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EStREnAm LEgiSLAtuRA i cORPORAció municiPAL
Fruit del resultat de les elecci-

ons municipals del passat 24 de 
maig, Esporles estrena nova cor-
poració municipal. Els ciutadans i 
ciutadanes mitjançant la seva par-
ticipació a les urnes atorgaren set 
representants a la candidatura de 
l’agrupació PAS-MÉS, tres al Partit 

Popular PP i un al PSIB-PSOE.
A Esporles hi ha un cens electo-

ral de 3.677 persones i la participa-
ció dia 24 fou d’un 70,95%.

Cal destacar que, per primer cop, 
Esporles té una batlessa, que és na 
Maria Ramon Salas.

Albert Salido Malberti, és el res-

ponsable de les àrees d’Esports i 
Manteniment; Pere Palou Mas, res-
ponsable de les àrees d’Educació i 
Cultura; Xisca Torres de la Fuente, 
responsable de les àrees de Serveis 
Socials, Salut i Promoció econòmi-
ca; Vicenç Vidal Matas, responsable 
de Medi ambient i Participació ciu-

tadana; Marta Neus López Cortès, 
responsable de Joventut, Hisenda 
i Administració local; Joan Ferrà 
Terrassa, responsable de Festes 
Populars i Cooperació.

A més d’aquests regidors que 
conformen l’equip de Govern mu-
nicipal, la Corporació compta amb 

Miquel Bernat Bosch, Dolors Nadal 
Llinàs i Severiano Quevedo Mora 
com a representants del Partit 
Popular; i amb Juli Dalmau de 
Mata com a representant del Partit 
Socialista de les Illes Balears.

El Ple es constituí el dia 13 de 
juny de 2015.

Maria Ramon Salas

Miquel Bernat Bosch

Vicenç Vidal Matas

Dolors Nadal Llinàs

Albert Salido Malberti

Marta Neus López Cortès

Severiano Quevedo Mora

Pere Palou Mas

Joan Ferrà Terrassa

Juli Dalmau de Mata 

Xisca Torres de la Fuente
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Esporles ja compta amb un refu-
gi com cal per donar hostalatge als 
caminaires que recorren la Serra i 
que vulguin romandre al municipi. 
L’objectiu és fomentar l’activitat 
esportiva de muntanya al poble, 
principalment l’excursionisme.

El nou edifici que s’acaba de cons-
truir compta amb lliteres que perme-
tran, en principi,  la pernoctació de 14 
persones al Refugi. L’espai té instal-
lada una estufa de biocombustible 
vegetal per encalentir l’habitació 
durant les fredes nits d’hivern.

Com és sabut, el Refugi compta 
amb una edificació anterior que té 
una sala amb taulell per poder-hi 
menjar, passar la vetllada i planificar 
les etapes dels caminaries, així com 
una altra construcció amb porxo 
que l’uneix al nou dormitori, on s’hi 
ubiquen les dutxes i els serveis. 

A aquesta obra s’hi ha destinat 
un muntat de 93.087,24 euros, fons 
procedents del Consell de Mallorca. 
L’Ajuntament ha recepcionat l’equi-
pament per a la seva gestió.

EL REfugi dE SOn tRiES jA EStà AcAbAt

Són tres els nous projectes que 
enguany es poden dur a terme a 
Esporles gràcies al finançament dels 
fons europeus del programa d’ajudes 
LEADER de desenvolupament rural. 

Safareig de Son Tries
En primer lloc, s’han pogut fer 

les obres de restauració i recupe-
ració del safareig de l’Hort de Son 
Tries. El muntant dels treballs ha 
estat de 41.248€ dels quals LEADER 
en finança un 69%. S’han restaurat 
l’escala, la piqueta i les síquies del 

voltant de safareig. Els treballs han 
estat adjudicats a l’empresa de cons-
trucció Mateu Cañellas.

La recuperació d’aquest element 
millorarà les condicions de feina als 
futurs projectes formatius d’agricul-
tura ecològica, i possibilita al implan-
tació d’horts urbans a Son Tries.

Dinamitzadors de la Serra
El segon projecte és un curs de 

formació d’agents dinamitzadors de 
la Serra de Tramuntana, una nova 
figura professional amb l’objectiu 

de poder valorar les potencialitats 
socials, econòmiques i ambientals 
de les diferents tipus de finques de 
la Serra de Tramuntana; per apro-
fundir i implantar polítiques de 
desenvolupament rural, a partir del 
coneixement de les eines i recursos 
existents per dur a terme processos 
de dinamització rural.

Aquesta formació serà impartida 
per experts coneixedors d’aquest en-
torn i la seva gestió, tendrà un cost de 
17.357 €, 100% finançats per LEADER.

Del programa se’n podran bene-
ficiar 10 alumnes que gaudiran, com 
una de les activitats pràctiques de 
formació, d’una visita de tres dies 
al Parc Natural del Montseny, per 
tal que coneguin de primera mà 
un model dinamitzador dels més 
importants d’Europa.

Curs d’audiovisuals El meu poble
El tercer projecte, sota el títol de 

El meu poble, permet dur a terme 
un taller d’arts visuals per a infants 
i joves, proporcionant eines als joves 

realitzadors participants perquè 
aportin la seva percepció d’Esporles,  
al mateix temps que descobreixin 
què saben de la Serra de Tramunta-
na i dels seus habitants. 

El meu poble obtindrà com a resultat 
un documental d’Esporles elaborat amb  
el recull de vivències intimes i col·lecti-
ves a través dels ulls dels més joves.

El muntant d’aquest projecte és de 
9.840€, dels quals LEADER en finança. 
un 69%. També compta amb la col-
laboració de les Apimas locals.

tRES nOuS PROjEctES Amb finAnçAmEnt LEAdER A ESPORLES

 Amb l’objectiu d’evitar que es repeteixin els proble-
mes d’inundacions a causa de les pluges, l’Ajuntament 
ha procedit a la neteja del torrent a Son Mas.

S’havia sol·licitat en vàries ocasions a la Direcció 
General de Recursos Hídrics que es fecin les obres o 

intervencions necessàries, però com que no s’havia 
fet, l’Ajuntament va decidir intervenir per tal d’evitar 
que es tornin repetir aquests problemes cada cop que 
plou amb intensitat a la Serra.

La restauració del safareig de Son Tries, un curs d’agent  dinamitzador de la Serra i un vídeo promocional fet per infants i joves del poble

nEtEjA dEL tORREnt dE SOn mASPROjEctE dE REcuPERAció 
dE LA fOnt dE SOn tRiES

Per tal d’acabar el projecte de recuperació de la zona, s’ha demanat una 
subvenció de 13.760€ al consorci de la Serra de Tramuntana, organisme 
depenent del Consell de Mallorca, per restaurar la volta de sa Font de 
Son Tries, els antics rentadors i el tancament de la zona. També està 
previst la instal·lació d’una taula i bancs a prop del safareig.

 L’Ajuntament ha posat en 
marxa un pla de tractament contra 
el moscard tigre. Pels treballs de 
control i detecció realitzats durant 
l’any passat, ha quedat prou demos-
trat que Esporles és un dels muni-
cipis on es concentra una importat 
població de moscard tigre durant el 
període de primavera i estiu, per 
la qual cosa enguany s’ha decidit 
passar a l’acció combativa contra 
aquest molest insecte.

Per fer això, es varen dur a terme, 
durant el mes de maig, treballs 
de detecció i inspecció dels focus 
de cria per dins el poble i pel tor-

rent. Posteriorment es va aplicar 
un tractament larvicida, als punts 
on es detectaren concentracions 
de larves de moscard tigre, amb 
un producte ecològic (Vectomax 
FC) que no representa cap perill ni 
pels humans, ni per a altres espècies 
animals. 

Mikel Bengoa, biòleg–entomò-
leg, especialista en el control del 
moscard tigre, i titular de l’empresa 
Consultoria Moscard Tigre encar-
regada dels treballs, realitzà una 
xerrada a Sa Fàbrica oberta a tot-
hom, per tal d’informar sobre les 
mesures que s’han aplicant per part 

de l’Ajuntament als espais públics, 
com de les mesures preventives i 
correctores que es poden aplicar

als domicilis.
Recordam que el Moscard Tigre 

cria a petits embassaments d’aigua 
que convé evitar a les terrasses i 
jardins, tals com els plats de davall 
els cossiols, els cocons, petites 
piques o objectes que siguin sus-
ceptibles d’acumular petites quan-
titats d’aigua (juguetes rompudes, 
plats, tassons, botelles, pots...). No 
són lloc de cria les acumulacions 
més grans com safareigs, piscines, 
piques grosses, etc.

LLuitA cOntRA EL mOScARd tigRE
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LES SOmERES jA Són AL tORREnt

Acaben els dos Tallers d’Ocu-
pació de  l’àmbit Forestal que han 
donat formació a 20 persones i 
realitzat les pràctiques en temes 
de neteja i manteniment de camins 
públics a la Serra dins el terme 
d’Esporles. 

Aquests alumnes treballadors 
han obtingut el certificat de pro-
fessionalitat “Activitats auxiliars 
en la conservació i millora de 
monts” (nivell 1), informàtica bàsi-
ca i Orientació laboral. La durada ha 
estat de sis mesos des de desembre 

de 2014 a maig de 2015.
Durant aquest curs s’han fet 

nets els camins des Ratat, el  de sa 
Claraboia, el darrer tram del camí 
vell de Palma, el camí dels pescadors, 
el de Son Simonet i el  d’es Verger. En 
aquest darrer indret, concretament  

a la possessió de Son Malferit on 
passen l’hivern les someres neteja-
dores del torrent, hi han instal·lat 
un “engana someres”, un curiós arte-
facte de pals de fusta que permet el 
pas dels vianants pel camí i, alhora, 
impedeix que fugin els animals.

Aquesta acció formativa ha 
estat iniciativa de l’ajuntament 
i ha comptat amb la participació 
del SOIB i el cofinançament del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(SEPE) del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

La brigada 2015 netejadora del 
torrent va arribar a Esporles el passat 
dia 15 de maig i des de les hores fan 
feina per deixar-lo més net que una 
patena, com cada estiu.

Enguany són 8 animals cedits 

per l’Associació de criadors de pura 
raça asenca de les Illes Balears els 
encarregats de fer la feina.

La festa de benvinguda estigué 
molt animada amb infants, música, 
ballada i fideuà. L’àrea de Joventut i 

la Rondalla Maristel·la es van encar-
regar de l’organització, dels balls, 
jocs de taula, música tradicional (i 
no tan tradicional amb el debut 
de la Xaranga es Bandarres), tallers 
amb l’Esplai La Cadernera i ballada 

popular a la placeta. 
Les someres són vuit: na Pepa, na 

Timba, na Baldufa, na Boscana, n’Es-
trella, na Traginera, na Moreneta i na 
Trapa, i ens demanen que respectem 
el seu entorn i que tot el que no sigui 

orgànic, com són plàstics, papers, i 
altres fems no embrutin el torrent.

S’ha de dir que les someres són 
molt apreciades per petits i grans, 
i que, aquesta, és una festa molt 
esperada al poble.

finALitzA LA fORmAció REmunERAdA dE LES 20 PERSOnES  
dELS dOS tALLERS d’OcuPAció

En el marc del foment dels hàbits biosaludables que es duen a terme 
al municipi, en col·laboració amb el Centre de Salut de Tramuntana, 
darrerament s’han incorporat elements de descans al recorregut de les 
anomenades rutes biosaludables.

Ara, a més dels aparells de gimnàstica i els bancs instal·lats al carrer 
dels Estricadors, també es pot descansar de la passejada al banc instal·lat 
enfront del mateix Centre de Salut i del que s’ha posat davant l’Escola, 
on també s’ha condicionat l’illeta amb una pastera amb flors.

Mitjançant els fons d’una subvenció de Cooperació Local del Consell 
de Mallorca, es duen a terme les obres de condicionament i millora de 
les conduccions d’aigua a un tram del carrer Major.

Els fons destinats a aquestes obres ascendeixen a 100.000€.

Han acabat les tasques de 
recuperació del camí des Cas 
Ratat que han duit a terme els 
alumnes del Taller d’Ocupació. 
S’han realitzat tasques de neteja 
i desbroçament, per tal de deixar 
el camí més ample i transitable. 
Aquests treballs disminueixen el 
risc d’incèndis, faciliten l’accès 
en cas d’emergències i possibi-
liten les rutes a peu. Ara es pot 
recomenar l’itinerari que surt de 
s’Esgleieta i pren aquest camí des 
Cas Ratat cap a Ses Rotgetes, un 
cop allà s’ha d’agafar el camí de 
Can Maiol cap a es Muntant, i 
d’alla pel camí de Son Malferit 
arribar fins a Esporles.

Cal recordar que els Tallers 
d’Ocupació de l’àmbit forestal 
són una iniciativa municipal de 

formació remunerada que han 
ocupat 20 persones i realitzen les 
pràctiques en temes de neteja i  
manteniment de camins públics 
a la Serra dins el terme d’Espor-

les. Aquesta nova edició es tracta 
d’una acció formativa que comp-
ta amb la participació del SOIB i el 
cofinançament del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE).

La brigada de manteniment ha 
fet una renovació total a la plaça 
de Can Campos que ha quedat 
preparada per anar a prendre la 

fresca aquest estiu.
Tots els elements han estat 

reparats i repintats d’un verd ben 
alegre i, com a millora notable, s’ha 

instal·lat un element vegetal per fer 
ombra damunt la pèrgola. 

A la zona també  s’han arreglat el 
tancament del torrent i el pont.

incORPORAció  
d’ELEmEntS A LA RutA 
biOSALudAbLE

SAnEjAmEnt d’AigüES 
AL cARRER mAjOR

REcuPERAció dEL cAmí dES cAS RAtAt

REnOvAció A LA zOnA dE cAn cAmPOS

L’Ajuntament segueix amb el programa de Col·laboracions soci-
als que actualment manté a cinc treballadors fent feina a la brigada, 
les oficines i l’arxiu. Amb aquest programa, les persones que cobren 
alguna prestació del SOIB, la veuen complementada fins a la seva 
darrera base de cotització.

També en col·laboració en el Servei d’Ocupació de les Illes 
Balears (SOIB), l’Ajuntament participarà amb el programa d’inserció 
laboral per a persones de més de 45 anys. Esporles comptarà amb 
5 places per treballar durant 6 mesos. Aquesta iniciativa es finança 
amb Fons socials europeus.

Altres iniciatives totalment municipals són les beques Capacita’t, 
que donen feina a la brigada a tres persones durant sis mesos, i que 
també reben paral·lelament seguiment psicològic i de salut, orienta-
ció laboral i servei d’ajuda a domicili si escau.

L’Ajuntament també té actualment tres becaris TUO. Es tracta de 
graduats universitaris que fan les seves pràctiques a l’Agenda Local 
21, a la Biblioteca municipal i a Suport a programes municipals res-
pectivament.

Més programes de suport  
a l’ocupació
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- 2 sortides de suport al bombers del Consell de Mallorca per 
llevar pins caiguts a la carretera.

- 2 sortides per avís d’incendi (112).
- 1 sortida per recerca d’una persona desapareguda a la munta-

nya al terme municipal d’Esporles.
- 1 acció preventiva al correfoc de la Vilanova amb motiu de les 

festes de sant Antoni.
- 1 acció preventiva a la carretera Esporles- Banyalbufar amb 

motiu de la cursa ciclista 312.
- 1 acció preventiva a la cursa de muntanya Fita del Ram 2015.
- Tasques permanents de vigilància en el municipi i formació 

continua dels voluntaris.

SUBVENCIONS REBUDES:
- Enguany s’ha tornat a demanar la subvenció per al finança-

ment de l’adquisició d’equips d’emergència per a les agrupacions 
municipals de voluntaris de protecció civil de les Illes Balears 
(CAIB) i se’ns han concedit 1.956 €.

MILLORES EQUIPAMENTS:
L’Ajuntament ha dotat el vehicle de  l’agrupació amb rodes 

noves i els hi ha concedit un espai per a reunions al nou “Hotel 
d’Entitats”.

Recordau que el telèfon d’emergències és l’112.

L’Ajuntament d’Esporles i l’Institut Josep Font i Trias agra-
eixen la participació a totes les empreses i entitats que han 
col·laborat amb el Projecte d’Intervenció  Socioeducativa (PISE) 
durant el curs 2014-2015.   

Bordoy fontaneria, Taller mecànic, Cuina Escola, Estètica 
Mediterrània, Escoleta municipal, Nova Perruqueria, Ses Planes, 
Centre de dia, Sa Bodega, Restaurant Es Brollador, Veterinària 
Tramuntana, Frutas Bouza, Verdesca.

Actuacions del grup local 
de Protecció Civil

Col·laboradors 
Programa PISE

Una de les coses congènites 
del mestre és tenir moltes idees, 
organitzar, innovar, pensar en com 
podem donar forma a alguna idea.  
Fa un parell de mesos durant unes 
jornades d’educació infantil vam 
escoltar un reconegut mestre i 
filòsof que ens deia que tenia un 
amic que reconeixia a les persones 
que tenien la professió i vocació 
de mestre només observant: “…
cuando voy a tomarme un pincho 
observo los grupos de gente, aquel 
que está colocando la sillas antes 
de que lleguemos los otros a la 
mesa, tomando nota de lo que qui-
eren los otros antes de que venga 
el camarero, que cuenta el numero 
de porciones de los pinchos que 
vamos a pedir...“ en fi, que el cap del 
mestre no atura mai, sempre està 
en previsió. Com us podeu imagi-
nar tots els que érem a les jornades 
vam esclatar a riure perquè molts 
ens vam veure retratats.

I perquè us contam tot això? 
Doncs perquè una de les mane-

res d’agafar idees per aplicar a les 
nostres escoles que ens ajuden a 
millorar i innovar són les visites 
a altres centres. Durant aquest 
any l’equip de l’escoleta ha rea-
litzat una formació en pedagogia 
holística i hem pogut gaudir de 
les explicacions metodològiques 
dels mestres i de l’ambient que 

es respira a l’Escola de Sa Llavor 
a Mancor de la Vall. El mes de 
desembre vam anar a visitar l’es-
coleta de Sencelles que ha posat 
en marxa una línia metodològica 
basada en el funcionament per 
ambients de joc i aquest mes de 
maig hem assistit a la jornada de 
portes obertes que oferia la nova  
escola Waldorf a Palma.

Per altra banda també hem 
rebut algunes visites a la nostra es-
coleta, el passat mes de febrer vam 
rebre l’escoleta de Valldemossa i 
la  llar d’infants de Cambdevànol 
de Girona. Campdevànol, poble de 

naixement del pintor Josep Coll 
Bardolet és poble agermanat del 
nostre poble veí, i van aprofitar 
fer una trobada les dues escoletes 
i visitar l’escoleta Gianni Rodari 
a Palma i la nostra d’Esporles. 
Aquest darrer mes de maig l’es-
coleta d’Algaida a partir d’una 
formació i revisió organitzativa 
i metodològica que es fa al seu 
centre ens van sol·licitar fer una 
visita a la nostra escola. 

Com podeu veure aquest curs  
ens duim una motxilla plena d’ex-
periències i d’idees pel curs que 
ve!!

Passada la rua (molts ens vareu 
veure disfressats d’indis passejant 
pel Passeig) va venir Pasqua i, aquí 
al centre, això vol dir panades, robi-
ols i crespells a les totes! I és que 
entre tots ben feiners el nostre 
forn (i és un gran forn) va haver de 
coure un bon grapat de palanganes 
ben plenes.

També hem aprofitat quan hem 
pogut per moure’ns i sortir una 
mica a passejar. Amés d’anar a cami-
nar i berenar al Passeig, també hem 
tornat a visitar la Fira del Fang de 
Marratxí, enguany més gran i amb 
peces encara més originals que els 
altres anys. Com els darrers anys 
enguany també hem anat a visitar 
l’Escoleta d’Esporles la setmana 
de Sant Jordi. Allà varem contar la 
llegenda de Sant Jordi i el drac a les 
personetes més menudes del poble 
que ens van escoltar amb molta 
atenció i varen quedar encantats 
amb les nostres titelles i les ban-
deroles de dracs, princeses, roses 
i cavallers que els vam fer per a 
l’ocasió.

I amb l’arribada de la primavera 
tenim el nostre centre i el nostre 
pati més lluminosos que mai i amb 
les plantes i cossiols plens de flors. 

El romaní, tarongí, herba sana... 
combinat amb el sol, que ja és ben 
calent, aconsegueixen que quan 
passam les estones al pati s’hi esti-
gui de meravella. 

Volem donar les gràcies a totes 
les persones que col·laboren amb 
el centre, sobretot durant els mesos 
de curs escolar: en Tomeu i na 
Teresa per les sessions de música, 
en Nacho per donar-nos una ma en 
tot el necessari, na Maria per estar 
sempre disposta... i a tothom que 
ens ajuda o ve a fer activitats amb 
nosaltres.

viSitAm... i EnS viSitEn gRAnS i PEtitS 
Gràcies a una gran iniciativa 

de l’àrea de Serveis socials i la col-
laboració de l’Escoleta la gent gran 
del taller de memòria i habilitats 
socials amb algunes de les per-
sones usuàries més valentes del 
centre de dia, varen fer una sortida 
ben especial amb els infants més 
grans de l’Escoleta. L’activitat se 
celebrà el passat 13 de maig.

Petits i grans varen gaudir d’a-

questa activitat intergeneracional 
on tots plegats berenaren del pa i 
galetes d’oli que havien fet, jugaren 
al pati i pintaren llenços a mitges. 
Aquests quadres, entre d’altres 
coses, els podrem veure a l’exposi-
ció que se farà a l’Ajuntament amb 
motiu de les festes de Sant Pere.

Tots quedaren molt contents i 
contentes i amb ganes de tornar-hi 
el proper curs.

cOm SEmPRE, SEguim mOLt ActiuS AL cEntRE dE diA

L’empresa Esporfit és la nova 
adjudicatària de la gestió de la pis-
cina municipal i les instal·lacions 
de gimnàs i cafeteria.

Aquest estiu la piscina roman-
drà oberta des de juny fins el setem-
bre, i gràcies a la modificació de 
l’ordenança municipal, el preu d’ús 
de la piscina serà més barat pels resi-
dents al municipi que pels usuaris 
d’altres pobles (veure quadre de 
preus adjunt).

Aquest estiu hi ha oferta de cur-
sets de natació per a infants de 0 a 12 
anys. També està previst que el gim-
nàs ofereixi activitats esportives tot 
l’any i servei d’entrenaments perso-
nalitzats. En podeu consultar l’oferta 
actualitzada i les novetats a Gimnàs  
i Piscina d’Esporles a Facebook.

La nova concessionària celebrà 
una jornada de portes obertes per 
mostrar les novetats i una festa 
d’inauguració per convidar tot-
hom a gaudir de les instal·lacions 
i activitats.

nOvA gEStió dE LA PiScinA municiPAL
tiPuS AbOnAmEnt 
Individual fitness + AADD
Mensual                       
Trimestral                     
Semestral                     
Anual                             
Individual fitness + AADD + abonament piscina
Mensual
Familiar fitness + AADD
Mensual                           
Trimestral                    
Semestral                     
Anual                               
Individual FITNESS
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Individual fitness + abonament piscina
Individual

DIA D’ENTRENAMENT
Inscripció 

PREu EntRAdA PiScinA
EDAT DE L’USUARI
De 0 a 4 anys 
De 4 a 14 anys
Majors de 14 anys

PREu

39,90 €
112,50 €

210 €
384 €

55 €

64 €
180 €
300 €
480 €

30 €
80 €

165 €
340 €

45 €

5 €
0 €

RESIDENT

0 €
0,75 €

1 €

NO RESIDENT

0 €
2,50 €

5 €

Amb motiu de la preparació del dispositiu de seguretat de les Festes de Sant Pere 2015, es va reunir Junta 
Local de Seguretat a l’Ajuntament d’Esporles amb l’assistència de la delegada del Govern, Teresa Palmer, 
responsables de la Policia local, de la Guardia Civil i de l’administració local.

L’Ajuntament d’Esporles celebrà un acte de reconeixement al servei realitzat al municipi pel que fou cap 
de la Policia Local, Pep Toni Álvarez, als 15 anys de servei de l’actual cap Santiago Martín; i al que fou ser-
gent de la Guardia Civil a Esporles durant més de vuit anys, Juan Doblas.
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Quintos 97
Aquests quintos estan a punt 

de convertir-se en els millors de la 
història... encara que queden un 
parell de mesos perquè els poguem 
valorar com a tal.

Durant aquests mesos han rea-
litzat diferents activitats, com un 
bingo amb camilles a la Placeta 
del Jardinet, han col·laborat amb 
la Biblioteca municipal el dia Sant 
Jordi, venent coques amb poemes 
de diferents autors catalans. A més 
durant el mes de juny ens han aju-
dat a conscienciar un poc més que 
el tabac no és bo per la salut i que 
deixar-ho costa però és possible.

Per tant agrair aquest grup de 
joves tan mogut i amb tants d’in-
teressos per crear noves activitats 
que donin al poble un caire més 
agradable i amb més vida.

Dia de la dona
El dia 8 de març, com cada any, 

es celebra el dia de la dona, i des 
de l’àrea de Joventut i la de Serveis 
Socials hem volgut que la cele-
bració no es quedi només en un 
sol dia, així que hem organitzat 
un seguit d’activitats que s’han 
duit a terme durant tot el mes 
de març (i una mica més) amb 
col·laboració amb molta gent i ser-
veis: Biblioteca Municipal, Laura 

Reynés, IMAS, Marta Cabot, Espai 
Jove de Cooperació...

Hem comptat amb activitats 
tan variades com conta-contes a 
la biblioteca, tallers de camise-
tes i xapes reivindicatives amb 
missatges a favor de les dones, 
exposició de dones oblidades de la 
història (inventores, nobels, astrò-
nomes...), un curiós “cafè amb 
dones” on vam poder gaudir del 
coneixement i la saviesa de dones 
de diferents esferes (del món dels 
esports, de la cooperació, de la 
política...) i també una conversa 
en torn a l’hipersexualització de 
les dones en el panorama medi-
àtic titulada «Símptoma de Grey» 
oferida per l’IMAS. 

Es van oferir dos cursos, un de 
defensa personal i un d’habilitats 
emocionals. 

Documental «El meu 
poble»

“El meu poble” és un projecte 
documental que es desenvoluparà, 
al llarg dels mesos vinents, des de 
maig fins a setembre d’aquest any, 
en el qual tots els joves del poble 
poden participar.

Mitjançant el taller audiovisual, 
tutoritzarem a tots els assistents i 
els ajudarem a formar part directa 
de l’elaboració del documental.

Formarem un grup de treball on 
aprendrem a donar forma a les sen-
sacions, a documentar les relacions 
socials i il·lustrar l’entorn. Traduir-
ho, transmetre-ho i plasmar-ho en 
imatges.

Els assistents seran els princi-
pals encarregats de filmar el con-
tingut del documental.

Confeccionarem el guió d’aquest 
projecte a partir dels protagonistes 
i icones del poble que més cridin 
l’atenció els assistents al taller, les 
peculiaritats del seu dia a dia (a casa, 
amb la família, amics, activitats...).

Tots els participants seran direc-
tors, actors i càmeres i junts decidi-
ran que enregistrar, a qui enregistrar 
i on enregistrar.

Aquests tallers audiovisuals són 
gratuïts. I estan avalats i finançats 
pel Fondo Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural, l’Ajun-
tament d’Esporles i la Apima de 
l’IES.

Durant l’estiu!!!
L’APIMA de l’IES i l’àrea de 

joventut no han deixat de treba-
llar en col·laboració i aquest estiu 
oferiran aquestes activitats:

- Clubs d’Estiu!, tallers i activitats 
durant l’estiu per a joves d’entre 12 
i 16 anys, on hi haurà un seguit de 
tallers, com cuina, circ, voluntariat, 
billar, graffitis, etc.

Aquests clubs es duran a terme 
durant els mesos de juliol i agost.

Per a més informació podeu 
enviar un mail a pij@esporles.cat

- Campament «2 Monos», aquest 
campament va dirigit a joves d’en-
tre els 15 i 18 anys. L’any passat 
l’experiència va ser molt i molt 
bona, atès que la dinàmica i la pro-
gramació no es va plantejar com un 

campament d’activitats, sino que 
es va plantejar com una experiència 
de vida on el temps era sevundari.

Volem tornar a treballar amb 
aquest sentit i durant aquests me-
sos anirem informant de les ins-
cripcions i més.

Per a més informació, recordau 
pij@esporles.cat

cASAL municiPAL dE jOvES
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El model de gestió de residus del 
nostre municipi va ser capdavanter 
quan es va implantar i passat el 
temps s’ha demostrat la seva efi-
càcia demostrada per més del 76% 
de residus recollits seleccionats en 
fraccions reciclables durant els dar-
rers anys. 

Per aquest motiu, Esporles és 
posat com a exemple per a altres 
municipis alhora de dissenyar 
models de gestió de fems soste-
nibles, i va ser amb aquest motiu 
que fa uns mesos rebérem la visi-
ta de Jabir Toujgani- coordinador 
de projecte de l’ong ADEO i d’Ali 

El Asri-enginyer de la municipali-
tat de Ouedlaou (Marroc), acom-
panyats per Catalina Socias, del 
Fons Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació amb l’objectiu de pren-
dre mostra per implantar un projec-
te de gestió de fems a la seva regió.

ExPORtAm mOdEL dE gEStió dE RESiduS

Moltes coses han passat des del 
darrer Sportulis a l’Escola de Música 
i Dansa. Per començar, al mes de 
març, vàrem organitzar la Primera 
trobada d’estudiants de piano i de 
guitarra a la que assistiren, a més 
dels nostres alumnes, altres dels 
pobles d’Algaida, Llucmajor, Ses 
Salines o Petra. La trobada va tenir 
molt d’èxit, acabant amb un con-
cert de professors I dels alumnes 
de guitarra participants. Tothom 
va quedar  ben content i amb ganes 
de repetir el curs que ve.

Al mes d’abril som nosaltres els 
convidats a participar a la Primera 
trobada de Bandes Infantils i 
Juvenils de Petra. Tant la nos-
tra Banda Infantil com la nostra 

Banda Juvenil ho fan molt bé i 
sembla que l’organització ja pensa 
també en repetir l’any que ve. 

Arriba el mes de maig i ens 
posam molt bé les piles perquè 
tenim un munt d’activitats per 
fer. Ens alegram perquè aquest 
curs hem tornat organitzar la 
Setmana Cultural, després d’uns 
quants anys sense fer-ne. S’han 
realitzat més de 20 tallers i acti-
vitats i durant una setmana els 
alumnes, infants i adults han vis-
cut la música d’una altra manera. 
Perquè tengueu una idea hem fet 
tallers d’educació de l’oïda, d’im-
provisació amb l’instrument, de 
castanyetes, de batucada...fins i 
tot de rebosteria musical!

A dins la Setmana Cultural, 
concretament el dissabte, també 
celebram la nostra ja tradicional 
Trobada de Bandes Infantils i 
Juvenils d’Esporles, que enguany 
arriba a la seva 5a edició. Han vengut 
bandes de Santa Margalida, Palma, 
Campos, Montuïri, Porreres, o Artà. 
Ha anat molt bé, tots els partici-
pants amb ganes de tornar l’any 
que ve a Esporles.

I coincidint amb el final de la 
Setmana Cultural, s’ha celebrat 
a Esporles, organitzat per l’Esco-
la de Música i Dansa un impor-
tant Curs de Perfeccionament 
de Clarinet impartit per Enrique 
Pérez Piquer, clarinet solista de 
l’Orquestra Nacional d’Espanya. 

Les classes es realitzaren a la Casa 
des Poble i l’Escola de Música 
entre el 15 i el 18 de maig. A dins 
aquest mateix curs vàrem poder 
contemplar una exposició de cla-
rinets de la casa Bouffet, gràcies 
a Musicasa Conservatori, que els 
va dur fins a la nostra Escola de 
Música i els participants al curs 
varen poder veure i provar alguns 
dels millors clarinets del món.  A 
més, el dia 18, una vegada acabat 
el curs, alguns dels que hi par-
ticiparen oferiren un concert a 
la Casa des Poble, acompanyats 
en algunes obres per piano o per 
grup de corda. Va ser una gran 
culminació del Curs de Clarinets 
i de la Setmana Cultural!!!

Però encara hem fet més coses, 
una audició instrumental, el con-
cert d’alumnes que han acabat el 
Grau Elemental i una cosa que ens 
ha fet molta il·lusió des de principi 
de curs. Representar un musical a 
la Casa des Poble, amb música, lle-
tra i teatre escrits especialment per 
a nosaltres. Àlex Tejedor ha estat 
l’autor de la història i la música i 
tota l’escola s’ha bolcat en la seva 
preparació i representació. 

No podem dir que estam aturats. 
Ha estat molta feina per a que tots 
aquests esdeveniments acabassin de 
manera exitosa però veient els resultats 
i l’alegria dels infants que hi han parti-
cipat, encara tenim ganes d’organitzar 
més i més coses per al curs que ve!!

EScOLA municiPAL dE mÚSicA i dAnSA



LA PLAcEtA cOnvERtidA En EL SàhARA PER un diA
Una jaima muntada enmig de sa 

Placeta ens cridà l’atenció el passat 
mes de març. Fou una iniciativa de 
l’organització Escola en pau per fer 
visible la problemàtica que pateix 
el poble saharauí i cridar a la solida-
ritat, organitzant una jornada amb 
diverses activitats al poble.

Segons explicà Carme Barceló, 
presidenta d’Escola en Pau, l’as-
sociació la formaren un grup de 
famílies l’any 2001 amb un ambi-

ciós objectiu: oferir acolliment 
familiar solidari a nins i nines  
dels Campaments de Refugiats de 
Guerra  de l’antiga I i malmenada 
colònia/província espanyola del 
Sàhara Occidental. Així va néixer 
l’associació ESCOLA EN PAU i el 
projecte “Madrassa”, que significa 
“Escola”. 

Durant el curs 2014/2015, 31 in-
fants i joves d’entre 9 i 25 anys 
cursen a Mallorca estudis de pri- 

mària, secundària, batxiller, for-
mació professional o carreres uni- 
versitàries. Alguns d’aquells pri-
mers estudiants han acabat la 
seva formació, uns han tornat als 
Campaments, d’altres han trobat 
feina aquí i ajuden a les seves 
famílies que han quedat allà, i 
finalment un grup prou nombrós 
continua estudis a la universi-
tat. Al llarg d’aquests anys noves 
famílies s’han incorporat al pro-

jecte i han donat a més infants 
l’oportunitat d’estudiar i formar-
se en condicions adequades que 
els permetràn millorar les seves 
expectatives de futur, cosa que 
ha de redundar en benefici de les 
seves famílies i del seu Poble. 

A més de les activitats i la con-
versa amb els joves saharauís que 
viuen amb famílies mallorquines, 
es pogué gaudir d’una exposició a 
sa Fàbrica de fotografies de Rosa 

Núñez, on es plasmen les activitats 
d’aquests joves i les seves famílies 
d’acollida a Mallorca. Rosa Núñez  
ha retratat  moments del dia a dia 
d’ESCOLA EN PAU i ens els torna  
en imatges suggeridores: imatges 
de grup jugant, aprenent, parlant, 
passejant per la ciutat. Retrats plens 
de força, dels i les joves, o del pro-
fessor d’àrab. Estampes eloqüents 
en definitiva, d’allò que no trobam 
paraules per expressar.
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DILLUNS 22
Engalanada de carrers.
Recollida de paperí a l’Ajun-
tament (en horari d’oficines: 
de 8 a 14h).

09.00 h. Jornada de portes 
obertes al Gimnàs Municipal 
durant tot el dia.

09.00 h. Inici del Campus de 
Sant Pere de bàsquet, per a 
nins i nines nascuts entre el 
2000 i el 2010, fins divendres dia 26. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias. 
Ho organitza: Esporles B.C.

11.00 h. Pista americana. El castell per excel·lència, tant de petits 
com de grans. Els infants poden gaudir de la complexitat d’obsta-
cles, de l’escalada i de les rampes que té. A partir dels 5 anys. 
Lloc: Placeta del Jardinet. 
Ho organitza: Consell Insular de Mallorca.

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

18.00 h. IV Cursa de munta-
nya infantil i juvenil d’Es-
porles. Sortida i arribada a la 
Placeta del Jardinet.  
Més informació a 
www.ermassets.org  
Ho organitza: Ermassets 
Club de Muntanya.

18.00 h. Horabaixa de jocs al Casal Municipal de Joves.  
Hi haurà torneig de tennis taula, futbolí, truc, billar... 
Per a joves a partir de 12 anys.

20.00 h. Pregó de festes a càrrec de Kake Portas Palou, amb 
sonada dels Xeremiers d’Esporles.  
Lloc: Plaça de l’ajuntament. 

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

DIMARTS 23
11.00 h. Taller de siluetes de swing per la decoració de  
la Casa des Poble del dia 28 amb el Vermut Swing. 
Lloc: Centre de dia.

11.30 h. El joc de les llavors. Activitat dirigida 
a nins i nines entre 8 i 12 anys. 
Lloc: Biblioteca Municipal.

18.00 h. Cursa d’orientació per a totes les 
edats. Vine a conèixer i gaudir d’aquesta 
nova modalitat d’esport de muntanya. 
Lloc de sortida: Placeta del Jardinet.

20.00 h. Que valgui la pena. Un musical 
romàntic. Final de curs de l’Escola Munici-
pal de Música i Dansa. Aforament limitat. 
Lloc: Casa des Poble.

20.00 h. Exhibició de Gimnàstica Rítmica 
de les gimnastes del Club Rítmica Espor-
les. Hi haurà coreografies individuals i de conjunt. 
Lloc: Placeta del Jardinet.

21.30 h. “Silenci! Anem a espiar...”. La companyia Madame 
Lena us convida a la seva ruta teatral. Funcions 
a les 21.30 i a les 22.30 h a la Placeta del Jar-
dinet. Vine a gaudir d’un camí amb sorpreses 
teatrals i musicals en una nit tan màgica com és 
la vigília de Sant Joan. 

23.00 h. Nit Zombie. Persegueix i sigues perse-
guit. Milloram el joc... Per a joves a partir de 14 
anys. Més informació al Casal Municipal de Joves. 
Lloc de trobada: Placeta del Jardinet.

DIMECRES 24
11.00 h. Activitats de psicomotricitat per a nins i nines de 3 a 6 
anys. Circuit d’agilitat i construccions, disfresses, taller de pintar 
cares i manualitats. 
Lloc: Placeta del Jardinet. 
Ho organitza: Consell Insular de Mallorca.

11.30 h. Circ al carrer. Vine a provar amb 
nosaltres les acrobàcies, els malabars... 
Per joves a partir de 12 anys. 
Lloc: parc de Son Trias.

18.00 h. Volta ciclista infantil pels carrers del poble  
i volta en bicicleta fins al Mirant de Mar per a tothom que  
s’hi apunti. 
 

DISSAbTE 20 
19.00 h. 3a edició de l’acampa-bàsquet fins a les 19h. de 
diumenge 21. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias. 
Ho organitza: Esporles B.C. 

20.00 h. Concert a càrrec d’Esemble mésmúsica. 
Lloc: Bellavista. 
Ho organitza: Mà de Música.

DIUMENgE 21
19.00 h. Projecció de la pel·licula L’home més fascinant del 
món. Música en directe a càrrec de la Banda Lira Esporlerina. 
Les entrades estaran disponibles a l’Ajuntament del 16 al 19 
de juny en horari d’oficina. 
Lloc: Casa des Poble. 
Ho organitza: Banda Lira Esporlerina.

DEL 22 AL 30 DE JUNy DE 2015

SALUTACIó
mARiA RAmOn SALAS 
Benvolgudes esporlerines, benvolguts esporlerins,

És una benaurada casualitat i, per a mi, una alegria, que entre les coses més immi-
nents que he de fer, i faig, com a primera batlessa d’Esporles, sigui felicitar-nos per 
les festes de Sant Pere de l’any 2015.

Fins fa ben poc he estat la regidora de festes, i per això encara duc més dins el cor 
l’estimació per aquests dies de germanor que fan surar aquells sentiments que ens 
uneixen, part damunt de les discrepàncies inevitables (però mai insuperables).

El paperí fresquívol, les coqueres resplendents, les animades revetles, les rotlades a 
la fresca, el sopar deliciós al carrer, la comèdia a la Casa del Poble, les corredisses dels 
infants pel Jardinet i pel Passeig, la saludable competició esportiva, l’alegre música 
de la Banda i del Cor... Totes aquestes coses, amb respecte i gaudi per a tothom, com 
cada any les volem compartir amb familiars i amics, d’aquí i de fora poble.

Preparau, idò, el vostre esperit esporlerí per a mostrar una vegada més com sa-
bem celebrar la Festa Major la gent d’Esporles!

I per a fer un modest homenatge a qui ha estat el nostre batle els darrers deu anys, en 
Miquel Ensenyat, que últimament ens regalava sempre alguna glosa vos vull dir que:

No feim ni una passa enrere.
Des d’Esporles, amb amor, 
alegria i bon humor:
Són les festes de Sant Pere!
I per molts d’anys!

Festes de Sant Pere 2015Festes de Sant Pere 2015

Programa de festes

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



Sortida de la Placeta del Jardinet.  
Ho organitza: Ermassets Club de 
Muntanya.

20.00 h. Que valgui la pena. Un 
musical romàntic. Final de curs de 
l’Escola Municipal de Música  
i Dansa. Aforament limitat. 
Lloc: Casa des Poble.

20.00 h. Primera semifinal del 
torneig de Futbol Sala Sant Pere’15.
Lloc: Pavelló IES Josep Font  
i Trias.

21.00 h. Segona semifinal del torneig de Futbol Sala Sant Pere’15.
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias.

21.30 h. Ballada Popular a càrrec del grup de música  
tradicional Arreu. 
Lloc: Placeta del Jardinet.  

DIJOUS 25
11.30 h. Contacontes a la Biblioteca Municipal:  
La rateta presumida i els 
tres porquets amb Margalida 
Amengual. Adreçat a infants 
entre 3 i 7 anys acompanyats  
d’un adult.

18.00 h. Demostració de dansa 
aèria a càrrec de les nines de 
l’escola d’acrobàcies aèries. 
Lloc: Pavelló CEIP Gabriel Comas i Ribas. 
Ho organitza: Ermassets Club de Muntanya.

19.00 h. “Crónicas de un paraíso  
en ruinas”. Teatre a càrrec del Col·lectiu 
Chipotle. Preu: 5€. 
Lloc: Centre de dia. 

20.00 h. Presentació del llibre El moder-
nisme a Mallorca: guia per a una desco-
berta de Tomàs Vibot. 
Lloc: sala d’actes de l’edifici Sa Fàbrica.

22.00 h. Nit de ball a càrrec de Lluna 
Plena a la Placeta del Jardinet.

DIvENDRES 26
11.00 h. Jocs aquàtics per a infants a partir de 6 anys.  
Lloc: Piscina Municipal 
Ho organitza: Consell Insular de Mallorca.

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

17.00 h. Festa de final de curs per a les  
famíles de l’Escoleta Municipal. 
Lloc: Escoleta.

17.30 h. Inauguració de l’expo 0-3. Els artistes més novells del 
nostre poble faran una petita exposició de les seves obres 2014-
2015. També estarà oberta dimarts dia 30 de les 
11.30 a les 13 h i de les 15.30 a les 17 h. 
Lloc: Sala d’exposicions de l’edifici de Sa Fàbrica. 

19.00 h. Presentació del documental Les tres 
fonts. Un recorregut pel viatge de l’aigua de les 
tres fonts, des de l’ullal fins Ciutat, un trajecte 
vital carregat d’Història i d’històries que no es queda 
en el passat, sinó que arriba al present a l’aguait del futur. 
Lloc: Sala d’actes de l’edifici de Sa Fàbrica. 

21.00 h. Final del torneig de Futbol Sala Sant Pere’15. 
Lloc: Pavelló IES Josep Font i Trias.

23.59 h. Verbena a la Placeta del  
Jardinet amb els grups:

 
 

DISSAbTE 27 
Mercat convencional al carrer de Mossèn Alcover. 

17.00 h. Final del torneig de Futbol 7 benjamí Sant Pere’15.
Lloc: Son Quint

18.00 h. Final del torneig de Futbol 7 infantil Sant Pere’15. 
Lloc: Son Quint

18.00 h. Mostra dels treballs dels alumnes del Taller de pintura 
a la Plaça de l’Ajuntament fins les 21 h.

19.00 h. Representació den  
Joanet de la gerra i Les tres 
filadores. Adaptacions teatrals 
interpretades pels alumnes del 
Taller de Teatre de l’APIMA del 
CEIP Gabriel Comas i Ribas.  
Lloc: Casa des Poble.

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

21.00 h. Sopar al carrer.

23.30 h. Verbena a la Placeta del Jardinet amb els grups:

 
 
 

 

 
 
  
 

DIUMENgE 28
11.00 h. Festa-vermut de swing amb  
l’Orquestra Ciao Manouche. 
Lloc: Casa des Poble. 
Ho organitza: SOS Casa des Poble

18.00 h. Mostra dels treballs dels  
alumnes del Taller de pintura a la  
Plaça de l’Ajuntament fins les 21 h.

18.00 h. Animació infantil a càrrec  
de Trencaclosques.  
Lloc: Placeta del Jardinet.

19.30 h. Demostració de zumba. 
Lloc: Placeta del Jardinet.

20.00 h. Concert del Cor d’Esporles. 
Lloc: Casa des Poble.

23.00 h. Vespre de folk amb l’actuació de Boc. 
Lloc: Placeta del Jardinet.

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

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

12.00 h. Missa Solemne de Sant Pere 
Apòstol, patró d’Esporles, presidida per 
Mossèn Miquel Gual i Tortella, Vicari episco-
pal per l’educació. En sortir de missa, es durà 
a terme el Ball de la Filadora.

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

17.00 h. Pintam cares, feim trunyeles de fil i llimonada natural  
a càrrec dels nins i nines de l’Esplai la Cadernera d’Esporles.  
Lloc: Placeta del Jardinet.

18.30 h. Carreres de joies i jocs populars. Lloc: Passeig. 
Ho organitza: Centre d’Esplai la Cadernera d’Esporles.
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19.30 h. Tast de vins mallorquins al refugi de l’Hort de Son 
Trias. Cal apuntar-se a l’Ajuntament (places limitades).

22.00 h. Show cooking amb Miquel Calent. Es prepararan tres 
plats: primer, segon i postres, relacionats amb el menjar de la terra.
Lloc: Placeta del Jardinet.

DIMARTS 30 
12.00 h. Gran Prix dels Quintos: Estau preparats per ser  
Quintos? Ho haureu de demostrar i superar els nostres circuits  
i gimcanes! L’únic que es necessita és roba còmoda i vella, a més 
d’energia i ganes de passar-ho bé!

16.00 h. Jocs infantils per infants de 4 a 9 anys al  
rocòdrom d’Esporles. 
Lloc: Sala polivalent de Son Quint. 
Ho organitza: Ermassets Club de Muntanya.

18.00 h. Jornada de portes obertes al rocòdrom d’Esporles.  
Per a totes les edats. 
Lloc: Sala polivalent de Son Quint. 
Ho organitza: Ermassets Club de Muntanya.

19.30 h. Recepció d’esportistes destacats durant  
la temporada 2014/2015. 
Lloc: Sala d’actes de l’edifici la Fàbrica.

20.00 h. Teatre a càrrec del grup Això no té 
nom, Hotel Cosmopolita. 
Lloc: Casa des Poble.

22.00 h. Fi de festes amb l’espectacle de foc 
El carreró dels dimonis a càrrec de la Colla de 
dimonis Bocsifocs d’Esporles. 
Lloc de sortida: Plaça de l’Ajuntament.

 00.00 h. TRACA FINAL

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

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

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

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

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

Joieria Pinya - Comas 
Rellotgeria, Joieria,  

Objectes de Regal 
T. 971 610 697 
C/ Joan Riutort, 53

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

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

Nova Perruqueria  
Perruqueria unisex,  
Tractaments capil·lars 
T. 971 619 028 
C/ Mateu Font, 25

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

Ca’n Marcos 
Tot tipus d’atractius  

articles, Regals 
T. 971 610 095  
C/ Joan Riutort, 25

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

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

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

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

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

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

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

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

Cafè Sa Bodega 
Servei restaurant  
i cafeteria 
T. 871 230 223  
C/ Nou de Sant Pere, 4
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DISSAbTE 11 DE JULIOL 
18.00 h. Mercat Artesà d’estiu. 

DIUMENgE 12 DE JULIOL
10.00 h. Mulla’t per l’esclerosi múltiple.  
Lloc: Piscina Municipal.

DIvENDRES 31 DEJULIOL 
17.00 h. Jornada de donació de sang.  
Lloc: Centre de dia.

DISSAbTE 1 D’AgOST 
20.00 h. Mals Papers presenta l’obra 400 ptes.  
Lloc: Casa des Poble.

DISSAbTE 8 D’AgOST
18.00 h. Mercat Artesà d’estiu. 

ASSOCIACIÓ DE COMERÇOS  
I EMPRESSES D’ESPORLES

Pl. des Brollador, 3
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Entrevista Francisca Ellwood (Text i fotos: Es Fill de na Joaneta)

“Estam aquí per aprendre, per gaudir i per ser feliços”

L 
’any dos mil quatre va venir a viure a 
Esporles amb el seu homo i els seus 
dos fills d’onze i quinze anys. Des de el 
primer dia se sentiren bé aquí perquè la 
gent és amable i també els hi va agradar 
l’actitud de reciclar. Actualment els seus 
fills valoren positivament haver viscut 

de petits a Esporles i no a Londres. Francisca Ellwod va 
néixer a Johanesburgo (Sud-àfrica) l’any mil nou-cents 
cinquanta set. És professora de ioga i dóna classes a 
Esporles.

Abans de res m’agradaria que ens donàs 
qualque consell per viure millor…
Estima’t. Creu amb tu. No te comparis amb els altres. 
Viu sense por i apreciant el que tens, i no el que no 
tens. Viu el moment present sigui bo o dolent, no 
fugis perquè sempre hi ha alguna cosa per aprendre. 
Respecta a tots els essers vius i accepta que tots som 
diferents. El gran repte és ser responsables i no donar 
la culpa als altres dels nostres problemes. No esperar 
que ningú ens faci feliços perquè la felicitat està dins 
un mateix. I per acabar: procura fer-ho tot amb les 
millors intencions així no t’hauràs de empanadir de 
res i podràs descansar amb pau.

“El gran repte és ser 
responsables i no 
donar la culpa als 
altres dels nostres 
problemes”

Tot això heu ha après fent ioga?
En part sí. Perquè la nostra vida moderna, tan materi-
alista, ens ha fet oblidar com connectar amb noltros 
mateixos perquè estam massa preocupats per el que 
pensen els altres, els problemes econòmics… Ioga 
significa “unió”. Ens hem oblidat que el nostre cos, la 
nostra ment i la nostra ànima han d’estar sincronitzats 
i en harmonia. La vida terrestre és massa curta i estam 
aquí per aprendre, per gaudir i per ser feliços.

O sigui que si practiquem ioga serem  
més feliços…
Així és. Quan estam deprimits i ens fa mal el cos, és molt 
difícil riure, estar relaxats i feliços, no? Perquè no respi-
ram bé, no digerim bé… En canvi quan connectam amb 
el nostre cos i tenim una postura dreta i forta; quan  la 
columna vertebral ens sosté  bé; quan les articulacions 
són flexibles i som capaços de mourer-nos lliurement, 
còmodament i amb fluïdesa… tot això ens fa sentir vius 
i amb més energia. El ioga ens ajuda a viure el moment 
present, ens ajuda a tenir fe que tot se resoldrà. I com 
diu BKS Iyengar: “Vive feliz y muere con Majestad”.

Qui pot practicar ioga?
Tothom que vulgui! Joves, persones de mitjana edat, 
persones majors, dones embarassades… Aquí venen 
un grup de dones des poble majors, i voldria que les 
vessis! Són més joves que quan començaren ara fa tres 
anys! També ajuda molt a les embarassades, n’he ten-
gut que fins just abans de parir han fet ioga.

“Viu sense por  
i apreciant el que 
tens” 
Els joves fan els mateixos exercicis que  
els més majors?

Si, les asanes són les mateixes, però com que el ioga 
no és competitiu cada un les fa segons pot. A més hi ha 
material com per exemple: blocs de fusta o de plàstic; 
tamborets, cinturons… que ajuden a millorar les pos-
tures sense haver de forçar més de la conta.

I què se pot aconseguir després d’una  
pràctica continuada?
Aprendre a relaxar-se correctament. Eliminar proble-
mes d’esquena. Eliminar tensió mental. Enfortir el cos. 
Ser capaços d’estar relaxats malgrat les pressions. 
Millorar la concentració. Millorar la circulació i la respi-
ració. Millorar l’estat de la pell, els cabells, els ulls. 
Aliviar problemes com d’insomni, el mal de cap, l’as-
ma, la sinusitis. Millorar l’equilibri i la postura. 
Eliminar la depressió i recuperar l’agilitat. 

 “El ioga ens ajuda a viure el moment present i a tenir fe que tot se resoldrà”
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Mesures de seguretat 
per participar al  
correfoc
1.  Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb  
 mànigues i pantalons llargs.

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

3.  Protegiu-vos els ulls.

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

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

6.  No demaneu aigua als veinats.

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

8.  Prohibit portar productes pirotècnics particulars.

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

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

11. Seguiu en tot moment les indicacions dels dimonis.

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

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

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

Si vas de revetlla  
aquest estiu
-  deixa els envasos de vidre a casa o al cotxe.

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

- Tingues cura del teu estat i controla els consums.

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

- diposita el fems als contenidors. 

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

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

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

- Per a unes relacions segures, fes servir preservatiu.

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

- Organitzau el retorn segur a casa.

Per al veïnat  
i comerciants
1.  Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.

2.  Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edificis  
 que en disposin.

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

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

5.  desconnecteu tot tipus d’alarmes.

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

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

ALTRES COL·LAbORADORS: 
Construccions  
Biel Comas Amengual 
Tel. 971 610 737 

Estanc Esporles  
Tel. 971 610 273

Fotografia Xisca Nadal  
Fet per tu 
Tel. 676 009 504

Immobiliària Pons Oliver 
Tel. 971 619 190

Biomassa Tramuntana  
Tel. 634 594 607

Centre de Ioga  
Tel. 652 019 915

Perruqueria  
Catalina Bordoy  
Tel. 971 610 953
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Rerafons de la campanya electoral  
a Esporles, maig 2015

Todo es proyección. Bueno, todo es quizás demasiado decir, 
sin embargo en algún lugar he leído que el 90% de la percep-
ción es proyección. Somos como un proyector de películas 
que emite sin parar. Creemos que percibimos la realidad 
cuando lo que hacemos es proyectar nuestros contenidos 
conscientes e inconscientes en ella, volcamos creencias, 
juicios, opiniones. Interpretamos la realidad, la percibimos  
a través del filtro de nuestra personalidad y condicionamien-
tos. No vemos la realidad como es, sino como somos. Eso que 
tan claramente veo y atribuyo al otro… es mío. 

La proyección es un mecanismo de defensa que consiste 
en transferir a otros cualidades y sentimientos que no 
estamos dispuestos a reconocer como propios. Nos des-
poseemos de nuestros impulsos, renunciamos a aquellos 
aspectos de nuestra personalidad que nos son difíciles y 
poco atractivos, especialmente de la parte instintiva. Con 
este mecanismo evitamos asumir responsabilidades y 
nos situamos como víctimas de las circunstancias. 

Atribuimos una parte de aquello que nos pertenece a otras 
personas, nos sacudimos sentimientos y pensamientos y 
los echamos afuera porque nos molestan, no queremos 
aceptarlos como propios porque atentan contra nuestra 
identidad, y decimos por ejemplo: “Yo no soy el agresor, 
es el otro el que me agrede”. 

Jesús de Nazareth lo sabía cuándo hablaba de: “Ver la paja 
en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio”. Ahora bien, 
del mismo modo proyectamos lo positivo, y así el enamo-
ramiento tiene mucho de proyección de la propia esencia 
luminosa en el otro, así como los sueños, la creatividad 
y los proyectos de futuro. La proyección es un problema 
cuando se hace de forma inconsciente e indiscriminada. 
Es una resistencia al darse cuenta que genera malestar y 
conflicto en las relaciones en general, y especialmente 
en la relación de pareja.  

Existe una forma de saber cuándo estamos frente a una 
proyección. Ante un hecho o circunstancia si me quedo 
“enganchado” con lo que hizo esa persona, estoy pro-
yectando. Si percibí mala intención en alguien y días 
después sigo hablando de lo mismo, es probable que 
este proyectando la mía. Bert Hellinger, creador de las 
constelaciones familiares dice: “¿Que te habré hecho para 
estar tan enfadado contigo?” Visto así, la perspectiva del 
de la situación conflictiva cambia, se transforma. 

Pescar proyecciones es asimilar, incorporar lo que se ha 
disociado, reconocer como parte de la experiencia aquello 
que se ha rechazado. Es un buen ejercicio para darnos 
cuenta de la forma en que contribuimos a crear y alimentar 
problemas. Los conflictos en las relaciones se disuelven 

cuando evitamos juzgar lo que el otro hace o no hace, 
dejamos de atribuirle ciertas intenciones y observamos 
con detenimiento y sin justificaciones nuestros meca-
nismos egoicos. Vanidad, soberbia, arrogancia, orgullo, 
egoísmo, culpa. Si no miras dentro es que miras afuera. 
Entonces, en lugar de mirar y juzgar al otro uno ha de 
mirarse a sí mismo. Hay que ser valiente para querer ver 
y aceptar las propias debilidades y mezquindades, lo feo 
y lo oscuro de uno mismo. Juguemos a pescar proyeccio-
nes. Eso que me molesta, eso que rechazo del otro, ¿no 
es también mío?.

La proyección: el que lo dice lo es

Ascensión Belart, psicóloga terapeuta. Autora de: Un viaje hacia el corazón. Herder editorial. axbelart@correo.cop.es

© Aina Climent Belart

Ja fa tres anys que l’AMIPA de l’Escoleta Municipal orga-
nitza un espai de trobada familiar on els infants de 0 a 3 
anys de tot el poble, juntament amb les seves famílies, 
poden gaudir d’experiències molt enriquidores conduïdes 
per algunes de les educadores del centre. En aquesta 
tercera edició hi han participat onze famílies amb un total 
de 12 infants inscrits i s’han organitzat tres tallers entre 
els mesos de març i maig.

Durant una hora i mitja les educadores de l’Escoleta fan 
una sèrie de propostes perquè els infants les segueixin 
sota l’atenta mirada de les famílies que poden compartir 
aquests moments de joc dels seus fills juntament amb 
altres infants. Així, al taller d’Elaboració de crespells 
els més menuts es convertiren en petits cuiners per una 
estona, pesant, incorporant i mesclant els ingredients 

d’aquest dolç típic de Pasqua i, després d’estendre la 
pasta, elaboraren tot tipus de figures amb diferents 
motlles. La feina va concloure amb la degustació dels 
crespells recent enfornats,... deliciosos! Al taller de 
Teles i fils els infants es trobaren un gran espai amb 
material distribuït per fer joc lliure; grans i petits pogue-
ren gaudir de disfressar-se, jugar amb cabdells de fil, 
amagar-se sota grans llençols i fer volar la imaginació 
amb els recursos disponibles. Finalment, al taller de 
Psicomotricitat i pintura el grup es dividí en dos; mentre 
uns gaudien de l’aula de psicomotricitat tomant coixins, 
enfilant-se a les espatlleres o rodolant pel terra, els 
altres mostraven la seva part més artística pintant en 
grans papers amb ceres i témperes de colors, utilitzant 
grans pinzells, les seves pròpies mans i també algunes 
altres parts del cos!

Es tracta d’una experiència molt enriquidora ja que per-
met a les famílies observar com els seus fills/es juguen, 
es diverteixen i es relacionen amb altres infants de la 
seva edat, a l’hora que el pares/mares poden participar 
activament en el joc; a més, les propostes educatives per-
meten inspirar molts altres moments de joc que podran 
compartir les famílies a casa. Els materials que s’ofereixen 
són senzills i estan a l’abast de qualsevol, així que no cal 
comprar cap jugueta per poder gaudir d’una bona estona 
amb els nostres fills/es, només un poc d’imaginació, i 
això sí, moltes ganes de passar-ho bé. 

Confiam en què el proper curs hi hagi una nova edició 
dels Tallers Espais Familiars per a què els més menuts 
del poble pugui gaudir d’activitats dirigides especialment 
per a ells.

Ahir va acabar la campanya electoral, per triar regidors, 
consellers, parlamentaris a Les Illes Balears i a la resta de 
l’Estat Espanyol i les seves corresponents 17 Comunitats 
Autònomes + Ceuta i Melilla.

No vull comentar els resultats aquí i avui, encara que 
per a mi, l’autora de la fotografia són ENGRESCADORS, 
però no era aquest el tema, si no el mostrar qualque 

curiositat d’aquells intensos dies, i com es fan les coses 
entre “bambalines” o al darrere els objectius de les 
màquines.

S’han ficat amb mi perquè en alguna fotografia molt sig-
nificativa de la campanya de MÉS a Esporles, no m’estava 
quieta i seguia fent fotografies, és que lograr aquesta no 
es fa cada dia i pensava que no tenia desperdici....

Explicació: per aconseguir bon plànol de les escales de 
la costa d’Es Rafal, amb totes les dones visibles, era 
necessari una escala de mà llarga, com no n’hi havia, 
fèren com a les curses de bous com al “paseillo” del 
torero... au amunt! A les espatlles del més valent. I 
així es va aconseguir unes bones fotes de frontal i unes 
simpàtiques des de darrere el vidre.
© Xisca Mesquida Ginart

Tallers Espais familiars a l’Escoleta
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Enguany ha estat un gran any, ple d’activitats, dia-
des, festes,... i, com sempre, estam molt contents de 
poder participar-hi i col·laborar amb el que poguem, 
oferint activitats i tallers atractius per als menuts del 
poble. Amés enguany hem guanyat el primer premi de 
la rua amb el nostre exèrcit d’originals i sorprenents 
“calamars a la romana”. Gràcies a tots els que ens 
heu felicitat i recolzat, després d’anar de les nostres 
estimades someres i de Cas Currot l’any que va tancar 

i quedar mans buides, pensàvem que ja estava escrit 
que mai més guanyaríem... però enguany ho hem 
aconseguit!! 

I acomiadam el curs amb un munt d’activitats fetes 
aquesta primavera, dates en les que gaudim de poder 
anar a fer jocs a “sa tanca” quan està ben verda, fer excur-
sions i anar a acampar sense passar fred, fer les primeres 
nedades de l’any,... 

Gràcies a tots els que heu vengut els dissabtes, a tots els 
que vos heu matriculat durant el curs! Ha estat un grup 
de personetes genial!

 I als que us heu inscrit al nostre campament d’estiu: ens 
veurem en pocs dies, carregau les piles que us espera una 
setmana ben plena de diversió, activitats i platja.

Recordau que el setembre tornarem, estau ben atents!!!

Al matí de dissabte 2 de maig, amb un sol de primavera, 
els carrers d’Esporles es varen omplir amb la música de la 
nostra Banda. “Què passa?”, es demanaven els que pre-
nien el cafè al passeig. Dels arbres, a la carpa del Jardinet, 
arreu, penjaven banderoles i centenars d’aucellets de 
paper voleiaven amb la brisa: nins i majors badaven els 
ulls amb sorpresa. Què passa?, deien els matiners de camí 
al forn. Els llibreters muntaven parades amb centenars 
de llibres; les artesanes estenien els seus treballs amb la 
imatge del ratolí Celestí; al quiosc instal·lat al passeig, 
una coa de gent esperava aconseguir unes entrades. “Què 
passa?, demanaven els vianants... “El Contesporles! Ha 
arribat el Contesporles!” 

Durant tot el cap de setmana, els contes, sols o relaci-
onats amb música, teatre, teresetes, arts plàstiques, 
gastronomia, excursions, conferències, espectacles de 
carrer, cercaviles, exposicions, etc., tornaren a envair les 
places i els carrers, els bars i els restaurants, les cases par-

ticulars, el centre cultural sa Fàbrica, la Casa del Poble, 
l’escola i l’escoleta, el pati de sa Rectoria, els camins... 
Tot Esporles ressonà amb els contes, explicats en molts 
d’idiomes -fins i tot en llengua de signes-, permetent 
que tothom tingués l’oportunitat de viure-l’s. 

El Contesporles va incloure, durant les dues jornades en què 
es desenvolupà, un total de 90 activitats, gran part d’elles 
gratuïtes, realitzades per prop de 40 contacontes, a més 
de per artistes plàstics, artesans, conferenciants, actors o 
músics. Comptà també amb la col·laboració d’uns 80 volun-
taris, que varen atendre -eficaçment coordinats- el desen-
volupament del Festival. Un grup de fotògrafs recolliren 
infinitat d’imatges del Festival i els narradors gràfics (urban 
sketchers) ho feren amb els seus magnífics dibuixos. 

L’esdeveniment ha estat organitzat per l’Associació 
Cultural Contesporles i compta amb el suport principal 
de l’Ajuntament, però també amb el d’entitats, empreses 

i particulars que han fet aportacions diverses, possibili-
tant així el nostre segon Festival Internacional del Conte. 
L’empenta fonamental del Contesporles, emperò, ha 
estat la dels més de 5.000 assistents que durant dos dies 
ens han visitat per un motiu especial: el que fa que el 
nostre poble ja sigui conegut –i això ens omple d’orgull- 
com “EL POBLE DELS CONTES” 

A tothom –assistents, participants, col·laboradors i volun-
taris-, moltes gràcies! I a vosaltres, lectors, només ens resta 
dir-vos: fins al tercer Contesporles!  

I el que no ho vulgui creure, que ho vagi a veure...

Associació Cultural Contesporles      

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

...I els contes tornaren a Esporles!Acaba un curs farcit d’activitats de l’Esplai La Cadernera

Ja ho tenim ben enllestit! Enguany ens atrevim amb un 
campament ben diferent!

Aquest estiu tornam a organitzar un campament per joves 
de 13 a 18 anys. Enguany anirem a passar una setmana a 
una zona prop de Lleida on, amés de les activitats del tipus 
que nosaltres solem organitzar, farem també activitats 
d’aventura, ja que és una zona perfecta per fer activitats 
a la natura de tot tipus: caiac, excursions, espeleologia,... 
i qualque sorpresa que ens reservarem!

A més passarem aquesta estada ni més ni manco que 
dins uns antics vagons de tren i l’antiga estació, que 
han estat restaurats per convertir-se en un alberg per 
joves molt original.

Ja ho sabeu, si voleu participar no badeu!! Ja està tot 
en marxa, i per poder abaratir el cost del viatge farem 
activitats per aconseguir doblers abans de partir, per tant 
posa’t en contacte amb nosaltres com abans millor! 

esplacas@gmail.com o als telèfons 666 164 620 (M.Mar) 
o 645 581 248 (Raimon). T’ESPERAM!!

Al 18th Kanagawa Biennial World Children’s art 
Exhibition, que es va celebrar el passat abril a 
Yokohama, Japó. Va competir amb una tela simple 
titulada Aquarium Phicodellic i va aparèixer al llistat 
de guanyadors.

Menció d’honor al Certàmen Internacional 43th 
ICEFA de Belles Arts 2015 Lidice (República Txeca), 
amb la seva obra Primeval Light.

Des de aquí donam l’enhorabona a na Maria, que 
amb només 11 anys acumula un bon grapat de pre-
mis nacionals i internacionals.

Per més informació podeu consultar la seva pàgina 
web: artbymariapuertofullana.webs.com

Els organitzadors de la calçotada Vilanovera decidiren 
aportar al banc d’aliments Esporles x Esporles els 370€ 
que quedaren de la recaptació dels tiquets pagats pels 
participants (fogueroners inclosos), un cop pagades les 
despeses dels materials per la calçotada celebrada el 
passat disabte, 7 de març.

Moltes gràcies en nom dels Serveis socials de l’ajuntament 
i de tota la comunitat.

Els fogueroners recorden que són un grup divers i que 
tothom serà ben rebut a participar als propers actes que 
organitzin.

Casal de Joves de Tramuntana Dos nous premis 
per la Jove pintora 
esporlerina Maria 
Puerto Fullana

Els fogueroners de la Vilanova donen 370 €  
a ExE recaptats a la calçotada

Dies 2 i 3 de maig tingué lloc el 2n Festival Internacional del Conte: un èxit total 
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Ja acaba sa temporada i només tenim paraules de reco-
neixement per les gimnastes del club Rítmica Esporles, 
ja que han fet una temporada espectacular.

Les gimnastes escolars han pujat al pòdium en diverses 
ocasions aconseguint els següents títols:
Aymara Martínez; Subcampiona de Mallorca iniciació 
superior.
Celia Noguera; Campiona de Mallorca cadet mitjà.
Carme Margarit; Campiona de Mallorca benjamí inicial.
Marta Mir; Tercera de Mallorca benjamí inicial.
Les gimnastes federades María Ferrà i Noelia Vigo es 
varen classificar per anar al campionat d’Espanya base a 
Guadalajara i varen fer molt bon paper. A més, na Noelia 
Vigo aconseguia els següents títols: Campiona de Mallorca 
benjamí base, Campiona de Mallorca benjamí B, Tercera 
classificada al campionat de Balears B.

Per altre banda, na M. Magdalena Femenias ha aconseguit 
una plaça per el campionat d’Espanya per equips que es 
celebra a Pontevedra a finals de juny.

També hem assistit a molts trofeus amistosos aquesta 
temporada amb uns resultats meravellosos el que ens fa 
sentir molt orgullosos del nivell i feina que fan aquestes 
grans promeses de l’esport.

El passat dissabte 7 de juny es va dur a terme la XII edició 
de la pujada a sa Fita des Ram. Aquesta Cursa de Muntanya  
pertany a la Copa Balear de curses de muntanya, en la 
modalitat de mitja distancia. Organitzada i dirigida pel 
Club de Muntanya dels Ermassets i l’Ajuntament d’Espor-
les, aquesta cursa ha sofert una profunda transformació 
els darrers anys, passant de prop de un centenar de 
participants, als més de 300 que varen prendre la sortida 
enguany, en línia amb la forta implantació que ha experi-
mentat a Mallorca aquest esport els darrers temps. Ja no 
és una cursa de quatre amics i coneguts, és una celebració 
esportiva que mobilitza a molts de forans i Esporlerins el 
dia de la cursa, abans i després. En aquesta ocasió, la cursa 
va ser possible gràcies a més de 70 voluntaris que varen 
fer una gran tasca perquè tot sortís perfecte i a una gran 
organització de més de 100 persones implicades. 

El nostre agraïment com sempre a tots aquests voluntaris 
molts d’ells Ermassets i simpatitzants, i als patrocinadors 
principals que la fan possible, Foracorda, Fisioplanet, 
Bodegues Tunel, Can Olivaret i Nutrisport.

En quant a la participació d’Ermassets, més de 40 varen 
prendre la sortida amb un gran resultat general, en 
categoria masculina: Biel Gomila guanyador absolut, Pau 
Bestard 4rt classificat i 1r sènior, Pep Castro 12è classificat 
i 4rt veterà, Miquel “Pintxo” Tomàs 15è classificat i 5è 
veterà, Bernat Amengual 23è de la general, Jesús Gago 
1r màster 60. En categoria femenina:  Aina Bernat 1era 
junior, Mar Cañellas 2ona sènior.

En quant a la cursa en si, molta de calor i molta sequedat 
per tot el recorregut, molt més del que se considera normal 

per aquestes dates, fet que va condicionar el resultat de 
la cursa, i que va fer que els corredors arribessin fusos a 
meta. Per fer un pensament amb la data de la cursa per 
properes edicions.

Fins l’any vinent.

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

Una temporada plena d’il·lusions i somnis que ens duen 
a seguir endavant, malgrat quasi mai les coses surten  
com has somniat que ho farien. Però, no passa res! 
L’important és que tots els nins i nines del poble tenguin 
l’oportunitat de jugar a futbol. És la nostra feina, que els 
infants tenguin un lloc, unes instal·lacions i uns entre-
nadors que facin possible que juguin a futbol.

Aquesta temporada han passejat el nom d’Esporles por 
molts de pobles de Mallorca. Guanyant o perdent, però 
ja ens coneixen i això és important perquè, al cap i la fi, 
defensam Esporles.

Pel que fa a la vessant esportiva, el preferent, per segon 
any consecutiu, ha jugat la lligueta d’ascens a 3era divisió. 
El juvenil, amb l’entrenador (Toni Rullan) i molts de joves 
del poble, ha fet una extraordinària temporada. L’infantil 
(den Miquel Guerrrero) ha quedat tercer i els altres equips 
han competit molt bé.

Aprofitam aquestes línies per agraïr públicament a tots 
els nins i nines, pares i mares, entrenadors i tots els que 
ofereixen el seu temps perquè cada any sigui millor. 

Per acabar, recordar que el passat mes d’abril es celebrà 
la quarta edició del Torneig de Pasqua–Vall d’Esporles. 
Gràcies al nostre coordinador, en Jerome, aquest torneig 
s’ha convertit en un èxit de participants i d’espectadors.

Gran Nivell al Club Rítmica Esporles XII cursa de la Fita del Ram

Una nova temporada arriba a la seva fi

A punt d’acomiadar aquesta gran temporada no podem 
més que agrair als nostres nins i nines totes les hores de 
bon bàsquet que ens han fet passar. Les tres pistes del 
pavelló han estat plenes de superació, força de volun-
tat, companyonia, il·lusió, ganes de fer feina, solidari-
tat i, sobre tot, moltes rialles. Els pares hem vist amb 
satisfacció com els entrenadors, amb la seva dedicació 
i esforç, han ajudat els nostres fills a treure el millor 
d’ells mateixos.
 
Alguns d’aquests jugadors han pogut acceptar la invitació 
del PORTUS-PDV Ibc. Bàsquet, club d’Eivissa que ens ha 
convidat al seu torneig i que els  ha aportat moltes expe-
riències positives i inoblidables. Hem de dir amb orgull  
que els organitzadors d’aquest torneig ens han felicitat 
pel gran comportament que han demostrat durant tota 
l’estada  els nostres nins i nines dins i fora de la pista.

Tot això fa que encara tenguem més ganes i il·lusions per 
afrontar la propera temporada, que comença amb la reno-
vació del nostre Director Tècnic, ALEX COLL, que continuarà 
al davant de la Direcció Esportiva d’aquest Club, i del qual 
valoram la seva capacitat de treball i la seva absoluta 
implicació amb aquest nou projecte 2015-2016.

Des de fa ja unes setmanes es treballa per a configurar 
una estructura tècnica que ens permeti seguir millorant 
i creixent. Fruit de tota aquesta feina és que ja podem 
anunciar més renovacions i incorporacions, amb algunes 
novetats molt importants.

La primera d’elles és la incorporació al cos tècnic per a la 
propera temporada de JACK BURGESS, actual selecciona-
dor nacional escocès de la U14 masculina, apassionat del 
bàsquet de formació i de la formació al bàsquet.

La segona, i no menys important és la tornada del senior 
femení al Club per a la propera temporada, amb la incor-
poració de LAURA VILLAESCUSA -entrenadora Superior de 
Bàsquet i jugadora professional amb molta experiència a 
diferents clubs , a més de ser internacional amb la selecció 
espanyola a totes les categories inferiors- al cos tècnic del 
Club, per dirigir aquest programa, que s’ha planificat amb 
clara vocació formativa.

I això no és tot, del 22 al 26 de juny es durà a terme el 
Campus de bàsquet de Sant Pere, per a nins i nines nascuts 
entre 2001 i el 2010. Aprofitam per animar a tots els nins i 
nines d’Esporles a participar de les diferents activitats que 
es duran a terme durant l’estiu perquè puguin conèixer i 
gaudir d’aquest meravellós esport.

Visitau la nostra pàgina web: esporlesbc.com

Esporles Bàsquet Club (EBC)
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Novel·la
La veu de la sirena. Carme Riera
El  atelier de los deseos. Agnès Martin-Lugand
Una encletza de llum. Andrea Camillero
Charlotte. David Foenkinos

Desfile de ciervos. Manuel Vicent
Criaturas d’un dia. Irvin D. Yalom
Els nostres. Sergei Dovlatov
Far West Gitano. Ramon Erra
Homes sense dones. Haruki Murakami

Joc i distracció. James Salter
Negre i plata. Paolo Giordano
Sícilia entre els morts. Guillem Frontera
Submissió. Michel Houllebecq

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.

Per segon curs consecutiu el projecte de Ajudants de 
biblioteca ha estat un èxit. Han estat 26 setmanes, del 
mes de novembre al mes de juny, on hem estat acompa-
nyades de 52 petits-grans ajudants que venien carregats 
d’il·lusió, ganes, motivació, curiositat… per conèixer la 
nostra tasca.

Han aprés a atendre el públic, a registrar i col·locar llibres, 
fer carnets, fer préstecs, treballar amb els menuts a l’hora 
del conte… i moltes altres feines que sorgeixen al nostre 
dia a dia.

El passat dia 12 de juny ens reunirem tots a la biblioteca per 
fer la festa de clausura: ajudants i famílies, professors i bibli-
otecàries. La regidora de cultura i el batle d’Esporles els feren 
entrega dels diplomes que els acrediten com ajudants de 
biblioteca i d’un regal d’acomiat. Després vérem un vídeo en 
el que es recull part de la seva feina i berenarem tots junts.

El més important és el vincle que s’ha creat entre aquests 
infants i la biblioteca, les visites que ens fan cada horabai-
xa, les ganes d’agafar una lectura… Perquè s’han sentit i, 
per sempre seran, uns grans ajudants de biblioteca.

Gràcies als alumnes que han volgut participar, als pares i 
mares que els han donat permís i als professors i profes-
sores que ens han donat suport.

Ja ens preparam per rebre als alumnes que comença-
ran 5è!!!

Si voleu veure el vídeo:
http://www.bibliotecaspublicas.es/esporles/otras.
htm#130364

Com cada any en aquestes dades acomiadam de l’Hora del 
Conte fins al mes d’octubre i el Club de Lectura fins el mes 
de setembre. Vos mostram un recull fotogràfics d’algunes 
de les sessions. I ens tornam veure passat l’estiu.

Recordau que enguany, per tercer estiu consecutiu, la 
biblioteca romandrà oberta el mes d’agost. Horari d’estiu 
(del 22 de juny a l’11 de setembre): De dilluns a divendres 
de 10 a 14 h, dilluns horabaixa de 17 a 20 h.

Bibliopiscina
AQuESt juLiOL A LA PiScinA municiPAL

Hi trobaràs: premsa, revistes, novel·la, contes.... per llegir i fer prèstec.

Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores

BIBLIOTECA
Tot un èxit els ajudants de biblioteca

Juny, mes de fi de curs
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Saps on és?

Saps qui és? Sortint cap a un nou destí

≈ TEST ESporlErí ≈
1. On està situat el comellar del Mal Cuinat?

A- És un comellar devora la Fita del Ram.
B- Entre el Pa de Figa de son Antic i la mola de son Pacs.
C- A son Quint.

2. A quina carretera anomenam, els esporlerins,  
la “de Baix”? 

A- La que va des d’Esporles a Palma per la carretera 
 de Valldemossa.
B- La que davalla al Port des Canonge.
C- La que puja a Sobremunt.

3. Que eren les “botadores”?

A- Dones que practicaven el ball de bot.
B- Pedres grans que s’utilitzaven per creuar el torrent  
 quan no hi havia pont.
C- Dones que practicaven el salt d’altura.

4. Quin nom tenia abans el carrer de la Vilanova? 

A- Conde Rossi.
B- Almirante Carrero Blanco.
C- Les dues respostes son correctes.

5. Que és un estricador, paraula que dona nom a un 
carrer d’Esporles?

A- Un treballador d’una pradera de mares. 
B- Un treballador d’una fàbrica tèxtil.
C- Un treballador agrícola.

6. Quin vall hi ha entre la mola de Planícia  
i na Ferrana?

A- Vall de Superna.
B- Vall de l’Infern.
C- Coma d’en Llobera.

Solucions 
número 
anterior

Cova dels Ermassets

Bernadí Morey

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

Resum climatológic últims mesos:
FEbRER 2015
Temperatura mitjana: 8.6ºC
Temperatura màxima: 17.1ºC ( dia 23 )
Temperatura mínima: 0.8ºC ( dia 05 )
Nits tropicals (>20ºC): 0
Ratxa màxima de vent: 53.1km/h ( dia 27 )
Pluja màxima en 1h: 10.6L/m2 (dia 22)
Pluja màxima en 24h: 55.4L/m2 (dia 05)
Pluja total del mes: 134.6L/m2

Dies de pluja: 11

MARÇ 2015
Temperatura mitjana: 11.9ºC
Temperatura màxima: 23.1ºC ( dia 02 )
Temperatura mínima: 4.5ºC ( dia 16 )
Nits tropicals (>20ºC): 0
Ratxa màxima de vent: 50km/h ( dia 05 )
Pluja màxima en 1h: 9.2L/m2 (dia 24)
Pluja màxima en 24h: 30.2L/m2 (dia 25)
Pluja total del mes: 70.2L/m2

Dies de pluja: 9

AbRIL 2015
Temperatura mitjana: 14.5ºC
Temperatura màxima: 24.2ºC ( dia 14 )
Temperatura mínima: 3.9ºC ( dia 08 )
Nits tropicals (>20ºC): 0
Ratxa màxima de vent: 40.2km/h ( dia 15 )
Pluja màxima en 1h: 2L/m2 (dia 03)
Pluja màxima en 24h: 2.4L/m2 (dia 04)
Pluja total del mes: 3.2L/m2 
Dies de pluja: 01

MAIG 2015
Temperatura mitjana: 19.2ºC
Temperatura màxima: 33.7ºC ( dia 14 )
Temperatura mínima: 10.7ºC ( dia 23 )
Nits tropicals (>20ºC): 0
Ratxa màxima de vent: 48.3km/h ( dia 14 )
Pluja màxima en 1h: 2.6L/m2 (dia 21)
Pluja màxima en 24h: 5.2L/m2 (dia 20)
Pluja total del mes: 9.4L/m2 
Dies de pluja: 02

Una dada per tenir en compte es la temperatura 
mitjana del mes de maig, ha sigut record des de 

Meteo Esporles 
Daniel Montero

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

La nostra població
de febrer de a març de 2015. Naixements (9), 
Matrimonis (11) i defuncions (2)

Naixements: Francisco Villegas Nicolau (1)
Mireia Martorell Ferrer (2)
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Aurora
Llum d’orígen extraterrestre es filtra a través de l’at-
mosfera, dibuixant un cuadre gairebé naif penjat en 
els confins del nostre planeta, molt a prop del fred més 
extrem, allá per la inhòspita Islandia.

Energia que es va coure fa al menys un milió d’anys en 
el nucli salvatge del Sol, arriba a la Terra vuit insòlita-
ment curts minuts després, per a reaccionar amb un gas, 
l’oxígen, del que les plantes no volen saber res i que es 
converteix en l’aire que ens permet viure, per així crear 
aquestes aurores de colors pastel, terratrèmols de llum 
i sortilegis de mag capritxòs, que en realitat són fruit de 
reaccions físico químiques molt precises que amaguen 
la poesía de alló que pareix incontestable.

A més, el fred no ha congelat prou les aigües del llac, 
que deixen entreveure el reflex de llums encara més  

 
llunyanes, amagades entre la distància i el temps; constel-
lacions i llegendes impreses en gel*; el Cigne, Zeus el 
magnànim acosador d’ànimes cándides, Hèrcules, el fill 
del déu, conqueridor entossudit en expiar culpes, matant 
a monstres de nou caps i lleons amb pell de pedra i la 
Lyra d’Orfeu, amant malait de terrible destí i profunda 
tristesa per la mort de la seva estimada Euridice a les 
cavernes de l’Avern.

Mortals, déus i aprenents d’herois, enterbolits en el 
mirall d’un llac que desprèn el perfum de la puresa i la 
serenor d’un somni fet realitat...

De veritat estem disposats a acabar amb tot això?

*Si voleu veure aquesta imatge amb les constel·lacions 
indicades, aneu a: apod.nasa.gov/apod/ap150310.html

Els somnis de Cassiopea - Xavi Villanueva -

que varem començar a registrar dades amb 
aquesta estació automàtica, allà pel 2010.

I acabam es resum climatològic amb una dita 
per aquest estiu:

“Si plou per Sant Pere,  
plourà un mes darrere”
Recordam que podeu visitar online ses dades al 
web www.meteoclimatic.com i al compte de 
Twitter @meteoesporles
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LA FOTO
Antònia Pizà

v eure és percebre la imatge. 
Mirar és fixar la vista en algú o 
en alguna cosa. Mirar és prestar 
atenció a allò que els raigs llu-

minosos procedents de la imatge formen 
al fons de l’ull sobre la retina. Mirar és 

atendre al detall. I el detall és important.
Si mirau, és a dir, si observau la foto-
grafia que acompanya aquestes línies, 
què hi apreciau? Només pedres, o bé, un 
indret que fins aleshores us havia passat 
desapercebut? Què us suggereix aquest 
racó? Tal vegada és el lloc perfecte per 
situar al protagonista d’un conte de fa-
des. O allà on la bruixa prepara els seus 
conjurs. És on hi habiten els éssers fan-

tàstics d’aquelles rondalles que llegíeu 
de petits. O bé, una mena de Brigadoon 
que només apareix cada cert temps. Les 
plantes, podrien ser els fesols màgics 
que Jack va sembrar i que conduïen al 
món dels gegants.

Qui només veu el mineral sòlid i dur, de 
composició variable, no metàl·lic però 
que té sals i òxids metàl·lics, és a dir, 

qui només hi veu pedres, cal que obri la 
porta a la imaginació.

De vegades és necessari que ens ajudin a 
veure més enllà del que hi ha al davant dels 
nostres ulls, és a dir, a mirar. A observar el 
món amb tranquil·litat i gaudir del moment 
abans que s’esvaeixi. I en aquest cas no cal 
anar gaire lluny, ja que aquest tros de paradís 
el teniu just aquí devora. Només cal mirar.


