   
Novetats editorials, activitats, cursos, tallers...
www.bibliotecaspublicas.es/esporles/

ObRim LES PORtES a  
La tEmPORada 2014/2015!!!
Vine al Club i informa’t d’horaris i programes per aquesta 
nova temporada, si ets nin o nina, al·lot o al·lota, petit o 
gran, hi ha un lloc per a tu. T’enganxaràs!

Ens retrobam després de l’estiu amb novetats, moltes 
ganes, algunes cares noves i altres no tant i amb il·lusions 
renovades per a tornar a les activitats del Club. Els més 
grans començaren les sessions d’entrenament de pretem-
porada a principi de mes de setembre i a l’octubre donen 
inici les “Escoles EBC” nom amb el que s’identifiquen les 
Escoles d’Iniciació al Bàsquet de Esporles, Valldemossa, 
Son Sardina i Aula Balear de Palma, coordinades per Club 
amb els seus propis tècnics. 

StagE dE PREtEmPORada  
a La cOLònia Sant PERE
El primer cap de setmana de setembre, tot d’una començar 
l’escola, els nostres equips infantils i cadets i el junior 
masculí es desplaçaren a la Colònia Sant Pere per passar 
junts 48 hores molt intenses de preparació física, bàsquet 
i convivència amb els seus amics i amigues.

Malgrat la calor i l’esforç físic extraordinari a tota pre-
temporada, fou una gran experiència per a tots: tècnics, 
jugadors i jugadores, que el Club tractarà de consolidar 
per anys vinents. Volem agrair des d’aquí l’amabilitat 
dels responsables del Casal de Colònies de Sant Guillem 
i Sant Antoni i a l’Ajuntament d’Artà el tracte rebut pel 
club en tot moment i la seva plena disponibilitat per a 
que tot sortís bé.

ObRES aL PavELLó dE  
L’iES jOSEP fOnt i tRiES
Aquest mes de setembre el trespol del pavelló ha estat 
substituït per un de nou. El lamentable estat de l’an-
terior feia ja impracticable qualsevol esport i posava 
inclús en perill als jugadors i jugadores en algunes 
accions del joc. 

Conscients dels maldecaps i l’esforç que ha suposat, el 
Club vol agrair a l’Ajuntament d’Esporles, Equip de Govern 
i Tècnics, la seva dedicació per aconseguir que aquesta 
imprescindible reparació es fes realitat. 

Altres coses que deus saber del nostre 
esport...
...que l’origen del bàsquet és un joc tradicional a USA que 
es diu “duck on a rock” (ànec a la roca) que consistia en 
tractar d’arribar a tocar objectes situats a una distància 
tirant pedres.

...que és un esport adreçat a nins i nines per igual.

...que és excel·lent per a millorar la coordinació i l’equili-
bri, i també a desenvolupar la concentració, l’autocontrol, 
l’autoconfiança i la rapidesa d’execució.

...que ens ho passam pipa i tenim equips amb fitxes a 
cobrir tant de nins com de nines i t’estan esperant.

Pots seguir el dia a dia del Club al nostre web i a les xarxes 
socials a: www.esporlesbc.com, facebook: Esporles Bc i 
twitter: @esporlesbc

Esporles Bàsquet Club (EBC)

Aulària Arlès, Bartomeu Seguí, Gabi Beltran i Olga Terrassa

Trobada del passat més de juny

Vicenç Villatoro
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Saps on és?

Saps qui és? Foc, presideix i patina molt

≈ TEsT EsporlErí ≈
1. A principis de segle XX començaren les obres de l’ac-
tual església que finalitzaren a l’any 1923. Sabeu on 
es celebraven els actes religiosos mentre es feien les 
obres?
A- Els esporlerins anaven a missa a Establiments.
B- A una nau de la fàbrica dels Fortuny al carrer de  
 Ramon Llull.
C- Només es deia missa quan feia bon temps, enmig  
 de la plaça.

2. A l’any 1515, religioses franciscanes fundaren el 
Monestir de l’Olivar a l’Esgleieta. D’on procedien 
aquestes monges franciscanes? 
A- De Palma.
B- De Sant Francesc.
C- Del puig de Santa Magdalena d’Inca.

3. Tots coneixem la urbanització de ses Rogetes, però 
sabem perquè es diu així ?
A- Perquè hi havia moltes herbes anomenades rogetes  
 “rubia peregrina”.
B- Agafa el nom d’una tanca de conreu de la possessió  
 de Canet.
C- Les dones que hi vivien eren molt d’esquerres.

4. A finals de la dècada de 1920 es construïen al mateix 
temps dos locals d’espectacles, el Coliseo (promogut 
per les forces conservadores) i la Casa del Poble (pro-
mogut per les forces sindicals) i rivalitzaven per veure 
qui inaugurava el primer. Sabeu qui guanyà la cursa?
A- La Casa del Poble que inaugurà el 6 d’abril de 1930.
B- El Coliseo inaugurà un mes abans.
C- Els dos locals inauguraren el mateix dia.

5. A l’any 1929 s’inaugurà l’edifici on ara hi ha l’esco-
leta municipal. Quin era el destí que se li donà? 
A- Escorxador.
B- Escola pública.
C- Poliesportiu municipal.

6. A partir de 1835 s’establí la barriada coneguda com 
Sa Tanca. Sabeu de qui eren els terrenys abans que 
s’urbanitzessin?
A- Eren propietat de la diputació provincial.
B- Formaven part de la possessió de la Granja.
C- Foren expropiats a l’Església arrel de les  
 desamortitzacions de  Mendizábal.

La nostra 
població
de juny a setembre de 2014. Naixements (9), 
Matrimonis (12) i defuncions (5)

Setembre:
Nofre Riutort Nadal(1), Margalida Calafell 
Sastre(2)

Octubre:
Samuel Matías Rosselló Martínez(3), Pedro 
Agüera Sieroslawska(4)

Solucions número anterior

Carrer de Sa Pansa. 
Premi façanes 1993

Pau Rigo Matas del cafè Nou

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

Resum climatológic últims mesos:
JUNY 2014
Temperatura mitjana: 22.4ºC
Temperatura màxima: 33.2ºC (dia 08)
Temperatura mínima: 13.1ºC (dia 04)
Ratxa màxima de vent: 53.1km/h (dia 13)
Pluja total del mes: 39.2 L/m2

JULIO 2014
Temperatura mitjana: 23.7ºC
Temperatura màxima: 34.6ºC (dia 17)
Temperatura mínima: 16.5ºC (dia 12)
Ratxa màxima de vent: 45.1km/h (dia 03)
Pluja total del mes: 0 L/m2

AGOST 2014
Temperatura mitjana: 23.5ºC
Temperatura màxima: 34.2ºC (dia 09)
Temperatura mínima: 15.1ºC (dia 17)
Ratxa màxima de vent: 38.6km/h (dia 13)
Pluja total del mes: 15.4 L/m2

SETIEMbRE 2014
Temperatura mitjana: 22.9ºC
Temperatura màxima: 32.3ºC (dia 09)
Temperatura mínima: 13.8ºC (dia 27)
Ratxa màxima de vent: 35.4km/h (dia 25)
Pluja total del mes: 70.6 L/m2

Ha sigut un estiu amb temperatures una mica per 
sota de la mitjana, llevat dels primers vint dies de 
setembre on hem tingut quasi totes les nits tempe-
ratures que no baixaven dels 20ºC (nit tropical).

En quant a les pluges, ha sigut un estiu normal, 
amb un juliol que no ha plogut gens ni mica, poca 
cosa a l’agost i que al setembre hem pogut arreglar 
amb els últims dies de mes.

Duem acumulat dèficit pluviomètric anual, lo que 
significa que hem de estalviar i fer bon ús de l’aigua 
que tenim. I acabam el resum climatològic amb 
una dita per aquesta tardor:

“Per sa tardor, ni fred ni calor”
Recordam que podeu visitar online ses dades al 
web www.meteoclimatic.com i al compte de 
Twitter @meteoesporles 

Meteo Esporles 
Daniel Montero

 Torrent de Comafreda. Finals setembre 2014

El amor es una emoción natural, una energía cálida, 
expansiva, luminosa e integradora que crece en nuestro 
interior y puede llegar a desbordarse. Una sensación de 
calor irradiante en el pecho, de pertenencia al grupo, 
de unidad. El amor nos energetiza, nos impulsa a la 
creatividad, activa el cuerpo en general, nos hace sentir 
vivos, produce bienestar. Está vinculada con el disfrute 
de la vida, el afecto, la atracción física, el sexo y la pro-
creación. Tiene la función de supervivencia de la especie, 
fundamental para tribu y la crianza de la prole, para cuidar  
y ser cuidado. 

El amor es juego, alegría, creatividad, y su expresión 
natural son las caricias, el tacto, la sonrisa, los abrazos, 
y todas las manifestaciones de afecto. El amor es una 
emoción expansiva que nos lleva al contacto, a la unión, 
al acercamiento a los demás.

Las distorsiones del amor son: la dependencia, los celos, 
la posesividad, la sumisión, el aislamiento emocional, 
la soledad, las relaciones de fusión, la codependencia, 
la sobreprotección, la prostitución emocional y el apego, 
distorsiones que a menudo son confundidas con amor  
y generan muchos conflictos interpersonales. 

El amor es la realidad última, la energía creativa en 
su manifestación, lo que mueve el mundo. El amor es 
incluyente, gratuito, incondicional, ilimitado y libre. 
Cuando amamos percibimos el mundo perfecto tal cual 

es, captamos la belleza y nos sentimos creativos. El amor 
verdadero es indiscriminado en sí mismo, no excluye, 
no hace requerimientos, no explota. El amor en esencia 
circula libremente, disuelve barreras, trasciende toda 
razón y condiciones. 

El verdadero amor no es posesivo, ni exigente, no busca con-
trolar. El amor no es apego, tampoco es manipulación, ni afán 
de dominio, no es restrictivo o se muestra celoso. El verdadero 
amor nos conduce a la libertad, a amar al otro y dejarlo libre. 
El amor incondicional no requiere pactos, ni acuerdos, ni 
contratos. AMAR es ver y apreciar al otro tal cual es, disfrutar  
y entregarse sin perder el centro y sin arrebatarle nada.

Reflexiones: ¿Cómo era en tu familia de origen la expre-
sión de las emociones? ¿Se podía llorar? ¿Se podía expre-
sar el enfado, la tristeza, el miedo, el amor… o no se per-
mitía? ¿Qué mensajes recibías cuando te emocionabas? 
¿Qué emociones estaban autorizadas y permitidas, y 
cuales eran reprimidas, criticadas, descalificadas?

Detrás de cada emoción hay un niño que no ha sido visto, 
un niño al que se le han negado sus necesidades, un niño 
que se ha sentido abandonado, humillado, rechazado, 
herido, excluido, criticado, desvalorizado. En mis sesio-
nes de terapia enseño a abrazar al niño interior, abrazar 
literalmente las emociones para que se disuelva el dolor 
de la pena y la frustración que hay detrás de la rabia, y se 
evapore el miedo con el calor del amor. 

Vivimos emocionando. A lo largo de la vida nos encon-
tramos una gran diversidad de circunstancias que nos  
movilizan interiormente a sentir las emociones natu-
rales. Etimológicamente emoción se deriva de emotio, 
que significa movimiento o impulso, aquello que nos 
mueve hacia. La gracia es fluir con ellas, atravesarlas, 
transitarlas y transformarlas en paz interior, confianza 
y amor incondicional hacia uno mismo y hacia todos los 
seres que nos rodean.

Amor
Ascensión Belart, psicóloga terapeuta. Autora de: Un viaje hacia el corazón. Herder
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Si sabeu les respostes les ens podeu fer 
arribar a: biblioteca@esporles.cat
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LA FOTO
Antònia Pizà

u f! Deu anys ja des de la 
primera edició de la Fira 
Dolça. El primer diumenge 
d’octubre, quan la tardor fa 
uns dies que ha aparegut, 

Esporles és envaït per milers de curiosos 
vinguts de tots els indrets de l’illa. El 

mitjà de transport més habitual és l’au-
tomòbil particular, circumstància aques-
ta que esdevé en fileres quilomètriques 
de vehicles ansiosos per arribar al seu 
destí. La caòtica situació que es va viure 
el primer any, s’ha solucionat habilitant 
aparcaments a l’entrada del poble. La 
marabunta de visitants està alegre i 
contenta, predisposada a passar una 
jornada entre dolços. Habitualment, el 
mal temps respecte aquest dia, i deixa 

al sol lluir-se. L’agradable temperatura 
convida a passejar sense pressa, gaudint 
de les nombroses parades que exhibei-
xen amb orgull el seu gènere. No hi ha 
res més irresistible que fileres i fileres 
de tendals amb tot tipus de menjars, 
de gastronomies d’arreu del món. Olors 
exòtics i de més familiars, textures, for-
mes i colors conviuen en un dia on tot 
sembla que està permès. Però no només 
el dolç és el protagonista, sinó que es 

pot triar entre un bon ventall d’acti-
vitats lúdiques i culturals. Unes hores 
després, amb les bosses ben plenes de 
queviures, els peus amb un formigueig, 
resultat de les hores passades d’em-
peus, i la panxa plena, es hora de tornar 
a casa. L’endemà, qualsevol rastre del 
succeït el dia anterior és imperceptible. 
Els firaires han fet el bolic i les brigades 
de neteja deixen el poble ben polit. Serà 
fins l’any que ve.


