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Els ciutadans d’Esporles han par-
ticipat en la consulta per decidir la 
prioritat dels projectes pel nou Pla 
d’acció de l’Agenda Local 21 durant el 
passat mes de desembre. S’han rebut 
70 qüestionaris en paper (incloent 
les 5 àrees) dels que es repartiren 
casa per casa al nucli urbà i 328 
correus electrònics de respostes tele-
màtiques a través de la pàgina web 
municipal (cada un corresponent a 
una àrea).

La participació per àrees a estat 
de129 respostes de l’àrea d’Edu-
cació, 132 Entitats, Participació i 
Cultura, 126 Dinamització econò-

mica, 130 Social i Sanitari i 156 Medi 
ambient, sent aquesta l’àrea on més 
participació s’ha registrat.

Cal destacar, entre d’altres, algu-
nes de les propostes que han tengut 
més vots de les diferents àrees: 

Educació: seguir amb les ajudes 
per comprar llibres de text, crear un 
Consell Escolar Local, eliminar les 
barreres arquitectòniques dels cen-
tres educatius i mantenir el model 
d’Escoleta actual.

Medi ambient: establir un siste-
ma d’estalvi de despesa energètica 
als edificis i equipaments munici-
pals, optimitzar el sistema de reco-

llida de residus i desenvolupar el pla 
municipal contra incendis.

Entitats participació i cultura: 
diferenciar el preus de la piscina 
per residents i no residents, crear 
la comissió gestora i un reglament 
d’ús de la Casa des Poble, fer un 
espai d’oci nocturn i coordinar les 
activitats entre entitats.  

Dinamització de l’economia 
local: establir un sistema de coo-
peració entre pobles veïnats, donar 
suport a les iniciatives empresari-
als i desenvolupar el pla Turístic 
Municipal.

Àmbit social i sanitari: dotar el 

Centre de nit, implantar canvis a 
l’organització de festes sense vari-
ar-ne el model ni els horaris, rees-
tructurar la tasca de la policia local, 
crear programes de formació salu-
dables i seguir amb els programes 
de Col·laboració social.

Podeu consultar el document 
amb tots els resultats a l’apartat de 
notícies del web municipal www.
esporles.cat.

Cal recordar que els projectes 
que s’han sotmès a consulta, també 
foren recollits a les reunions temàti-
ques del Fòrum ciutadà, celebrades 
durant els mesos d’abril i maig, així 

com amb l’Agenda21 itinerant, una 
agenda en paper que estigué ubi-
cada a diferents indrets del poble 
durant els mesos d’estiu per tal de 
poder recollir també les propostes 
de les persones que no acudeixen a 
les reunions del Fòrum. Després de 
fer el recull i l’estructuració de les 
propostes, s’obrí el període de con-
sulta on hi pogueren participar tots 
els ciutadans del poble. Ara, amb els 
projectes més valorats l’Ajuntament 
confecciona el nou Pla d’Acció de 
referència de prioritats ciutadanes 
per a la gestió municipal dels pro-
pers anys.

RESuLtatS dE LES vOtaciOnS dELS PROjEctES  
dEL PLa d’acció dE L’agEnda LOcaL 21
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ESPORLES aPROva EL PRimER PLa municiPaL dE PREvEnció  
d’incEndiS FOREStaLS dE LES iLLES BaLEaRS

L’Ajuntament d’Esporles, cons-
cient que la feina de prevenció d’in-
cendis és una tasca continuada, de 
tot l’any i que no es pot limitar a les 
campanyes d’estiu, ha elaborat el 
Pla Municipal de Prevenció contra 
Incendis Forestals del terme muni-
cipal d’Esporles, que fou aprovat 
per unanimitat durant el Ple muni-
cipal celebrat el dia 30 d’octubre. 
D’aquesta manera, es converteix 
en el  primer pla municipal que es 
redacta a les Illes Balears.

L’objectiu principal és obvi, però 
disposar d’un pla municipal propi 
permetrà intensificar els esforços 
per prevenir, vigilar i combatre amb 
més eficiència els incendis en els 
seus ecosistemes forestals. Donada 
la situació del terme, on les masses 
forestals juguen un paper fonamen-
tal tant en l’àmbit mediambiental, 

cultural o econòmic, i vista la des-
graciada experiència dels incendis 
recents a la Serra; Esporles disposa 
ja d’un full de ruta propi per treballar 
en la prevenció.

El Pla Municipal de Prevenció 
contra Incendis Forestals d’Es-
porles està fet sobre un exhaustiu 
anàlisi dels factors i les zones de 
risc, proposant mesures realistes i 
contemplant accions específiques 
per zones habitades com Es Verger 
o ses Rotgetes, d’habitatges aïllats, 
lí-nies elèctriques, voltants de car-
reteres, etc. i totalment adaptat a 
les característiques i condicions 
del terme.

El Ple de l’’Ajuntament d’Espor-
les, acordà també sol·licitar al Servei 
de Gestió Forestal i Protecció del 
Sòl de la Direcció General de Medi 
Natural, Educació Ambiental i Canvi 

Climàtic que un cop realitzada la 
validació tècnica del Pla Municipal 
de Prevenció d’Incendis Forestals 
del terme municipal d’Esporles 

incorpori les seves actuacions i 
propostes en el Pla Comarcal de 
Tramuntana que s’està redactant.

Podeu consultar el Pla Municipal 

de Prevenció d’Incendis Forestals 
d’Esporles a l’apartat de Normativa, 
Ordenances i Catàlegs de la pàgina 
web municipal www.esporles.cat.

Emmarcat dins els programa de tasques 
municipals encaminades a la prevenció d’incen-
dis, i per tal de facilitar possibles evacuacions o 
pas de vehicles especials, la brigada municipal 
ha fet els treballs de recuperació i condiciona-
ment del conegut com el camí de Can Maiol a la 
urbanització de ses Rotgetes.

El tram de camí que es troba dins el terme 
municipal d’Esporles ha estat netejat i condicio-
nat el trespol.

Properament es procedirà a milorar, recupe-
rar i mantenir altres trams i camins de la zona 
com el de Cas Ratat.

S’ha condicionat el camí de Can Maiol
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OBERTA LA BORSA DE FEINA A 
L’AJUNTAMENT DELS CONVENIS 

DE COL·LABORACIÓ SOCIAL
- Per a persones en situació d’atur que  

 cobrin alguna prestació

- Més informació a les oficines municipals  

 i al telèfon 971 611 556

L’Ajuntament d’Esporles i En- 
desa han signat un conveni amb la 
finalitat de facilitar i agilitzar les aju-
des destinades al pagament de la fac-
tura eléctrica a les persones en situa-
ció de vulnerabilitat econòmica i evi-
tar, així, el tall de subministrament  
per impagament.

Mitjançant el departament de 
Serveis socials municipal, l’Ajun-
tament d’Esporles es marca com a 
objectiu principal garantir el benes-
tar integral de les persones que habi-
ten el municipi, i un dels factors clau 
per aquest benestar es poder dis-

posar del subministrament elèctric, 
malgrat la situació econòmica que 
estan patint moltes famílies dificulti 
el seu pagament i es vegin abocades 
al perill de sofrir talls d’electricitat a 
causa de la morositat.

L’Ajuntament es compromet a 
valorar i determinar el pagament 
del deute dels usuaris dels Serveis 
socials, a abonar les quantitats de- 
terminades pels professionals d’a-
quests Serveis socials i a avisar a En- 
desa per tal d’evitar el possible tall.

Per la seva part, ENDESA faci-
litarà la forma de pagament, no 

aplicarà cap interès de demora 
o comissió i deixarà en suspens 
qualsevol ordre de tall tot d’una 
que rebi la comunicació de l’Ajun-
tament que el titular és usuari de 
Serveis socials.

L’acord ha estat subscrit pel 
director general d’Endesa a Balears, 
Ernesto Bonnín i el batle d’Espor-
les, Miquel Ensenyat.

Aquest conveni s’adhereix al 
conveni marc que es va signar, el 
passat 11 de juliol, entre Endesa i 
la Federació d’Entitats Locals de 
les Illes Balears (FELIB).

Un anys més, l’Ajuntament 
d’Esporles ha mantingut ferma 
la seva aposta pels temes socials 
destinant durant l’any 2014 un 
total de 120.000€ als anomenats 
projectes de Col·laboració Social, 
(sistema mitjançant el qual ha po-
gut donar feina a 17 persones en 
situació d’atur complementant la 
seva prestació), a beques i a conve-
nis laborals.

Aquestes 17 persones han de-
senvolupat la seva tasca a diverses 
àrees de l’Ajuntament tals com 
la brigada de manteniment, les 

oficines o el servei de neteja. D’a-
questa forma, poden cobrar, a més 
de la prestació que perceben per 
l’atur, una quantitat que els iguala 
ingressos a la seva darrera base  de 
cotització.

Dins aquesta línia de polítiques 
socials, l’Ajuntament d’Esporles 
també ha signat un conveni amb 
Projecte Home per poder propor-
cionar un període de pràctiques 
laborals remunerades de sis mesos 
a un altre treballador.

També cal destacar l’atorgació 
de quatre beques TUO de la FUEIB 

a titulats universitaris. Dos d’ells 
han desenvolupat la seva tasca al 
Punt d’Informació Juvenil, una a 
la Biblioteca Municipal i una altra 
a l’Escoleta.

Durant 2015 es dona continuïtat 
a aquests projectes destinant-hi un 
pressupost similar. En aquests 
moments estan treballant cinc per-
sones a la brigada, una a neteja, 
dues auxiliars administratives: una  
a la policia i una a l’arxiu.

Projecte Capacita’t
L’Ajuntament ha posat en mar-

xa també un nou projecte amb 
objectiu de donar una resposta 
a aquelles persones que pre- 
sentin dificultats per realitzar un 
procés d’inserció sociolaboral, 
mitjançant el desenvolupament 
d’una activitat ocupacional per 
tal d’evitar un deteriorament de 
les seves habilitats i capacitats. 
Per això s’oferirà als usuaris la 
possibilitat de realitzar activitats 
laborals remunerades, de caràcter 
temporal.

Al mateix temps es preveu com-
plementar el desenvolupament 

d’aquestes activitats amb accions 
d’orientació laboral, recerca d’ocu-
pació i intermediació laboral per 
tal de millorar el perfil laboral 
dels participants. Aquestes acti-
vitats s’adaptaran a les capacitats 
dels beneficiaris i tendran un caire 
comunitari.

Es signarà un Pla de Feina redac-
tat conjuntament entre l’usuari i 
els tècnics de Serveis Socials. Les 
activitats es podran desenvolupar 
a qualsevol de les àrees municipals 
i tendran una duració màxima de 
6 mesos.

L’ajuntamEnt gaRantEix  
EL SuBminiStRamEnt ELèctRic  
aLS ciutadanS En Situació  
EcOnòmica vuLnERaBLE

PROgRamES municiPaLtS d’OcuPació un diSPOSitiu  
PER REduiR La caLç  
dE L’aigua a SES 
ROtgEtES

El problema de l’excés de calç 
a l’aigua de la xarxa produeix 
desperfectes a les conduccions 
i als aparells domèstics, aques-
ta situació és molt acusada a la 
urbanització de Ses Rotgetes, per 
aquest motiu, l’Ajuntament ha 
decidit instal·lar un dispositiu 
per reduir l’impacte de la calç a 
la xarxa municipal de subminis-
trament d’aigua potable.

Es tracta d’uns aparells que 
apliquen la tecnologia anomena-
da Hydroflow, consistent en eme-
tre un senyal de corrent alterna 
bidireccional a les canonades per 
tal d’evitar la formació de dipòsits 
de calç a les parets dels tubs i als 

equips de la xarxa. Aquest sistema 
no introdueix ni sals ni elements 
químics a l’aigua, no representa 
cap perill i, a més, elimina la calç 
existent de forma progressiva.

S’espera aconseguir una millo-
ra considerable de la qualitat de 
l’aigua i perllongar la vida dels 
electrodomèstics i evitar els efec-
tes de la calç a la bugada, la pell i 
el cabell del veïnats.

Aquest sistema també elimina 
bacteris, elimina l’olor a clor i aug-
menta la eficiència de la filtració.

El muntant destinat a la instal-
lació d’aquests equips és de 12.000€  
i s’informarà puntualment als usu-
aris quan estigui instal·lat.

Avancen a bon ritme les ges-
tions per tal que el gas natural 
arribi al municipi  properament, 
i així ho confirma la reunió que 
han mantingut el batle, Miquel 
Ensenyat amb el director gene-
ral d’Indústria i Energia, Jaime 
Ochogavía on s’ha confirmat que 
Esporles és un dels municipis 
inclòs en el procediment d’im-
plantació de subministrament de 
gas natural.

Tal com ha comunicat el direc-
tor general, en breu se procedirà a 
l’adjudicació dels treballs de cana-
lització de gas cap a Esporles i altres 
localitats, la qual cosa permetrà 
a les llars del poble poder gaudir 
d’aquest tipus combustible. 

Aquest fet és important a tenir 
en compte, sobretot, pels ciuta-
dans que es plantegin fer obres, 
reformes o condicionaments als 
seus domicilis per tal de deixar les 

preinstal·lacions fetes, en cas que 
estiguin interessats en gaudir del 

subministrament del gas natural 
quan arribi.

120.000€ del pressuposts s’han destinat a donar feina durant 2014

S’ha establit un conveni de col·laboració amb Endesa

EL gaS natuRaL aRRiBaRÀ a ESPORLES

A principis del mes de desembre, començaren dos nous Tallers d’Ocupació de  l’àmbit Forestal 
que formen a altres 20 persones i realitzen les pràciques en temes de neteja i manteniment de 
camins públics a la Serra dins el terme d’Esporles. Aquesta nova edició es tracta d’una acció for-
mativa que compta amb la participació del SOIB i el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SEPE).

Les tasques que han fet fins ara han estat de manteniment del camí de Son Ferrà, la recupe-
ració del camí Vell des Verger. Actualment estan fent feina amb la recuperació del darrer tram 
del camí des Correu fins a Sarrià, en el manteniment i correcció hidrològica de la drecera de Son 
Simonet.

Properament està previst que actuïn al camí de Cas Ratat a ses Rotgetes, al camí des Puig de 
Son Bernadí, al camí des de la Vilanova a Son Mas i al de Sa Claraboia entre d’altres.

Nous Tallers d’Ocupació que treballen  
en la recuperació de camins

cOL·LaBORaciOnS SOciaLS
Enguany l’Ajuntament d’Espor-

les segueix apostant pel programa 
de Col·laboracions socials, que 
com ja s’ha informat, permet tre-
ballar a persones en situació d’atur i 
complementar la seva prestació.

Si estau a l’atur, cobrau alguna 
prestació i us interessa fer feina 

per complementar-la, podeu optar 
a treballar a alguna àrea de l’Ajun-
tament com la brigada de mante-
niment, les oficines o el servei de 
neteja. No cal més que us poseu en 
contacte amb l’Ajuntament telefo-
nant al 971 611 556 per apuntar-vos 
a la borsa.



PÀG. 6   Informació Municipal  SPORTULIS 37 REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES. FEBRER 2015 SPORTULIS 37 REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES. FEBRER 2015     Informació Municipal   PÀG. 7 

Com ja es va informar a l’an-
terior Sportulis, i aprofitant les 
obres del canvi del paviment del 
poliesportiu de l’IES Josep Font 
i Trias, s’ha reubicat el rocòdrom 
d’escalada a la sala polivalent de 
Son Quint.

Gràcies a aquesta nova ubica-
ció, s’ha pogut ampliar i millorar 
l’estructura i els veïns i veïnes d’Es-
porles gaudiran d’un rocòdrom que 
serà punter a l’illa de Mallorca.

Aquesta estructura també pos-
sibilitarà practicar altres activi-
tats en alçada, com poden ser les 
acrobàcies aèries o el ràpel.

Està previst que les feines de 
construcció i adaptació de l’es-
tructura finalitzin aquest mes de 
febrer. La intenció de l’Ajunta-
ment és signar un conveni amb 
el club de Muntanya Ermassets 
perquè siguin ells que gestionin 
l’ús d’aquesta instal·lació.

HaBiLitada una nOva 
zOna d’aPaRcamEnt  
a ca L’OncLO

EL ROcòdROm ES  
tRaSLLada a SOn 
Quint

Una vintena de noves places 
d’aparcament han estat habilita-
des a la zona de Ca l’Onclo. Això 
s’ha aconseguit condicionant el 
solar que hi ha entre les cases 
d’aquest mateix carrer i la zona  

de jardí del cantó amb la carretera.
Amb aquestes noves places 

s’intenta donar resposta a la 
demanda de lloc per estacionar 
els vehicles dels veïnats de la 
zona.

En sessió plenària extraordinària 
fou aprovat inicialment el pressu-
post de 2015, que és el darrer d’una 
legislatura marcada per la crisi econò-
mica, per la qual cosa l’Ajuntament es 
segueix marcant com a objectiu pri-
oritari dels seus comptes el benestar 
dels ciutadans del municipi, reforçant 
així les xarxes de cobertura social, la 
creació d’ocupació i la dinamització 
econòmica. 

Els Serveis Socials consoliden el 
seu pes específic dins el pressupost 
amb els serveis ja establerts, i com 
a novetats del 2015 cal destacar dins 

la partida del Centre de dia i nit un 
increment per desenvolupar el pro-
grama de Respir en cap de setmana. 
També es contempla la recuperació 
de la figura de l’Educador de carrer, o 
el nou Programa Capacita’t de suport 
sociolaboral i econòmic que oferirà 
activitats laborals remunerades, de 
caràcter temporal, complementades 
amb accions d’orientació laboral, 
recerca d’ocupació i intermediació, 
per tal de millorar el perfil laboral 
dels participants.

També destacam la partida per 
subvencionar els llibres de text i el 

conveni amb Endesa que permetrà 
la intervenció de l’Ajuntament per 
tal d’evitar talls elèctrics als ciuta-
dans amb dificultats econòmiques 
per manca de pagament.

Es continúa amb el programa 
d’ocupació de Col·laboracions so-
cials i amb el Patronat d’Escoles 
Municipals (Escoleta i Escola de 
música i dansa) que, juntament 
amb el manteniment del col·legi 
representen una gran despesa.

En moments de crisis econòmi-
ca també és important la tasca de 
promoció econòmica continuant 

amb la Fira Dolça, els mercats i el 
suport a comerciants i emprenedors. 
També s’aposta per mantenir el ser-
vei d’ADL, per desenvolupar el Pla de 
Turisme municipal amb la promoció 
del senderisme i excursions a la vall 
d’Esporles o l’ampliació del refugi 
de Son Tries i amb les actuacions 
del Pla Contra Incendis Forestals 
d’Esporles.

A més d’això i entre molts altres 
temes, també es pot destacar que 
els pressuposts 2015 recullen la 
dotació pressupostaria d’inversions 
importants en xarxa d’aigües de Ses 

Rotgetes: millores dipòsits, projectes 
de descalcificació, partida per condi-
cionament del safareig de Son Tries 
i dels baixos de l’Escoleta, i d’inver-
sions per a la implantació de la fac-
tura electrònica. També preveu per 
augmentar els efectius de la Policia 
Local i la partida per l’equipament 
per el Servei de biblioteca. El capítol 
de personal, a més, conté la previsió 
de la devolució del 25% de la paga 
extraordinària de 2012.

El pressupost 2015 quedarà expo-
sant en període d’al·legacions fins a 
la seva aprovació definitiva.

El pressupost de 2015 de l’Ajuntament d’Esporles és de 4.128.596,45€

ESPORLES aPROva EL daRRER PRESSuPOSt dE La LEgiSLatuRa

Les obres de construcció del 
segon edifici a la zona de Son Tries 
han entrat en la recta final. Els tre-
balls avancen a bon ritme i està 
previst que a finals del mes de març 
quedin enllestides.

La incorporació d’aquest segon 
edifici a la zona de Son Trias perme-
trà la pernoctació de fins a 14 perso-
nes al Refugi del mateix nom.

A aquesta obra s’hi ha destina-
tat un muntat de 93.087,24 euros, 
fons procedents del Consell de 
Mallorca.

EL REFugi dE 
SOn tRiaS,  
a Punt 
d’acaBaR

admiSSió dE FaSSER  
aL PaRc vERd

Des de finals de l’any passat, ja 
és posible dur al Parc Verd restes de 
fulles de fasser que seran tractades 
com a rebuig i amb les següents con- 
dicions:
- Només restes de les fulles o fruits 
(no troncs).
- Fetes trossos de menys de 80 cm.
- Dins bosses o en feixos fermats.
- Lliures de becut vermell.
- Pagant una ferratina de rebuig (5€) 
per cada 2 bosses de 120 litres o feixos 
de volum similar. 

Recordam que el fasser no pot 
ser tractat com a resta de poda a 
causa que fa malbé les màquines 
trituradores i l’empresa Tirme cobra 
per la seva destrucció.

La comissió ambiental de l’IES 
Josep Font i Trias convoca un con-
curs d’idees per aconseguir que els 
alumnes del centre i els joves del 
poble en general puguin assistir 
a l’IES, al pavelló i al camp de 
futbol a peu o amb bicicleta d’una 
manera segura.

Bases del concurs:
- La participació pot ser individual 
o per equips.
- Les idees que es presentin han 
d’ésser aplicables.
- S’han de fer constar els orga-
nismes, institucions o persones 
implicades en la seva realització.
- Es valorarà que vagin acompa-
nyades d’un croquis en cas que 

impliquin actuacions al poble.
- Les idees es presentaran a la 
secretaria de l’IES en un sobre 
tancat dins del qual hi haurà 
un altre sobre tancat a l’interior 
del qual hi haurà els noms dels 
creadors de la idea. En el sobre 
principal ha de figurar el següent 
text: “Concurs d’idees per a una 
mobilitat segura”
- El termini de presentació d’idees 
és fins el 25 de febrer de 2015.
- El dia 6 de març es proclamarà el 
guanyador o l’equip guanyador 
del concurs.
- El premi consistirà en un val per 
un valor de 100 euros per a gastar 
en els comerços del poble.

Malgrat està clar que Esporles 
vol conservar el seu caràcter i 
la tranquil·litat que fa el poble 
tan atractiu, si que està dins els 
objectius del municipi millorar 
els recursos turístics dels quals 
disposa i marcar unes directrius 
de futur sobre el desenvolupa-
ment econòmic en general i turís-
tic en particular.

Per tot això, s’ha elaborat el Pla 
Turístic municipal que fou presen-
tat a ciutadans i empresaris el passat 
mes de setembre a Sa Fàbrica.

Per a la confecció d’aquest Pla i 
del diagnòstic previ, s’ha comptat 
amb la participació d’empresa-
ris locals, d’experts en matèria 
de desenvolupament econòmic, 
turístic i medioambiental resi-

dents al poble i coneixedors en 
profunditat de la realitat i l’evo-
lució del municipi.

Durant el Ple celebrat a l’Ajun-
tament el mes d’octubre es va 
fer l’aprovació inicial d’aquest 
Pla que fou completat amb les 
aportacions i al·legacions que 
arribaren després de passar per 
un període on s’obrí a la partici-

pació d’empresaris i ciutadans a 
través de reunions del Fòrum de 
l’Agenda Local 21.

Podeu consultar el Pla descarre-
gant-vos el document a la plana web 
municipal www.esporles.cat.

El Pla fou presentat als empre-
saris i ciutadans en unes reunions 
celebrades el mes de setembre i 
novembre.

Un cop a la setmana de bon 
matí, surten des del Centre de Salut 
d’Esporles un grup de persones 
disposades a posar-se en marxa 
per mantenir el seu cor i les seves 
cames saludables. La passejada es 
repeteix cada divendres amb tot-
hom que s’hi vulgui apuntar.

Aquesta iniciativa, anomenada 
Rutes Saludables, sorgeix de la col-
laboració entre la Direcció general 
de Salut Pública i Consum, el Centre 
de Salut de Tramuntana, l’Ajunta-
ment d’Esporles i algun voluntari 
que s’ha apuntat per animar la gent 
a caminar.

El batle, Miquel Ensenyat, va 
acompanyar els caminadors en la 
primera Ruta saludable, que sortí 
del carrer Quarter i s’aturà a les 
instal·lacions del parc biosaluda-
ble del carrer Esticadors per fer 
una mica més d’exercici amb les 
màquines instal·lades.

L’iES cOnvOca un  
cOncuRS d’idEES  
PER una mOBiLitat 
SEguRa

PLa tuRíStic municiPaL

cada divEndRES una caminada 
PER FER SaLut

dESPESES 4.128.596,45 €

AdMINISTRACIó I gESTIó 569.580,74 €

ESPORT 66.244,00 €

TURISME, PATRIMONI  
I PROMOCIó 164.694,00 €

CULTURA I JOVENTUT 
272.081,20 €

EdUCACIó 677.363,10 €

SERVEIS SOCIALS, SALUT  
I FOMENT OCUPACIó 460.419,05 €

TAxES I ALTRES INgRESSOS 
1.000.070,00 €

TRANSFERèNCIES CORRENTS
999.642,43 €

INgRESSOS PATRIMONIALS 
1.301,00 €

RESIdUS, NETEJA, ENLLUMENAT 
396.000,00 €

AIgüES 135.421,00 €

IMPOSTS INdIRECTES 30.000,00 €

MANTENIMENT gRAL.,
VIES I OBRES 652.642,90 €

IMPOSTS dIRECTES
2.097.581,02 €

OPERACIONS dE CAPITAL 2,00 €

PREVENCIó I ExTINCIó INCENdIS
1.800,00 €

POLICIA I PROTEC. CIVIL  
195.424,17 €

dEUTE PúBLIC 396.000,00 €
gESTIó TRIBUTàRIA 140.925,00 €

ingRESSOS 4.128.596,45 €
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Acabam de passar una època 
amb moltes festes nostrades en poc 
temps i, com que és qui en sap més 
d’això, la gent gran del Centre de 
Dia no es pot perdre cap d’aquestes 
celebracions.

Pareix que ja fa molt, però per les 
Verges vàrem fer una bona bunyola-
da al nostre pati de Ca Ses Monges 
aprofitant les darreres setmanes de 
caloreta quan s’estava beníssim a 
l’aire lliure. Algunes de les usuàries 
es varen animar a fer-los amb les 
seves pròpies mans i varen quedar... 
boníssims!

Com que anava arribant el fred 
i no volíem quedar tancats tot el 
dia vàrem anar un dia de sortida 
fins a Binissalem. Allà pujàrem 
fins a Ca n’Arabí, des d’on vam 
poder observar les vistes privilegia-
des de tot el poble amb l’alt cam-
panar sobresortint per damunt 
totes les cases.

Cal destacar que un dia vàrem 

tenir la visita d’una companya de 
la Creu Roja que va aprofitar molt 
bé el temps amb dues activitats: un 
taller d’autoretrat amb els usuaris i 
una reunió de recolzament i infor-
mació als familiars cuidadors dels 

usuaris del centre (moltes gràcies 
Deyana!).

I de festa en festa va arribar 
Nadal. Com cada any el centre va 
quedar ben engalanat amb motius 
nadalencs fets pels usuaris i usuà-
ries, sempre que podem amb mate-
rials reutilitzats. Enguany fins i 
tot férem figuretes de pasta de sal 
per vestir l’arbre que hi va haver 
a la plaça durant les activitats i 
mercats nadalencs. Per la nostra 
festa central va tornar a venir el Cor 
d’Esporles (que ens encanta!!) i els 
professors de l’Escola de Música 
que fan música al centre de dia 
tots els dilluns. Tots cantaren les 
cançons que havien preparat i la 
festa va acabar amb una xocola-

tada, coques de quarto i coques 
de torró made in Centre de Dia. 
I per rebre l’any nou, què millor 
que una bona passejada pel poble 
per veure la decoració i l’esperit 
nadalenc que encara esperava als 

Reis amb una bona berenada a un 
cafè del poble? Sempre intentant 
fer bonda que hem de mirar per 
la salut!

I per acabar: Sant Antoni! Férem 
gloses, espinegades ben grans i 
bones, i fins i tot... dimonis!! Com 
els darrers anys hem fet, un ninot de 
dimoni ben farcit va cremar i petar 
al nostre pati i amb els calius de la 
foguera aprofitàrem per torrar una 
mica de llonganissa i botifarró per 
dinar com toca aquests dies.

Ja veis procuram estar sempre 
en marxa i passar-ho bé, o sigui 
que si estau interessats en venir al 
centre només us heu de posar en 
contacte amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament d’Esporles.

Per celebrar Santa Cecília tenim 
una activitat especial. Com que 
aquest curs segueix el fil conduc-
tor dels musicals, alguns actors de 
renom com Àlex Tejedor, ens vénen 
a interpretar dues obres de micro-
teatre musical. Els actors a més 
d’interpretar les obres, també ens 
expliquen com és el món del teatre 
musical i responen a les preguntes 
que els alumnes de l’escola de 
música lis fan. N’hem après molt!

Arribam a Nadal i celebram dos 
concerts, a més de participar a l’en-
cesa de l’Arbre de Nadal,amb els 
combos i alguns professors.  

El primer, dia 20 de desembre,  
a l’Església d’Esporles. És un esde-
veniment molt especial perquè hi 
participen cantant, des dels alum-
nes més petits de 4 anys fins als més 
grans. I  fins i tot hi férem actuar els 
“papàs” que es varen animar a pujar 
al costat dels infants per cantar ple-
gats. A més, també hi actuaren les 
nines que fan dansa, aconseguint 
així fer  un espectacle ben variat. 
La música en directe la va posar 
la Banda Lira Esporlerina que ens 

va acompanyar magníficament. Un 
gran Concert!!

El dia 22 de desembre tornam fer 
un altre concert, en aquest cas a la 
Casa des Poble però aquest un poc 
diferent del que estam habituats. A 
més d’actuar diferents alumnes de 
l’escola, col·laboram amb el Taller 
de teatre d’Esporles que representen 
“Els pastorets”. Alguns dels nostres 
alumnes toquen enmig de les dife-
rents escenes. Tota una nova experi-
ència que ens ha agradat molt!!

I com que ens agrada la festa, 
ja a dins l’any nou organitzam una 
bona torrada per celebrar Sant 
Antoni. Hi participa la Batucada, 

els alumnes de Música Tradicional 
amb les seves xeremies i flabiols i 
els alumnes de Ball de Bot. Entre el 
foc, la música i el ball i el menjar 
feim un gran Sant Antoni!!

I continuant amb el fil conduc-
tor del curs, el professor de l’Escola 
de Música Andreu Julià ha comen-
çat una sèrie de xerrades sobre dife-
rents aspectes dels musicals. Cada 

mes se’n farà una i estan obertes 
a qui les vulgui venir a escoltar. 
Aprenem coses molt interessants. 

Estam ben enfeinats, no ho 
trobau? 

aL cEntRE dE dia EnS aPuntam 
a tOtES LES FEStES!

ELS FOnS dE cOOPERació  
dE L’ajuntamEnt 
Enguany aniRan a 
maRROc

Enguany els 10.000€ que l’Ajun-
tament destina a Cooperació a 
través del Fons mallorquí de 
Solidaritat i cooperació, aniran 
destinats a finançar un projecte a 
Marroc. Es tracta de donar suport 
a la implantació d’un pla de gestió 
de residus sòlids urbans al muni-
cipi d’Oued Lao. 

Actualment Oued Lao compta 
amb un abocador precari a l’entra-
da del poble, on s’hi amunteguen 
residus sòlids recollits per l’Ajun-
tament, que cada cert temps es 
cremen per reduir-ne el volum. A 
més, els municipis veïns de Tassift 
i Beni Said no tenen cap solu-
ció per als residus que generen, 
de manera que la població els 
duia a cremar a la vora del riu, on 

generen contaminació de l’aire i 
dels recursos hídrics, i un impacte 
visual molt desagradable, a més 
de constituir un focus important 
d’infeccions, espacialment per als 
infants.

L’objectiu del projecte de 
cooperació en el qual participa 
Esporles és que els tres munici-
pis duguin els residus sòlids a 
l’abocador d’Oued Lau, però per 
això cal millorar-ne les condici-
ons. L’associació local ADEO, les 
autoritats locals d’Oued Lao i el 
Fons Mallorquí arribaren conjun-
tament a l’acord que la solució 
és l’ampliació i condicionament 
de l’abocador, on cal posar les 
mesures necessàries  per evitar la 
contaminació del sol i l’entorn.

unS mESOS BEn EntREtingutS a L’EScOLa dE múSica i danSa

L’aSSOciació d’Em- 
PRESES i cOmERciantS  
amB ESPORLES x 
ESPORLES

Una nova contribució al pro-
grama Esporles x Esporles de 710€ 
ha estat aportada per l’Associació 
d’Empreses i Comerciants d’Espor-
les fruit de la recaptació efectuada 
a través de les paperetes del sorteig 
de les dues fantàstiques paneres 
de Nadal.

D’aquesta manera es demostra 
un any més el compromís solidari 
del teixit empresarial local amb 

els conciutadans més afectats per 
la crisi.

En Vicenç Font, president de 
l’Associació d’Empreses i Comerços 
d’Esporles, va lliurar els doblers a 
la responsable dels Serveis socials 
de l’Ajuntament. Com es sabut, 
és aquest departament municipal 
l’encarregat de gestionar i distribuir 
els fons i els productes que arriben 
al programa ExE.

És temps de Quaresma
I en temps de Quaresma hi 

ha moltes receptes de cuina que 
s’han anat perdent, per això l’àrea 
de joventut conjuntament amb el 

Centre de Salud, volem recuperar 
el costum de canviar la dieta duran 
aquesta època. Per això vos convi-
dam a participar en un petit concurs 
que durem a terme durant aquest 
període.

Cada setmana de Quaresma hi 
haurà un aliment “estrella” i tothom 
que vulgui participar penjarà fotos 
del seu plat al facebook del Casal de 
Joves, fent que al menys un pic a la 
setmana es mengi aquest aliment.

Aquesta iniciativa és per donar 
valor a la dieta variada i sobretot per 
a no oblidar aliments que amb les 
preses i la vida accelerada a vegades 
es perden.

Aimau-vos  participar i a desco-
brir nous sabors!

Nou blog de Salud
El Centre de Salud, el departa-

ment d’Orientació de l’IES i l’àrea 
de Serveis socials tenen diferents 
projectes en marxa i un d’ells és el 

nou blog de salut que s’ha posat 
en marxa (https://consultajoves-
porles.wordpress.com/).

Aquest blog té l’objectiu de 
complementar la Consulta Jove 

que realitza el Centre de Salud a 
l’IES i el Racó d’escoltar que rea-
litza l’educadora de medi obert de 
l’Ajuntament.

Un blog en el qual es publiquen 
articles relacionats amb les consul-
tes que es realitzen i complemen-
ten els dubtes que puguin tenir els 
més joves i no tan joves. 

A més, s’ha obert un mail per 
consultes més privades que només 
hi té accés el Centre de Salud, 
aquest mail és esporlesconsultajo-
ve@gmail.com, aquí podeu enviar 
qualsevol tipus de consulta, dubte 
o suggeriment relacionat amb qual-
sevol tema de salut.

Consells Juvenils
Aquest projecte es dirigeix als 

alumes de primer i quart d’ESO de 
l’IES Josep Font i Trias, un projecte 
dirigit a complementar el temps 
d’oci d’aquest joves.

La iniciativa neix de la coordi-

nació entre l’APIMA de l’IES, l’àrea 
de Joventut de l’Ajuntament i la col-
laboració de l’IES, on l’objectiu és que 
els joves proposin les activitats d’oci 
que els agradarien fer i a través de les 
dues entitats ho feim possible.

El funcionament és molt senzill, 
demanam directament als joves les 
seves expectatives i necessitats i 
després en petits grups organitzam 
les activitats.

Varem començar a principis del 
curs, i per ara duim un seguit d’acti-
vitats: amb els de primer d’ESO hem 
jugat a jocs organitzats a la Placeta, 
hem anat al cinema i es va intentar 
realitzar una petita acampada però 
no va ésser possible.

Amb els de quart vam anar 
d’acampada i excursió a Alaró i al 
seu Castell, un grup realment geni-
al i amb ganes de fer més coses.

Per enguany esperam tenim i 
organitzar més activitats amb ells 
i elles.

Donar les gràcies a l’IES Josep 
Font i Trias per les facilitats que 
sempre ens dona per treballar  amb 
els joves, i també a l’APIMA de l’IES 
que amb les seves ganes i força ens ha 
ajudat a mantenir el projecte viu.

Espai jove de Cooperació
Aquest “Espai Jove de Coopera-

ció” vol complementar la part de 
sensibilització del Casal municipal 
de joves.

Són un grup jove l’objectiu del 
qual és aprofundir i debatre sobre 
el significat de les paraules coope-
ració al desenvolupament, tercer 
món, primer món, desequilibri 
econòmic, etc.

És un espai en el qual també 
es vol treballar amb activitats que 
demostrin que no tot és comprar 
amb diners i que un món més just 
és possible amb un poc d’esforç i 
essent sensible a les nostres deci-
sions quotidianes.

Per aquest motiu i amb l’ajuda 
de l’IES estan realitzant un seguit 
de xerrades als diferents cursos, 
aquestes xerrades es complemen-
ten amb la comissió de solidaritat 
de l’IES.

A cada curs parlam d’un mètode 
de producció d’un producte quoti-
dià en les nostres vides, i de com 
aquest producte i  la seva manera de 

produir-ho desequilibra tant social 
com econòmicament a la zona que 
ho produeix. 

Així a primer d’ESO parlam del  
cacau i la seva problemàtica, a se-

gon de les llaunes, a tercer de la 
roba i a quart del plàstic. 

I és que la informació és el més 
important que tenim per lluitar 
contra la desigualtat.

Quintos 97
Enguany hem de fer una menció 

especial a aquesta quinta, ja que 
s’ha mostrat molt activa i durant 
els mesos que han estat en marxa 
han fet un seguit d’activitats molt 
enginyoses i originals. Gràcies a ells 
i elles la nit de les ànimes va ésser 
més animada amb el seu recorregut 
del Terror i els Reis d’Orient també 
han expressat la seva gratitud per 

l’ajuda en la seva arribada.
Ara que comença l’any venen 

preparades per donar més activitat 
al poble, esperam que hi partici-
peu!!!

El passat 25 de novembre es 
va iniciar el primer dels quatre 
col·loquis que hi ha organitzats 
durant aquest any a l’escoleta, 
catorze famílies amb infants de 
0-3 anys van assistir a aquesta pri-
mera trobada que tractava el tema 
dels ritmes dels infants . Durant el 
mes de febrer va tenir lloc el segon 
col·loqui,  vuit famílies vengueren 
a reunir-se amb na Maria Llull 
i na Yolanda Cáceres, pediatra i 
infermera del nostre centre de 
salut per tractar el tema dels hàbits 
alimentaris i la salut a la primera 
infància.   

La iniciativa  d’aquestes troba-
des  va sorgir el curs passat a rel del 
treball en xarxa que ja fa  uns anys 
realitzam els diversos col·lectius:  
Equip d’Atenció Primerenca,  Cen- 
tre de Salut, Serveis Socials i Esc-
oleta. 

Aquests diferents serveis ens 
vam proposar com a objectiu 
crear un espai de reflexió amb  
les famílies amb temes que els 
poguessin interessar: salut i ali-
mentació, ritmes, primeres rebe-
queries, límits...

Els propers mesos seguirem les 
trobades amb els següents temes: 
els límits i el món que imagina 
l’infant. Ja sabem que  començarà 
a fer més sol al nostre poble i que 
s’estarà molt bé al carrer però  

esperam que ús animeu a venir.
Per altra banda, ens agrada-

ria poder donar continuïtat a 
n’aquestes trobades els propers 
cursos, per això ús animam a que 
ens faceu propostes dels temes 
que us poden interessar més. 

Recordau que les famílies amb 
infants 0-3 anys que no venguin a 
l’escoleta també hi podeu assistir.  

L’amipa organitza servei de 
guarderia durant el temps del 
col·loqui.

activitat juvEniL 

Han cOmEnçat ELS cOL·LOQuiS 
FamiLiaRS a L’EScOLEta

Vista d’un mercat a Oued Lao



La segona edició de la Passa-
rel·la solidària va constituir tot 
un èxit, tant per la organització 
impecable de l’esdeveniment per 
part d’un grapat d’empreses locals, 
com per la col·laboració del públic 
assistent que va aportar productes 
i doblers pel banc d’aliment s local 
Esporles x Esporles.

Com autèntics professionals 
desfilaren infants i gent més gran 
del poble amb els models i com-
plements que podem trobar als 
establiments locals. La presentació 
de l’espectacle va ser a càrrec de 
n’Aina i na Marta, i l’actuació de 
TM amenitzà la desfilada.

Les empreses participants varen 
ser: Sa fusteria, Zona!, Perruqueria 
Tere, Cloe creativitat, Tot amb flors, 
Esvelta centre d’estètica, Ferreteria 
Can Vidal, Material i transports 
Esporles, Fet per tu, Rebuzzna i 
Xisca Nadal fotografia.

A més d’aportar un bon grapat 
de productes per omplir el rebost 
d’Esporles x Esporles, la majoria 
dels assistents pagà també els 2 
euros de l’entrada, la qual cosa 
permeté la recaptació d’uns 350€ 
amb els quals se compraren més 

productes, sobretot gènere fresc 
per ExE.

Aprofitam per donar les gràcies 
a tots els empresaris que posen en 
marxa aquesta iniciativa, a totes les 
persones que participen en l’orga-
nització de la Passarel·la solidària 
i a la multitud d’espectadors que 
han col·laborat amb les seves apor-
tacións. 

Recordam que són els Serveis 
socials de l’Ajuntament d’Esporles 
els que gestionen la distribució 
dels productes del rebost d’Espor-
les x Esporles entre els usuaris del 
poble que ho han de menester.

Gràcies a tots!

El propers 14 i 15  de març se 
celebraran les V Jornades d’Esru-
dis Locals d’Esporles, les jornades 
estaven previstes pel passat octu-
bre però s’aplaçaren per diversos 
motius. Des d’aquí us  animem a 
preparar alguna comunicació. 

S’hi poden presentar estudis 
de qualsevol tipus sobre el nostre 
municipi: poden versar sobre la 
història, l’art, la cultura popular, 
l’economia, el medi ambient, la 
natura…, qualsevol tema hi té 
cabuda i qualsevol treball té un 
gran valor històric. No cal que 
siguin grans redaccions, ni estu-
dis exhaustius…, el que compta 
és que amb tots aquests reculls 
(siguin més o menys extensos, de 
temes més o menys importants) 
contribuïm a millorar la docu-
mentació referida al nostre poble 
i ajudam a no oblidar la nostra 
història, les nostres arrels…

Si teniu alguna idea, alguna 
proposta, no dubteu a posar-vos 
en contacte amb nosaltres i inten-
tarem ajudar-vos en tot allò que 
puguem. Sabeu que teniu l’arxiu 
històric de l’Ajuntament a la vos-
tra disposició i també tota la biblio-
grafia que hi ha a la biblioteca.

A tots aquells que no voleu, o 
no podeu, presentar una comu-
nicació, però teniu interès per 

aquests temes, us convidam a 
assistir d’oients a les Jornades. Si 
voleu comprar algun dels quatre 

llibres de les edicions anteriors, 
podeu fer-ho a les oficines de 
l’Ajuntament.

mOda, ESPEctacLE i SOLidaRitat a La caSa dES POBLE

v jORnadES d’EStudiS LOcaLS  
d’ESPORLES PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Entrevista Baltasar Bosch (Text i fotos: Es Fill de na Joaneta)

“Totes ses mares van en el cel”

B 
altasar Bosch i Serra va néixer a Espor-
les al carrer de Ses Escoles, actualment 
Mestre Munar, el nou d’agost de l’any 
vint-i-nou. Casat amb na Maria Dolors 
Contestí nascuda al barri de Gràcia 
(Barcelona) té cinc fills, nou néts i dos 
besnéts. Tant ell com la seva dona 

formen part de l’Associació Mà de Música.

Quins records teniu de la vostra infantessa?
Devora ca nostra hi havia Ca Na Gira, un colmado que 
era botiga i forn, El duien Madò Gira i el seu homo que 
li deien el Sen Gorrió. Uns altres veïnats eren En Porxer i 
na Xigués que tenien una somera i m’hi pujaven per fer 
una volta, jo devia tenir tres o quatre anys…

Després anàreu al Cap Enderrocat
Sí, mon pare va agafar sa cantina i estant amb sos militars 
varem tenir de tot: arròs, pa…

Quan vaig complir deu anys vaig anar a Lluc per fer de 
blauet, però ser capellà no era sa meva vocació.

Vareu cantar amb ells?
Sí. Era baix, afigura’t! De totes maneres agraeixo haver 
estat a Lluc perquè he rebud una formació humanista 
que m’ha servit de molt.

“Intentam que  
sa cultura arribi en 
es poble”
De Lluc, tornareu en es Cap Enderrocat?
Si, i cada dia anava a Palma en bicicleta, denou km per 
anar i altres tants per tornar, sempre amb vent en con-
tra. Anava a s’Escola de Formació Professional des Parc 
d’Artilleria.

Llavors muntareu s’empresa…
Era un taller d’instal·lacions elèctriques i sa feina mos 
sortia per ses orelles. No aixecaves sa veu a un operari 
perquè no sen anàs...!

Deguéreu guanyar molts de duros?
Jo tenia un cotxo “Ondine” Na Maria Dolors duia sa comp-
tabilitat. Sa meva dona és culta, i molt religiosa. Diuen 
que darrera un gran homo hi ha una gran dona, però jo 
no sóc un gran homo i ella sí que és una gran dona.

Seguiu enamorats?
Ten en conte que fa cinquanta nou anys que mos casàrem 
i seguim tenint molt bona connexió.

Actualment, què feis?
Caminar. Quatre feines dins la casa. Llegir. Tant na 
Maria Dolors com jo, estam a “Tast de Llibres” de la 
biblioteca.També a “Mà de Música” on feim concerts 

de música clàssica. Intentam que sa cultura arribi en 
es poble. Segur que molts diran: “No té necessitam a tu 
perquè sa cultura arribi en es poble” però… què diguin 
lo que vulguin!

“La música me duu  
a espais siderals”
Vos agrada molt sa música?
Molt. Disfrut! Me fa volar. Me duu a espais siderals. 
M’agrada sa música antiga, clàssica, religiosa: Luis de 
Victoria, Palestrina… També el jazz.

Sou creient?
Quan va morir sa mare d’un amic capellà li vaig dir: “Totes 
ses mares van en el cel” I això m’emociona. Jo no sé si 
hi aniré, però sa meva dona, sí.

Com estau de salut?
Es metges diuen que tenc es noranta vuit per cent, però 
els anys no els me lleva ningú. Menos mal!

No vos agradaria tornar a tenir vint anys?
Nooo!. He viscut lo meu. Me trob be. Estic dins es meu 
món. Tornar a començar ara? Caaaa! No té sentit. Lo princi- 
pal es sa salut. Els anys són relatius. Som un romàntic.

Estau content de la vostra vida?
Si, però hi ha pàgines que esborraria, però… ho has fet, 
ho has viscut i està fet!

Sabeu quants d’anys vos queden de vida?
Deu, més o manco. I lo que deman a sa meva dona és 
que no me deixi viudo.

Voleu dir qualque cosa més? 
M’agradaria que Sportulis tornàs al format anterior. 

“Lo que deman a sa meva dona és que no me deixi viudo”

jORnada FORa FumS
Amb marcat carácter festiu se va 

celebrar una jornada de sensibilit-
zació mediambiental  organitzada 
pel projecte Fora fums l’ONG Salut i 
Gènere, el passat mes d’octubre.

L’objectiu general d’aquest 
projecte és explicar, d’una mane-
ra molt simple, que ens hem de 
conscienciar que el consum de 

combustible no només afecta a 
la sostenibilitat del planeta sinó 
que també empobreix a molts 
dels països productors i ens hem 
de sensibilitzar de la importància 
d’emprar de cada vegada menys 
els cotxes particulars pels nostres 
desplaçaments.

Durant tota la temporada el 
Passeig és l’aturada de multitud de 
ciclistes que descansen de la seva 
ruta per les carreteres de la Serra 
i berenen al sol a qualsevol de les 
terrasses del centre. 

El cafè Nou és punt de trobada 
dels que fan les rutes organitza-
des per l’empresa del famós ciclis-
ta irlandès dels anys 80 Stephen 
Roche. El que no és tan habitual és 
que sigui ell en persona qui guiï el 
grup i s’aturi a fer una mossegada al 
poble. Però el passat dia 10 de febrer 
el poguérem veure fent un descans 
a Esporles amb un grup de ciclistes 
amateurs.

StEPHEn 
ROcHE 
BEREna a 
ESPORLES
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jOan, 
juan, 
cHuan 
Nom de baptisme i també bastant freqüent com a lli-
natge a les terres de parla catalana i castellana, és de 
tipus hagiogràfic, és a dir que deriva del nom d’un sant; 
d’origen hebreu, Yehohanan, Yohanan, en grec Ioannes, 
que significa “gràcia de Yahvé”.

És el nom de dos sants del Nou Testament: Sant Joan 
Baptista i Sant Joan Evangalista, per la devoció que se’ls 
tenia els primers anys del cristianisme, el seu nom es va 
estendre per tot l’Occident i ha estat i és encara un dels 
més usats (Giovani a Itàlia, Jean a França, John el Regne 
Unit, Johann a Alemanya, etc).

 Del mateix nom n’existeixen cognoms derivats com a 
diminutius (Joanet, Joaní, Joanot, Joanico, Joaniquet). 
La forma Joanot s’usava com a diminutiu i no com a 
nom compost del nom Joan + Ot, com ha suposat els 
historiadors vuitcentistes que traduïren Joanot per Joan 

Odon. A València hi ha el llinatge Joano o Juano, variant 
típica de la modalitat valenciana del català. Cal considerar 
variants arcaiques de Joan els congnoms Juany i Jovany, 
escrit Jubany per dialectalisme.

La presència d’aquest llinatge a Mallorca, es remunta a 
l’any 1229, quan les hostes del Rei En Jaume conqueriren 
Mallorca, ja que entre els seus capitans hi figurava Cosme 
Juan, a qui correspongueren en el repartiment de l’any 1232, 
dues jovades de terra a l’alqueria de Punxuat (Montuiri).

Avui en dia pot considerar-se com un llinatge eminentment 
ciutadà, ja que és a la ciutat de Palma, on te la representa-
ció més nombrosa, això si el podem trobar a quasi tots els 
pobles de Mallorca, però el que tenen la freqüència més 
important són: Algaida, Marratxí i Santa Maria del Camí, 
en aquest poble amb el 0.94% sobre el cens de l’any 2003 i 
Calvià, Capdepera i Valldemossa amb freqüència regular.

Bibliografia: Els mallorquins nom a nom, Repertori d’Antropònims Ca- 

talans, Corpus d’Antropònims Mallorquins del segle XVI, El Diplomatari 

del Monestir de Santa Maria de la Real, El Diccionari Alcover, Coanegra i 

Baratillo, Els Pergamins de la Cartoixa de Valldemossa.

Els nostres llinatges i escuts

En camp d’azur,  
una espiga de blat 
sostinguda per dos 
lleons, tot d’or

Hay personas que lloran con relativa facilidad y otras 
que bloquean su necesidad de llorar. Para algunas su 
motivación profunda es huir del dolor mientras que 
otras sienten que existen en la medida en que sufren y se 
apegan a él. Más allá de estos posicionamientos polari-
zados, es bueno saber que las lágrimas son liberadoras, 
contienen analgésicos naturales que atenúan el estrés, 
son un bálsamo para las heridas del desamor, aligeran 
el corazón apesadumbrado, consuelan y reconfortan en 
el adiós. Las lágrimas no derramadas oprimen el corazón 
y generan ansiedad.

En las sesiones de terapia el que el cliente se emocione 
y llore para mí es un buen síntoma, se está acercando a 
su dolor y a alguna verdad encubierta, está tocando el 
núcleo de un problema tal vez olvidado o pospuesto. 
Es señal de que reconoce una herida emocional, le hace 
espacio, se permite sentirla y toma conciencia de ella. 
Es el primer paso para sanarla. Algunas personas cargan 
desde tiempo atrás con heridas profundas y necesitan 
llorar regueros de lágrimas para poder sanarse. Llorar 
no es signo de debilidad sino de valentía. La valentía 
de atreverse a sentir el dolor y acogerlo, sin pretender 
ignorar o negar su existencia, el coraje de aventurarse a 
tocar propia la vulnerabilidad.

Las lágrimas son sanadoras, alivian la tristeza, la pena, el 
dolor, la impotencia, la frustración. Ayudan a que el dolor 
emocional fluya y no se quede estancado. Las lágrimas 
son signo de ternura, del anhelo de conexión cuando nos 
sentimos solos, imprescindibles para sanar las heridas 
y tristezas de la infancia. Una muestra inequívoca de la 
emoción que se siente al reencontrase y reconciliarse con 
el niño que fuimos. Las lágrimas disuelven las defensas 
egoicas, diluyen la máscara y la coraza del ego, reblan-
decen y dulcifican el corazón endurecido. Son una buena 
senda que nos conduce a nuestra esencia.

Hay llantos silenciosos y llantos a solas. Los llantos com-
partidos, cuando se llora y se expresa lo que se siente, 
cuando se pone palabras al dolor, son profundamente 
sanadores. Según San Agustín, las lágrimas son la sangre 
del alma. Son una muestra de la vulnerabilidad humana, 
a veces un desbordamiento de la tristeza y la pena y 
otras son expresión de alegría y plenitud del corazón. 
Hay lágrimas de perdón, de gratitud, de compasión por 
uno mismo y los demás.  De hecho, vistas al microscopio 

muestran una imagen y composición diferente según el 
tipo que sean.

Las lágrimas son creadoras, nos ayudan a fluir y ser cons-
cientes de nuestros deseos más profundos, la añoranza de 
los sueños rotos, los anhelos que quedaron olvidados en 
el camino, relegados en nuestro corazón. A veces se llora 
al tomar conciencia de los errores cometidos por incons-
ciencia e ignorancia, y por las consecuencias de nuestras 
decisiones y acciones. Las lágrimas licúan y transforman 
la dura realidad del dolor del duelo y acompañan dulce-
mente en los abismos insondables de las noches oscuras 
del alma. Son sutiles mariposas que nacen del dolor.
Las lágrimas son ríos que nos llevan a alguna parte. Una 
vía fluida que nos traslada de un estado emocional a 
otro: facilitan una nueva perspectiva, nos transportan 
a un nuevo horizonte, nos inspiran decisiones. Son un 
camino de transformación. Los lagrimales son una suerte 
de trasmutadores alquímicos que obran una importante 
labor de drenaje emocional, transforman y purifican los 
diferentes estados emocionales, diluyen el sentimiento 
de culpa, el resentimiento y el rencor. Llorar es una mani-
festación de la rendición del ego a lo que ES, nos ayuda 
a aceptar la realidad y asentir humildemente a las cosas 
tal como son, cuando tan solo nos queda decir Inshah 
Alah, hágase Tu voluntad. ¿No son buenos motivos para 
amar tus lágrimas?

Necesitamos darnos permiso para llorar los amores no 
correspondidos, las rupturas de relaciones, los distan-
ciamientos insalvables. Elaborar los duelos, aceptar e 
integrar las pérdida de la salud y de los seres queridos, 
las amarguras y las frustraciones de la vida. Entonces las 
lágrimas se convierten en sustancias fertilizantes y son un 
buen abono para los terrenos áridos y yermos. Más aún, las 
lágrimas llevan escrita una información que contiene las 
palabras detalladas de nuestras penas y lamentos, hablan 
del reconocimiento de una verdad interior. ¿Siendo así, 
qué dicen tus lágrimas?

Se llora por no haber sido visto en la infancia, por haberse 
prostituido emocionalmente, por no haber dicho “no” 
y “basta” a tiempo. Se llora por agotamiento ante la 
autoexigencia, por caer en la cuenta del mal de la “alegría 
crónica”, por autoexcluirse y cerrarse a la vida; se llora 
por sentirse no merecedor, por haberse instalado en la 
mezquindad y la tacañería emocional, por exigirse la 

perfección. Se llora por lo que se hizo y por aquello que 
nunca nos atrevimos a hacer. Se llora por el esfuerzo que 
se pone en ocultarse, por cansancio de hacer en lugar de 
ser, por abandonarse e ignorar al Ser que se es. Lloramos 
cuando nos sentimos conmovidos ante la impermanencia 
de los fenómenos, estremecidos por la incertidumbre y 
la fragilidad de la vida con sus momentos evanescentes, 
se llora hasta morir. Morir y vaciarse por completo de los 
ardides de la personalidad limitante hasta que uno puede 
por fin dejarse en paz.

A veces es fácil llorar cuando llueve, cuando parece que 
el Cielo llorara también ríos de lágrimas que contienen 
todos los dolores del mundo. Ahora bien, después de 
la tormenta viene la calma. Es entonces cuando puede 
brillar el sol irradiante de nuestro corazón. El diamante, 
la esencia con la que llegamos al mundo, nuestro rostro 
original. Todos deseamos brillar con luz propia, amar, 
expandirnos, ser la máxima expresión y mejor versión de 
nosotros mismos. “Sé el que eres”, nos dice Jung. “Sé 
aquello para lo que has nacido”, señala Elrond a Aragorn 
en El señor de los anillos. Y para ello, hay que llorar, soltar, 
vaciarse, drenar, limpiar, transformar dolores y heridas, 
pulir la coraza opresiva del ego hasta que nuestro corazón 
se ensanche y resplandezca en su propia luz. ¿Y con qué 
fin? Amarse y amar con un corazón puro y liviano. Amar 
con la inocencia de un niño, vacío de rencores, dolores y 
tristezas, con un corazón resplandeciente y desbordante 
de alegría. Es cuando finalmente tomamos conciencia 
de que más importante que ser amado es amar. Ya no se 
trata de cuánto me aman sino de cuanto amo.

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

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

Gener de 1995: primeres “matances populars de l’Esplai 
la Cadernera” d’Esporles. I fins avui. 20 anys de tradició, 
de cultura pròpia, d’identitat, de festa, de productes de 
la terra, d’estima pels costums dels nostres majors i 
avantpassats. Enguany feim 20 anys d’esplai i 20 anys de 
matances i alguns dels que enguany hi hem participat, 
ja ho vàrem fer a les primeres i no volem que siguin les 
darreres, precisament.

Per nosaltres, que feim un munt d’activitats els caps de 
setmana del curs escolar a més dels campaments d’estiu, 
minicolònies, rua,... de totes les coses que feim, la que 
vivim amb més intensitat són, sens dubte, les matances. I 
és que quan comença a arribar el fred ja ho tenim ben pre-
sent i comença la roda de telefonades i trobades amb els 
col·laboradors habituals que, com nosaltres, ja ho tenen 
ben present i només esperen que els diguem el dia exacte 
que les farem perquè no els coincideixi amb altres truis, i 
és que tots som gent que ens agrada estar per tot. 

Matador, matancera major, monitors, infants, ajudants 
incondicionals, cuineres i cuiners de frit i sopes, amics, 
veinats, curiosos, nouvinguts al poble, companys foras-
ters o estrangers, reporters, fotògrafs, rector,... fins i 
tot vegetarians que participen de la festa (normalment 
ajudant a fer frit o sopes). Tots aquets perfils passen any 
rere any a participar de la festa, gairebé 100 persones 

de mitjana durant el dematí (a dinar enguany érem una 
seixantena llarga). A més de l’horabaixa, que hi ha una 
bona feina a repartir totes les comandes dels qui han fet 
feina i volen una mica del profit que en treim del pobre i 
estimat porquet. I la resta sempre vola, la resta de gent 
del poble també vol tastar els famosos botifarrons i també 
les sobrassades (enguany més que mai).

La recompensa, si no era suficient tot el que ens aporta 
aquesta jornada llarga de festa i feina, és a la nit. Les sopes 
de les nostres estimades cuineres i cuiners que passen 
el vespre a l’esplai cuinant (Rosa, Cati (Catis en plural), 
Carlos, Maria, Keka, Alfonso, Dolors,...) són el colofó per-
fecte per aquesta jornada, i com sempre a preus populars 
perquè tothom en pugui gaudir. Però no acaba aquí, queda 
la rifa de les peces grans i camaiots que cada any, surti com 
surti, és un “tongo” general (segons el públic assistent 
no afortunat de treure cap premi). A partir d’aquí la bauxa 
segueix fins que cada un digui prou. 

I l’endemà, amb el cansament i la immediata nostàlgia, 
a deixar-ho tot com una patena, menjar botifarrons, 
estar impacients a que es puguin tastar les llonganisses 
i sobrassades, i a esperar que passi un any per tornar a 
fer festa i omplir les perxes del rebost amb embotits fets 
amb les nostres pròpies mans, que és quan els trobam 
més bons! PER 20 ANYS MÉS DE MATANCES!!

Volem donar les gràcies a tothom que hi col·labora, 
sobretot a la família Ferrà Terrassa, que ens deixa molt 
de material i màquines cada any, a en Pep Manxí per tot 
el que ens ajuda i a l’Ajuntament d’Esporles per totes les 
facilitats. 

Ens agradaria fer una menció especial a na Maria Mavi, 
que cada any ha vengut a dirigir les matances de forma 
desinteressada. Dir-li que li estam infinitament agraïts, 
que ens l’estimam de bon de veres i que sempre que ella 
vulgui la volem tenir amb nosaltres un dia tan especial 
com aquest (i quan digui que està massa gran encara li 
ficarem una mica de pressió perquè torni a venir hehehe). 
Gràcies de part de tots els que hem fet i feim l’esplai. Mil 
gràcies de tot cor.

20 anys d’Esplai la Cadernera vol dir 20 anys  
de matances populars
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Començam un any 2015 amb novetats,  
més força i il·lusió 
Des de la Colla de Dimonis Bocsifocs hem començat l’any 
amb les piles ben carregades, amb l’arribada del dia 
de Sant Antoni, una de les festivitats més populars de 
Mallorca, hem arrancat amb força i amb molta il·lusió per 
la consolidació de la batucada de la Colla, batiada com a 
BATUFOCS, formada per uns 20 percussionistes, qualcuns 
amb molta experiència dins el món de la percussió i d’al-
tres que fa poc més d’un any que toquen, però demostrant 
una qualitat i unes ganes envejables. A això li sumam la 
incorporació de nou dimonis nous, dels quals cinc han fet 
el seu bateig de foc aquesta festivitat de Sant Antoni, on 
vàrem tenir tres actuacions en poc més de 36 hores!!

Bocsifocs a l’escola
Per quart any consecutiu, la colla de Dimonis Bocsifocs, 
vàrem anar a l’escola Gabriel Comas i Ribas, primer de 
tot classe per classe, xerrant amb els alumnes i explicant 
el perquè de la figura dels dimonis per Sant Antoni i dins 
la nostra cultura, explicant les nostres característiques, 
com funciona la nostra colla i, sobretot, les mesures de 
seguretat per a que puguin participar els nins i nines als 
espectacles de foc que realitzam durant tot l’any. I dia 
16, juntament amb els Batufocs, vàrem sortir al pati amb 

tots els alumnes i Mestres del centre per festejar aquest 
dia sense foc.

Foguerons de Calonge i Sa Vilanova d’Esporles
El mateix dia 16, revetlla de Sant Antoni, sortint de 
l’escola els Bocsifocs agafàrem les forques i partírem 
cap a Calonge, un llogaret de Santanyí, on havíem estat 
convidats pels Espiadimonis de Felanitx juntament amb 
els Hiachat de Santa Margalida per participar, per segon 
any consecutiu, al correfoc i fogueró d’aquesta localitat 
del llevant mallorquí. L’endemà, quasi sense dormir, pre-
paràrem juntament amb els Fogueroners de Sa Vilanova, 
el fogueró i clàssic Correboc que es realitza cada any a 
l’aparcament de Sa Vilanova, organitzant el sopar i la barra 
per finançar la pirotècnia cremada durant l’espectacle.

El que ens espera
Acabat el trui de Sant Antoni, ja hem començat a preparar 
el correfoc de Sant Pere, després de l’èxit i reconeixement 
pel públic i altres colles del Carreró Del Dimoni, enguany, 
volem donar una mica de continuïtat però amb novetats 
(que encara no podem contar) però sí que podem confir-
mar que aquesta primavera omplirem el poble de bèsties 
de foc de tota l’illa de Mallorca. Però això ja vos ho anirem 
contant al nostre twitter i Facebook... 

Glosa dels Bocsifocs per Sant Antoni (Pep Alemany)
Els Bocsifocs són dimonis
arriben a poc a poc
per la festa són idonis
venen carregats de foc
Han sortit ja de la cova
aquí no fan gens de por
ells són de Sa Vilanova
de lo millor lo més bo
Amb la fosca tenim llum
I la nit torna de dia
amb renou i molt de fum
la gent bota d’alegria
Enceneu el Fogueró
s’ha de veure de Ciutat
I si passa un avió
quedarà ben socarrat.

Avui dematí, mentre passejàvem a prop del torrent, una 
mèl·lera s’ha posat damunt la barana del pont i ens ha 
parlat (això darrer passa sovint a Esporles, com bé sap 
tothom).

M’ha dit un eriçó –ens ha dit la mèl·lera- que li ha dit 
una milana, que li ha dit un mostel, que li ha dit una 
somera (sí, d’aquelles que ens netegen el torrent durant 
l’estiu !), que li ha dit un ropit, que li ha dit... 
Basta ! – l’hem interrompuda- vols anar al gra?
...que li ha dit una abella, que li ha dit un trencapi-
nyons, que li ha dit en Celestí, el ratolí esporlerí (bé, 
realment una rateta cellarda), que... Enguany, torna el 
Comtesporles! 

Això és el que ens ha explicat la mèl·lera i que ja saben, 
abans que nosaltres, tots els animals i animalons dels 
camps i la muntanya, del cel i dels torrents:

El Contesporles, 2n Festival Internacional del Conte, se 
celebrarà dies 2 i 3 de maig de 2015. Aquest esdeveniment, 
de caràcter biennal, pren com a eix central els contes, 
populars o literaris, per a infants, joves i adults i trans-
mesos al públic sobretot de forma oral, per contacontes. 
L’element central, el conte, es combina així mateix amb 
altres manifestacions artístiques i culturals, com ara el 
teatre, la música, les arts plàstiques, la gastronomia o 
l’excursionisme. Durant les jornades tenen lloc també 
conferències i taules rodones, per a tothom que vulgui 
entendre un poc més el món de la narrativa breu. 

L’escenari del Contesporles és tot el poble i el seu entorn. 
Esporles es  submergirà durant dos dies en un ambient fes-
tiu presidit pel conte, que es farà present a diversos espais 
públics (places, carrers, Casa del Poble, sales d’actes i d’ex-
posicions, etc.) però també comercials (bars i restaurants, 
botigues) i privats (patis, tallers artístics, etc.).

El Festival s’adreça als infants i joves, per tal d’estimular el 
seu gust per la lectura i la creativitat literària i artística, però 
també als adults, ja que es preveuen activitats específiques 
per a aquest públic, així com altres adreçades a famílies. 

Aquesta iniciativa és possible gràcies, sobretot, al tre-
ball organitzatiu d’un nombrós grup de voluntaris i a la 
generositat dels contacontes i artistes que hi participen. 
El Festival és promogut i organitzat per l’Associació 
Cultural Contesporles i compta amb el suport principal 
de l’Ajuntament d’Esporles, així com de la Biblioteca i de 
diverses entitats i persones. 

Aquesta segona edició del Festival presenta un increment 
total de les activitats, passant de les cinquanta-vuit de 
l’any 2013 a prou més de setanta enguany. Aquest aug-
ment es nota especialment en les sessions obertes de 
contes al carrer. També s’incorpora la interpretació amb 
llengua de signes en algunes sessions de contacontes i 
s’hi afegeix un nou idioma de narració, el francès, al català, 
castellà, anglès i alemany, ja presents a la primera edició. 
També s’amplien els cercaviles, que tendran lloc matí i 
horabaixa dels dies 2 i 3 de maig a Esporles. 

El Festival comptarà amb la presencia d’un col·lectiu 
d’Urban Sketchers de Mallorca que captaran amb els 
seus dibuixos l’ambient del festival, així com de diverses 
llibreries, que oferiran llibres infantils i juvenils, i dels 
artesans d’Esporles que presentaran productes elaborats 
expressament per al Contesporles. S’han convocat també 
dos concursos, de cartells i de contes, respectivament, i 
en el decurs del festival es podrà visitar una exposició de 
l’adaptació del “Decàleg dels drets dels infants a escoltar 
contes” feta a posta per al nostre Festival per Rosa Mª 
Colom i il·lustrada per autores i autors mallorquins. 

Hi haurà un centenar de persones implicades en les acti-
vitats pròpies del programa (contacontes, artistes, con-
ferenciants, etc...) i més de vuitanta voluntaris implicats 
en l’organització, l’ambientació i el desenvolupament 
del Festival.

El Contesporles es cou ara mateix, a poc a poc, a un forn 
que encalentim amb molta feina i molta il·lusió. Dies  2 
i 3 de maig, en plena primavera, el traurem i repartirem 
pel poble paraules, música, colors i alegria. Llavors només 
faltarà un ingredient imprescindible, fonamental: vosal-
tres. Vos hi esperam !   

Associació Cultural Contesporles

Per a més informació: 
contesporlesfest@gmail.es, Facebook Festival 
Contesporles i @Contesporles

Boscifocs Torna el Contesporles!

La jove pintora esporlerina ha tornat a ser reconeguda a un 
certamen internacional, aquest cop a terres nipones. Ha estat 
pre-miada amb una menció honorífica al certamen mundial, 22nd  
World Art children picture contest I-E-NO-HIKARI 2015, (Tokyo-
Japó), on competien 23.868 obres d’artistes de 83 païssos.

Na Maria competia amb una tela simple de tamany A3, una 
pintura acrílica mixta d’estil abstracte titulada Uncontrolled 
water. L’obra quedarà en propietat del certamen, així com 
els seus drets d’imatge.

Nous reptes de Maria:
Després d’enviar recientment les seves obres a República Txeca i 
Bielorrússia... Acaba d’enviar la seva darrera obra, Life Line, per com-
petir a la 7ena World Art Children Competition Tianjin 2015 (Xina).

El proper dia 22 de febrer, Maria ha estat convidada al 
MusicArt 2015 -sensebeat culture&music, al local sociocul-
tural de Ca ses Monges a Sant Jordi (Palma).

Per a més informació: artbymariapuertofullana.webs.com

El passat mes de novembre el Casal de Joves de Tramuntana 
(secció sènior de l’Esplai la Cadernera), vàrem pujar a l’Er-
mita Vella  per continuar amb les feines de reconstrucció: 
es va acabar de fer el trespol de la segona sala i es va pujar 
la paret de pedra fins a l’altura on aniria el sòtil, cosa que 
ens va omplir de motivació ja que cada vegada anam veient 
el final una mica més a prop!

Com que sabíem que a partir d’aquell moment farien falta 
moltes mans treballant alhora i coordinadament, vàrem orga-
nitzar unes jornades de feina a l’Ermita Vella amb un gran 
èxit de participació. Gent de l’Esplai la cadernera, del Club de 
Muntanya Ermassets i altres particulars i amics pel seu compte, 
col·laboràrem formant un grup de gairebé 30 persones.

Les jornades de feina foren molt profitoses i per sort només 
ens va ploure mitja horeta el diumenge dematí prest. 
Entre tots vàrem poder fer tot el sòtil de la segona sala i 
a més vàrem poder gaudir d’un cap de setmana en bona 
companyia on no va faltar de res: molta feina dura, aire 
fresc i la natura envoltant-nos, foc, torrada, unes bones 

rialles i una vetllada ben divertida. El Casal de Joves de 
Tramuntana s’encarregà que no faltàs res per a tothom 
que havia vengut a fer feina desinteressadament i tothom 
va tenir torrada per sopar dissabte i una genial paella per 
dinar diumenge.

Aquests mesos de tant de fred, vent, pluges (i festes de 
Nadal, Sant Antoni, etc) no han acompanyat gaire a poder 
seguir la feina, però tot d’una que poguem tornarem a pujar 
i a continuar amb la tasca. Esperam que d’aquí poc el refugi 
de muntanya de l’Ermita Vella pugui ser una realitat i que 
tothom que vulgui en pugui fer ús i gaudir de la muntanya i la 
natura amb més comoditats i respectant el medi ambient.

Menció honorífica per 
Maria Puerto Fullana

El Casal de Joves de Tramuntana dóna una bona  
empenta a l’Ermita VellaRelació d’activitats i beneficis

COQUES 
4 de gener 119,00 €
1 de febrer 187,91 €
8 de març 173,25 €
5 d’ abril 136,00 €
7 de juliol 205,67 €
15 de novembre 122,40 €
8 de desembre 96,50 €
Total 1.040,73 €

BUNYOLS
31 d’ octubre 175,00 €                            
Total 175,00 €              

IES JOSEP
8 de gener 530,70 €
FONT I TRIES
19 de desembre 425,90 €
Total 956,60 €

FIRA LLIBRE
26 d’ abril 135,00 €
Total 135,00 €

FRIT
26 d’ abri 1.011,50 €
Total 1.011,50 €

FIRA DOLÇA
9 d’octubre 822,25 €
Total 822,25 €

XOCOLATA
19 de desmbre 985,00 €
Total 985,00 €

TOTAL 5.126,08 €

Traspàs a E x E
RECAPTACIÓ FIRA DOLÇA 
822,25 €

TOTAL ENTREGAT AL FONS 
MALLORQUI 4.000 €

Moltes gràcies a tots per
 la vostra col·laboració.

Esporles al Món
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Bernadí Morey Sastre va néixer a Sant Joan el 29 de maig 
de 1945 i resideix a Esporles de de fa 30 anys. Està casat i 
té dos fills. Mecànic de professió, ara jubilat, va regentar 
un taller al carrer Joan Riutort. 

President del Grup Excursionista d’Esporles, integrant del 
Club de Muntanya Ermassets i voluntari de protecció civil. 
Sempre present a la xarxa social del poble és fàcil veurer-
lo implicat en multitud de causes, des de organitzar la 
Pujada a LLuc a peu, fe recolzament a les Pujades de la 
Fita del Ram, recuperant i promocionant rutes excursio-
nistes… Ha arribat a ser un referent de l’excursionisme 
balear i esporlerí.

A més de l’excursionisme li agrada el glossat, anar a 
pescar…

Sa Fosca
El torrent del Gorg Blau o sa Fosca neix als Tossals Verds 
i acaba a l’Entreforc, on es junta amb el torrent de Lluc. 
A partir d’aquest punt de confluència, els dos torrents es 
converteixen en un, el torrent de Pareis, que desemboca 
a sa Calobra. El conjunt es troba al terme municipal d’Es-
corca i constitueix un dels paisatges més bells i abruptes 
de Mallorca. Fruit del procés erosiu de milions d’anys, el 
modelat càrstic de la roca dóna lloc a formes capritxoses 
que constitueixen un patrimoni natural veritablement 
únic. El nom de sa Fosca ve donat per la circumstància 
que, al tram final, el torrent del Gorg Blau es troba 
cobert pels despreniments dels blocs de les parets que 
impedeixen l’entrada de llum, com si fos una cova en 
completa foscor. 

Fins a mitjan dècada dels anys seixanta, concretament 
fins al juliol de 1964, sa Fosca era un terreny verge, mai 
no explorat per cap humà conegut. El barranquisme arribà 
bastant tard a Mallorca: quaranta-quatre anys després de 
la mort de Lucien Briet, fotògraf, explorador i professor 
francès que va demostrar la seva passió pel paisatge de 
pedra calcària recorrent centenars de quilòmetres de 
complicats senders entre Aragó i França, qui deixà una 
extensa obra com a precursor. Indubtablement, aquest 
fet tardà va contribuir a anar carregant de misteri el lloc, 
que va assolir ben bé la categoria de mite.

Mentre alguns grups d’espeleòlegs, com l’encapçalat per 
Jaume Xaubet, anaven tantejant prudentment entrades 
i sortides, mirant d’establir la millor estratègia que calia 
seguir, un grup de tres joves excursionistes, agosarats però 
experimentats, s’avançaren a la seva expedició. Maties 
Oliver, Tomàs Suárez i Bernadí Morey, proveïts de dues 
cordes de quaranta metres, una de niló i una altra de cànem, 
tres claus, un martell i dues llanxes pneumàtiques de l’èpo-
ca, en calçons curts i amb unes tennis per hom, es varen 
llançar a l’aventura des de la central elèctrica de Turixant 
un dissabte 24 de juliol. Com que l’objectiu era completar 
l’excursió en un sol dia, el menjar que es varen emportar, 
compost per panses, llet condensada, figues seques, una 
llimona, etc., estava pensat per sobreviure durant aquest 
espai de temps. No cal dir que amb aquest equipament i 
la incertesa del recorregut, el risc que corrien era enorme. 
Sortosament i després de quaranta-set hores sortiren de 
la foscor convertits en herois. Varen passar dues nits ben 
aferrats i emparedats entre les dues embarcacions i un dia 
més del que tenien pensat per completar el recorregut. Si 
hi ha una bona definició de brusquer, forçosament ells s’hi 
ajustaven. El diccionari defineix brusquer com a ‘algú que 
es lliura a una curolla de manera apassionada’. 

Amb aquesta mescla d’empenta, valentia i temeritat 
varen encetar la pràctica del barranquisme a Mallorca. Al 
llarg dels mesos i dels anys següents es va perfeccionar 
tècnicament la baixada d’aquest i d’altres torrents. 

Des de aquest modest espai et feim arribar la nostra 
enhorabona i què puguis continuar molts anys fent camí 
i muntanya!

Vos volem informar que la nova campanya de socis 2015 
va començar dia 1 de gener. Vos animam a que vos hi 
faceu. Estam creixent molt com a club amb seccions 
noves i escoles.

Ja queda poc per estrenar el nou rocòdrom, a la sala poli-
valent de l’Ajuntament, devora el punt verd. En breu se 
vos informarà via mail a tots el socis de les dates que es 
podrà començar a emprar la nova instal·lació. Agraïm a 
l’Ajuntament  la seva implicació per donar-mos suport.

Des de el Club hem posat en marxa una nova secció de 
“Curses d’orientació”, visitau ermassets.org per a més 
informació.

També volen aprofitar aquest espai per fer una crida a tots els 
esportistes que utilitzen la muntanya per entrenar i recordar-

los que entre tots hem de preservar i conservar la natura. No 
deixar plàstics ni fems per la muntanya és un bé comú.

SEcció cuRSES dE muntanya
Iniciam un any més el campionat de Balears de curses de 
muntanya. Any a any estam duplicant els federats amb 
aquesta secció que està de moda. 

El més de gener es varen celebrar les II Jornades tècni-
ques. Volem agraïr a tots els assistents i  ponents per la 
seva assistència.

Aquest quadrimestre hi ha les curses de: S’Atalaia, 
Massanella-Tossals, Marató de Tomir, Cursa de Sóller. 

SEcció Btt
Aquest 2015 estrenarem noves equipacions de ciclisme i 

aprofitam aquest espai per donar les gràcies als nostres 
patrocinadors.

Per més informació de les sortides amb BTT visitau el blog 
ermassets.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’Esporles, Fisioplanet, Unics, Ash, 
Nutrisport, S’Escapada, Es Remei, Nutricionista Vanrell.

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

50 anys de Sa Fosca Ermassets, Club Esportiu de Muntanya d’Esporles
El passat any 2014 es compliren 50 anys d’una fita importantíssima pel barranquisme balear: es va atravessar la Fosca per 
primera vegada. I un Jove Bernadí Morey, veí d’Esporles, va ser un dels tres primers en aconseguir-ho.

Era l’any 1989, ara fa 25 anys, quan un grup de gent carregat 
d’il·lusions va reunir-se per pensar la manera d’introduir 
aquest esport al nostre poble.

Són moltes les persones que han passat durant tots 
aquests anys pel nostre club:  jugadors que s’han convertit 
en tècnics, pares que formen part de la junta amb moltes 
hores de feina i dedicació gratuïta, d’altres que acompa-
nyen els nins per tots els pobles de Mallorca, jugadors 
que ara es preparen per ser entrenadors, entrenadors que 
han passat pel nostre club i que ara són professionals de 
reconegut prestigi a nivell balear i nacional...Tots ells 
han contribuït al fet que, avui dia, Esporles sigui un club 
carregat d’èxits, amb jugadors esporlerins a les diferents 
categories de les seleccions balears i, així mateix, amb 
entrenadors i tècnics que han aportat -o que encara estan 
aportant- la seva experiència dins el món del bàsquet.

Durant aquests 25 anys hem seguit fent feina amb els 
mateixos valors que representaven els nostres fundadors: 
diversió, esforç, sacrifici, companyonia, treball individual i 
en equip, formació esportiva i educativa... Se cerca millorar 
no només com a jugador, sinó també com a persona.

A la primera temporada del club (89-90) només hi havia 
dos equips: un cadet i un sènior masculí. Aquests varen 
sembrar la llavor de la qual a l’actualitat treim fruits. 
Ara, el nostre club ha crescut i tenim equips masculins i 
femenins en totes les categories de formació, a més d’un 
sènior masculí. 

Actualment, tenim un projecte ja consolidat que inclou 
l’escoleta de bàsquet d’Esporles (Baby-bàsquet i Iniciació), 
les escoletes a Valldemossa, Son Sardina i Aula Balear i, 
fins i tot, un grup de veterans.

Dia 23 de Novembre es va dur a terme la presentació de 
tots els nostres equips i, tot aprofitant que celebram 
enguany el 25è aniversari del nostre club, hom va fer un 
petit homenatge als  dos primers equips que varen jugar 
a Esporles. També es va inaugurar oficialment el nou 
trespol del pavelló per part de l’Ajuntament. 

Va ser una diada carregada d’emocions, castells inflables, 
bona música, concursos i -naturalment- bàsquet que va 
acabar amb una gran torrada.

El VI Torneig de Nadal de la Serra de Tramuntana es va 
celebrar al nostre pavelló els dies 27 i 28 de desembre. 
Varen ser molts, els equips minis i infantils de diferents 
clubs de Mallorca que passaren per les nostres instal-
lacions durant aquell cap de setmana. Certament, foren uns 
dies carregats de bon bàsquet, germanor i solidaritat.

25 anys d’Esporles Bàsquet Club (EBC)

Nova equipació de la secció de bicicletes
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Novel·la
Les dones de la principal. Lluís Llach
28 dies. David Safier
Así empieza todo. Javier Marias
El lleopard. Jo Nesbo
Underground. Haruki Murakami
La veritat i altres mentides. Sacha Arango
Caciones de amor a quemarropa. Nicolás Butler
Ofrenda a la tormenta. Dolores Redondo
Crímenes que no olvidaré. Alicia Giménez Barlett
Las buenas intenciones. Amity Gaige

També això passarà. Milena Busquets

Infantil
La vida secreta de les princeses
La bruixeta Mimi aprèn encanteri per fer dormir
La tarta de hadas
Trist tras colores
Quin petonàs!
¡El mejor regalo de Cumpleaños del Mundo!
Oliver i Patch
Crea tus disfraces 

Generalitats
Remedios naturales para una infancia saludable. L. Prat
Thermorecetas. Irene Arcas
Les espècies. N. Duran
Lactancia. Noelia Terrer
El buen amor en la pareja. Joan Garriga
Partidos por la mitad. Karen Buscemi
Estrelles de la dieta mediterrànea

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.

ajudantS dE BiBLiOtEca
Per segon curs consecutiu enguany tornam a posar en 
marxa el projecte de Ajudants de biblioteca. Oferim als 
alumnes de 5è de primària de l’escola la possibilitat de 
venir a fer d’auxiliars al nostre centre i realitzar algunes 
de les tasques bàsiques de la nostra professió.

Pensam que l’experiència és del tot enriquidora tant pels 
alumnes com pel personal bibliotecari. A dia d’avui ja han 
passat vuit parelles d’ajudants pel nostre centre i encara 
en passaran desset més, en total uns 50 alumnes seran 
ajudants de biblioteca.

Els podreu trobar atenent al públic els dilluns i dijous 
horabaixa.

Hem de destacar que tots els alumnes es mostren entusi-
asmats per aprendre i realitzar les tasques bibliotecàries. 
El primer que els explicarem va ser com atendre al públic. 
Aprenen a utilitzar el programa de biblioteques per poder 
fer préstecs i devolucions, fer nous carnets, algunes noci-
ons de catalogació, com segellar, registrar… els nous 
exemplars. També els explicam la classificació i ordenació 
del fons, perquè puguin col·locar els llibres. viSitES EScOLaRS

Durant els últims mesos hem rebut diverses visites de 
les aules d’infantil del Col·legi gabriel Comas i Ribas. Els 
alumnes de 3 anys per veure la representació CANTANT 
ANIMALADES de centimets teatre. I els alumnes de 5 anys 
per visitar la biblioteca i aprendre moltíssimes coses de 
la mà del PROFESSOR SORPRESSES.

taLLERS d’inFORmÀtica aL tELEcEntRE
El mesos d’octubre i novembre passats realitzarem diver-
sos tallers d’alfabetització digital al telecentre ubicat a 
la biblioteca municipal amb el suport de la Fundació BIT. 
Concretament eren cursos dirigits a alumnes que es volien 
inciar a l’ús de facebook, twitter i google apps. 

Esperam poder seguir oferint cursos durant el 2015.

activitatS cuLtuRaLS a La BiBLiOtEca
Des de l’Ajuntament, i amb el suport del programa Cultura 
en Xarxa del Consell de Mallorca, es realitzaren diverses 
sortides culturals els darrers mesos de l’any. 

Es realitzaren tres rutes Palma Singular, que ens portaren 
a Canavall, sa Calatrava i Canamunt. Coneguérem carrers 
singulars, històries, llegendes, personatges... de Ciutat.
També una Oleoruta als pobles de Fornalutx i Sóller, apro-
fitarem tot el dematí pujant a un olivar, berenant amb 
l’amo de la finca, visitant el Museu i tafona de Can Xoroi 
i acabant a la cooperativa de Sóller per conèixer la tasca 
que realitzen i degustar els productes que distribueixen. 
Una visita de 10!!!

vicEnç viLLatORO aL taSt dE LLiBRES
El passat 28 d’octubre ens reunim per parlar de Moon 
River de Vicenç Villatoro i tenguerem  el plaer de rebre la 
visita de l’autor català.  Una lliçó magistral de tècnica de 
creació literària.

Olga Terrassa Riutort
Bibliotecària i arxivera de l’Ajuntament d’Esporles

8 de novembre de 2014

Avui me toca escriure, escriure paraules de record, però…la tristor m’envaeix el cor, 
el cap no tira i la mà me torna enrere.

No pot ser tan fàcil, jo no ho se explicar en unes línees…són massa sentiments, 
massa pena, massa incredulitat…no pot ser, no es ver.

En Rafel Joan, l’amic Rafel, ja no hi és. Va acabar la energia, les ganes de viure i,
 a poc a poc, es va anar apagant. De la mà de la seva estimada Margalida, dels amics que els 

estimam, dels records de la seva vida…

Ja ho he escrit... i me neg a fer-me a la idea. Envoltada de llibres i documents, 
allò que a ell tan li agradava, pens  que en qualsevol moment sentiré les seves potades lentes 

i feixugues, i sabré què és ell que baixa les escales per fer la xerradeta.

Per dir-me que duem les Jornades enrere, perquè aquell o l’altre farà una comunicació, 
m’explicarà que ha de fer un article per la revista de Santa Maria, remugarà perquè la gent és 
molt impresentable, me dirà que ha d’anar a Can Gazà a dur sopes, me contarà el berenar del 

dissabte al Deportiu, que ve de carregar caixes i taules per l’ONG...

I ho dirà mig remugat, amb to queixos, però content de fer allò que més li agradava. 
Allò que era la seva vida: ajudar, xerrar, recercar, escriure, observar, trullar.

Així és com el vull recordar.

Estic segura que el meu sentiment és el de molts, però molts, d’amics que estimam en Rafel.
Ens acompanyarà sempre... l’acompanyarem sempre.

Gràcies per tot Rafel
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Saps on és?

Saps qui és? xerrador, caminador, blanc pur

≈ TEST ESPORLERí ≈
1. Diversos colls travessen la Serra de Tramuntana 
en sentit terra-mar-terra, (Coll de Sóller, Coll de sa 
Bataia, etc,) sabeu quin és el coll més baix de tots?

A- Coll Baix d’Alcúdia.
B- Coll den Claret.
C- El Cap des Bosquet.

2. Devora el camp de futbol hi ha el cementeri munici-
pal. Algú sap si existeix altre cementeri a Esporles? 

A- Si, dins la possessió de Canet.
B- Si, a les cases de Son Mas.
C- No hi ha altre cementeri a Esporles.

3. Passam al sector de la construcció. Quina és la 
primera promoció d’habitatges plurifamiliars que es 
construí a Esporles?

A- La situada al carrer de la Casa del Poble 9, just davant  
 el centre de salut.
B- La que es construí on hi havia la fàbrica de Can  
 Fortuny, al carrer Ramon Llull.
C- La situada al carrer del Quarter 42, construïda  
 a l’any 1974.

4. Seguim amb la construcció. Sabeu quin ús es donarà 
a l’edifici que actualment estan construint a l’hort de 
Son Tries? 

A- Escorxador.
B- Refugi per excursionistes.
C- Discoteca-Pub.

5. Sabeu quin és el nom oficial actual del club de  
futbol d’Esporles? 

A- Club Esportiu Esporles.
B- Club deportivo Esporlas.
C- Cooperativa cultural esportiva d’Esporles.

6. Quina ha estat la màxima categoria en que ha jugat 
el club de futbol d’Esporles?

A- No ha passat mai de 1era preferent.
B- Tercera divisió.
C- Segona divisió.

Solucions número anterior

Carrer Vilanova 85,   
Ca ses Bessonetes

Toni Vicenç, president dels 
Ermassets, Club de Muntanya

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

Resum climatológic últims mesos:
OCTUBRE 2014
Temperatura mitjana: 19.6ºC
Temperatura màxima: 30.7ºC (dia 19)
Temperatura mínima: 13.3ºC (dia 24)
Nits tropicals (>20ºC): 1
Ratxa màxima de vent: 40.2 km/h (dia 22)
Pluja màxima en 1h: 3.2 L/m2 (dia 04)
Pluja màxima en 24h: 5.2 L/m2

Pluja total del mes: 12.2 L/m2

Dies de pluja: 3

NOVEMBRE 2014
Temperatura mitjana: 14.8ºC
Temperatura màxima: 24.0ºC (dia 23)
Temperatura mínima: 5.6ºC (dia 05)
Nits tropicals (>20ºC): 0
Ratxa màxima de vent: 54.7 km/h (dia 30)
Pluja màxima en 1h: 31.4 L/m2 (dia 05)
Pluja màxima en 24h: 69.8 L/m2 (dia 05)
Pluja total del mes: 150.6 L/m2

Dies de pluja: 11

DESEMBRE 2014
Temperatura mitjana: 10.9ºC
Temperatura màxima: 18.3ºC ( dia 19 )
Temperatura mínima: 3.7ºC ( dia 31 )
Nits tropicals (>20ºC): 0
Ratxa màxima de vent: 29.0 km/h ( dia 09 )
Pluja màxima en 1h: 25.0 L/m2 (dia 03)
Pluja màxima en 24h: 54.6 L/m2 (dia 04)
Pluja total del mes: 134.4 L/m2

Dies de pluja: 08

RESUM ANUAL 2014
Temperatura mitjana: 16.7ºC
Temperatura màxima: 34.5ºC (dia 18 de Juliol)
Temperatura mínima: 3.5ºC (dia 03 de Febrer)
Nits tropicals (>20ºC): 31
Ratxa màxima de vent: 74.0 km/h (dia 09 de 
Desembre)
Pluja màxima en 1h: 34.0L/m2 (dia 18 de Juny)
Pluja màxima en 24h: 69.8 L/m2 (dia 05 de 
Novembre)
Pluja total de l’any: 613.6 L/m2

Dies de pluja: 56

GENER 2015
Temperatura mitjana: 9.8ºC
Temperatura màxima: 19.9ºC (dia 10)
Temperatura mínima: 3.2ºC (dia 18)
Nits tropicals (>20ºC): 0
Ratxa màxima de vent: 72.4 km/h (dia 25)
Pluja màxima en 1h: 7.4 L/m2 (dia 20)
Pluja màxima en 24h: 35.0 L/m2 (dia 24)
Pluja total del mes: 65.8 L/m2

Dies de pluja: 06

Ja fa 2 anys que, mitjançant aquesta revista, publi-
cam les dades climatològiques del nostre poble, 
a partir d’ara hem afegit algunes dades més als 
resums mensual per tal de que siguin el més com-
plets possibles.

I acabam és resum climatològic amb una dita per 
aquest hivern:

Meteo Esporles 
Daniel Montero

Si sabeu les respostes les podeu enviar a 
biblioteca@esporles.cat

La nostra població
d’octubre de 2014 a gener de 2015. Naixe-
ments (14), Matrimonis (9) i defuncions (6)

Agost:
Toni Anguera Torrens(5)

Novembre:
Martí Nadal Verger(3), Jordi Aulí Moreno(6)

Desembre:
Clara Nadal Jiménez(1), Mariona Rosselló 
Pujol(2), Rosa Arbos Llaneras(4)

1 6

2 3

4 5

La lluna i Posseidó
La Lluna sembla voler entrar a les runes del temple de 
Posseidó, com si volgués   conèixer els secrets del deu 
dels mars. La llum ambrada de suau  llambreig es cola 
entre els salons desendreçats pel temps en un lloc que 
degué de ser magnífic.

Conten que a la fundació d’Atenes va haver un concurs 
entre Atenea i Posseidó; devien de fer el millor regal als 
atenencs. La deessa Atenea oferí una olivera, mentre que 
el déu del mar i les turmentes, amb un cop de trident, 
els hi va donar una font de la qual brollava aigua pels 
seus cultius. Els atenencs escolliren l’olivera perquè els 
proporcionava aliment, oli de la millor qualitat i fusta 
amb la qual poder construir i escalfar-se. Posseidó devia  

 
de ser un mal perdedor perquè del enuig va fer que la 
plana àtica quedés inundada.

Tot i això, els grecs seguiren rendint homenatge al déu 
que agitava la Terra amb terratrèmols i construïren 
temples que rivalitzaven en grandesa amb les més grans 
construccions de l’antiguitat.

Mils d’anys desprès, la companya celeste del nostre 
planeta sembla precipitar-se entre les pedres marcades 
amb el destí d’allò que és imperible, probablement 
aliena a històries d’oceans, fonts i concursos de déus 
capritxosos, intrigada per la solemne bellesa d’aquestes 
pedres sostingudes per la tenacitat dels sers humans.

Els somnis de Cassiopea - xavi Villanueva -

“Febrer, mes mentider, un 
dia dolent i l’altre també”
Recordam que podeu visitar online ses dades al 
web www.meteoclimatic.com i al compte de 
Twitter @meteoesporles



LA FOTO
Antònia Pizà

t om Sawyer i Tin Tin, les Tres 
Bessones i Alícia, Hugo Cabret 
i Batman, Zape i Matilda, 
Long John Silver i Robin Hood, 
Mowgli i Babar, Voldemor i 

Mortadelo, Tarzan i Peter Pan,...
Ningun tipus de conflicte tenen aquests 

personatges per compartir un espai des-
tinat a la imaginació i a la cultura dels 
més petits. Un espai d’informació i d’en-
treteniment. Un espai de llum i color. Un 
espai on l’única discriminació està re-
servada als prejudicis i a la intolerància. 
Un espai que diàriament visiten infants 
en estat de formació, plens d’innocència 
i de intel·ligència, que sorprenen per la 
seva espontaneïtat i la seva vitalitat.
De tots els indrets d’Esporles, la bibli-

oteca, i en especial l’àrea destinada als 
nins, és el més important. És un lloc 
sense limitacions. Un lloc per esbrinar 
nous mons. Un lloc per ser protagonis-
tes d’emocionants aventures. Un lloc 
on s’estableixen els fonaments d’una 
futura societat que pensa i raona, una 
eina valuosa per derrotar el totalitarisme 
i l’egoisme d’uns vers la solidaritat dels 
altres. Un lloc que en nom de la crisi ha 
estat menyspreat i ha sofert una minva 

de mitjans que s’ha suplert gràcies a la 
professionalitat de treballadors que no 
esperen més recompensa que el somriu-
re dels infants. 

L’Evangeli diu “La veritat us farà lliures” 
(Joan 8:31-38), i aconseguir aquesta lli-
bertat només és mitjançant un cervell en 
constant activitat que des dels primers 
anys s’ha d’estimular i a Esporles aquest 
espai està ubicat a sa Fàbrica.


