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INFORMACIÓ MUNICIPAL
MILLORES A 
CAN CAMPOS

Han acabat els treballs de recu-
peració i condicionament del darrer 
pont per a vianants de la zona de 
Can Campos. Aquesta intervenció 
conclou el pla de renovació dels 
espais de la zona que començaren 
amb la millora dels elements de la 
plaça i el primer pont, el repintat dels 
ferros, la instal·lació d’elements per 
donar ombra als bancs, etc. A més 
s’han arreglat les parets de la baixada 
a l’aparcament soterrat.

Un grup de joves artistes locals, 
ha renovat el mural artístic de la 
paret que decora el racó.

El nou curs ha començat amb 
novetats a l’Escoleta municipal, i 
entre totes, destaca el nou tres-
pol que s’ha instal·lat a les aules 
i espais de la part antiga. Es tracta 
d’un material càlid i fàcil de fer net 
que proporciona més confort als 
infants que juguen, seuen i s’arros-
seguen pel terra i facilita mantenir 
l’higiene al personal de l’escoleta.

A més, l’aspecte i la lluminositat 
dels espais també ha millorat molt 
amb el canvi. L’Escoleta ha quedat 
totalment renovada i més sem-
blant a la part de les noves aules.

NOU TRESPOL 
PER A 
L’ESCOLETA 
MUNICIPAL

Elisa Cabrer Peñalver s’ha 
incorporant recentment a 
l’equip de tècnics munici-
pals per treballar en temes de 
foment i millora de l’ocupabi-
litat i la qualificació de les per-
sones del municipi que cerquen 
feina. Elisa Cabrer és pedagoga i 
té més de 15 anys d’experiència 
en orientació laboral, ocupació 
i formació, en diversos orga-
nismes.

D’aquesta forma, es dona 
continuïtat a la línia de treball 
de l’Ajuntament que es marca 

com a objectiu desenvolupar 
projectes que afavoreixin la 
inserció professional a joves, 
a aturats de llarga durada i a 
persones amb dificultats espe-
cífiques per incorporar-se al 
món laboral. 

Les primeres iniciatives a posar 
en marxa són els de Garantia juve-
nil, amb projectes d’agricultura 
ecològica i de gestió forestal, 
adreçats a joves d’entre 16 i 29 
anys, que estan pendents de ser 
aprovats per la Conselleria de 
Treball a través de SOIB.

La intenció del servei és aten-
dre a totes les franges d’edat 
en un o altre projecte i poder 
arribar a crear una àrea de 
formació contínua pròpia de 
l’Ajuntament, que atengui les 
necessitats de formació espe-
cífiques de la gent del poble.

Recordam que el punt d’aten-
ció segueix al primer pis de 
l’antic Centre de dia, però que 
cal demanar hora per ser atès, 
telefonant prèviament al 971 
61 15 56 els dimarts, dimecres o 
dijous matí.

TENIM NOVA TÈCNICA DE 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ
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La feina de la Brigada municipal de manteniment és 
contínua, però sovint no ens n’adonam del que fan 
lluny del nostre redol. Per això, feim un repàs dels 
darrers treballs més destacats.

MANTENIMENT EN MARXA

Ajuntament i Consell 
de Mallorca signen un 
conveni de registre únic

L’Ajuntament d’Esporles i el Consell de Mallorca varen signar 
el passat mes de setembre un conveni pel qual s’implanta un 
registre únic d’entrada de documents.  

Amb aquest nou acord els ciutadans d’Esporles podran pre-
sentar una sol·licitud, escrit o comunicació adreçat al Consell 
de Mallorca al registre d’entrada de documents de l’Ajuntament 
d’Esporles amb els mateixos efectes que si s’haguessin presentat 
en els registres d’entrada del Consell de Mallorca.

Gràcies a aquest conveni s’aconseguirà una ràpida gestió de 
documents i es facilitarà als ciutadans d’Esporles la presentació 
de tot tipus de documents davant el Consell de Mallorca.

EL PRESIDENT DEL CONSELL 
DE MALLORCA ES REUNEIX 
AMB LES ENTITATS LOCALS

Miquel Ensenyat, president 
del Consell de Mallorca, va visi-
tar Esporles per reunir-se amb 
els representants de les entitats, 
clubs i associacions del municipi 
per tal de recollir de primera mà les 
necessitats i suggeriments d’actua-
ció per planificar la tasca que des 
del Consell es pot dur a terme en 

la millora de les condicions per a 
les activitats que aquestes agrupa-
cions fan.

El president, va ser rebut per 
la batlessa, Maria Ramon, i altres 
membres del consistori; i va venir 
acompanyat de varis directors insu-
lars que recolliren les propostes de 
les entitats esporlerines.

Per tal de facilitar la mobilitat 
a cotxets d’infant  i a persones 
amb limitacions, s’han incorpo-
rant o millorat les rampes i bai-
xants a les voravies dels carrers de 
Son Tries, de l’Aigua, Vilanova, al 
cantó de la pujada de Can Cabot 
i a Serradora.

Baixants de 
les voravies

El pintat de les persianes i la 
paret de l’Ajuntament ha deixat 
l’edifici com a nou. A més s’han 
arreglat el voladís, les canals, les 
goteres, el balcó i els punts de sub-
jecció dels elements ornamentals, 
que durant la Fira lluïren com mai 
en un entorn tan renovat.

Façana de la 
Casa de la Vila

Les pasteres i varis dels ele-
ments dels patis de l’edifici de 
l’Educació infantil s’han reno-
vat i adaptat als petitons. També 
s’ha canviat una panera de bas-
quet, entre moltes altres coses.

Millores a l’Escola
A la zona de públic s’han eli-

minat els seients de plàstic degut 
al seu deteriorament, i s’han ade-
quat les grades per seure.

Camp de futbol

Segur que durant l’estiu heu vist per 
aquí i per allà algun petit grup d’infants 
i jovenets amb les càmeres i els trípodes 
filmat per tot arreu. Són els alumnes del 
taller d’audiovisuals per a infants i joves 
El meu poble, que ha permès als parti-
cipants plasmar en aquest documental 
la seva visió sobre Esporles, donant-los 
les eines necessàries per a que desco-
brissin que en saben d’ell, de la Serra 
de Tramuntana i dels seus habitants.

El meu poble es tracta d’un vídeo 
promocional del poble d’Esporles 
des de la perspectiva i les vivències 
íntimes i col·lectives dels més joves. 

Aquest projecte ha comtat amb 
la participació activa de 31 alumnes 
de l’escola i l’institut organitzats 
en dos grups segons l’edat. Totes 
les seqüències han  visionades pels 
alumnes, que han donat el seu punt 
de vista i seleccionat el material de 

les seqüències més interessant.
El taller audiovisual ha comptat 

amb el suport econòmic del pro-
grama d’ajudes europeu LEADER, a 
més de comptar amb l’ajuda de les 
APIMAS locals.

El documental, que servirà per 
promocionar el poble, s’estrena a 
final d’octubre i es podrà veure al web 
de l’Ajuntament. També està previst 
presentat-lo a diversos certaments.

EL MEU POBLE MOSTRARÀ 
ESPORLES DES DE L’OBJECTIU 
DELS MÉS JOVES 

EL SAFAREIG DE L’HORT 
DE SON TRIES JA ESTÀ 
RESTAURAT

Esporles ha pogut recuperar el 
safareig de l’Hort de Son Tries gràcies 
al finançament del fons europeu de 
desenvolupament rural. Els treballs 
van ser adjudicats a l’empresa Mateu 
Canyelles Pons Construccions i va 
tenir un cost de 46.113€ dels quals el 
69% van estar finançats per aquest 
programa d’ajudes europeu LEADER.

Les obres han consistit en sanejar 
i esquerdejar les parets i col·locar una 

solera amb malla al trespol. Els treballs 
també han restaurat l’escala, la pique-
ta i les síquies del voltant del safareig.

A més de recuperar una part del 
patrimoni del municipi, la recupera-
ció del safareig millorarà les condici-
ons de feina als possibles projectes 
formatius de l’hort ecològic de Son 
Tries i possibilitarà, en un futur, la 
implantació d’horts urbans per a la 
gent del poble. 

ELS ERMASSETS GESTIONARAN EL REFUGI DE SON TRIES
Al refugi de Son Tries, a més de 

donar hostalatge als caminaires 
que recorren la Serra, es fomentarà 
l’activitat esportiva de muntanya 
al poble, principalment l’excursio-
nisme, gràcies que l’Ajuntament ha 
firmat un conveni amb Ermassets 
Club de Muntanya d’Esporles pel 
qual es cedeix al Club l’ús i la ges-
tió del Refugi i una zona adjacent 
d’acampada. L’objectiu del conveni 

és prestar el servei d’allotjament als 
caminants, a més de promocionar 
i dinamitzar l’excursionisme i les 
activitats de muntanya al municipi. 
El conveni fou signat per la batlessa, 
Maria Ramon, i el president del Club, 
Toni Vicenç el passat dia 1 d’octubre.

El refugi incrementa d’aquesta 
manera la xarxa de rutes i refugis 
de la Serra de Tramuntana.

L’edifici compta amb lliteres 

amb una capacitat de 14 persones, 
però a més s’habilitarà una zona 
d’acampada situada a les marjades 
annexes, la qual cosa permetrà la 
pernocta a grups més grans.

A la zona també es desenvolu-
paran diferents activitats durant tot 
l’any com: jornades i tallers amb l’Es-
cola de Natura d’Esporles, jornades 
d’iniciació al geocaching, cicles de 
cinema de muntanya i un grapat d’ac-

tivitats relacionades amb el foment 
i difusió dels esports de muntanya.

Com és sabut, el Refugi compta 
amb una edificació anterior que té 
una sala amb taulell per poder-hi 
menjar, descansar, passar la vetllada 
i planificar les següents etapes o fer-
hi algunes activitats. També hi ha 
una altra construcció amb porxo que 
l’uneix aquesta sala al nou dormitori, 
on s’hi ubiquen les dutxes i els serveis. 

L’espai del dormitori té instal·lada 
una estufa de biocombustible vege-
tal per encalentir l’habitació durant 
les fredes nits d’hivern.

El refugi ha entrat en funciona-
ment aquest mes d’octubre i en breu 
es posarà a disposició dels caminaires 
un sistema telemàtic d’informació, 
de contacte i reserves. Mentre tant, en 
trobareu tota la informació a http://
refugisontrias.blogspot.com.es/

EXITÓS CURS D’AGENT DINAMITZADOR 
DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

El Curs d’Agent dinamitzador de 
la Serra de Tramuntana fou una ini-
ciativa de l’Ajuntament d’Esporles 
que va formar, els passats mesos de 
juny i juliol,  a un total de 10 alum-
nes. Aquesta promoció d’alumnes 
compta ja amb el nou perfil pro-
fessional que els permetrà valorar 
les potencialitats socials, econò-
miques i ambientals dels paratges 
de la Serra i dels diferents tipus 

de possessions i finques, per apro-
fundir i implantar polítiques de 
desenvolupament rural, a partir del 
coneixement de les eines i recur-
sos existents i, d’aquesta manera, 
poder dur a terme processos de 
dinamització rural.

Els alumnes han pogut gaudir 
de diverses sortides per la Serra de 
Tramuntana, interessants ponènci-
es d’especialistes en moltes matè-

ries relacionades amb les unitats 
didàctiques vistes al curs i, d’una 
visita de tres dies al Parc Natural 
del Montseny, per tal de conèixer de 
primera mà un dels models dinamit-
zadors més importants d’Europa.

El cost d’aquest curs ha estat 
d’un total de 17.357 €, 100% finan-
çats per el programa d’ajudes 
europeu LEADER de desenvolu-
pament rural.
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BEQUES MUNICIPALS PER A LLIBRES DE TEXT
Un any més l’Ajuntament d’Es-

porles atorga beques per a l’adqui-
sició de llibres de text per al curs 
2015-2016, a les famílies amb fills 
que cursen algun dels cursos dels 
distints nivells d’educació obliga-

tòria al poble: Educació Primària, 
Educació Secundària i PQPI.

La finalitat és donar suport eco-
nòmic a la despesa que suposa la 
compra de llibres de text a les famí-
lies del municipi. Així mateix, també 

es pretén fomentar i potenciar la 
reutilització dels llibres de text.

Els sol·licitants d’aquesta beca 
han d’estar empadronats a Esporles 
i matriculats a centres escolars del 
municipi. A més, s’han de compro-

metre a reutilitzar els llibres escolars 
pels quals siguin becats.

Les beques no excediran en cap 
cas el 80% del cost dels llibres. El ter-
mini de presentació de sol·licituds 
fou de dia 5 d’octubre a dia 23 d’oc-

tubre de 2015 ambdós inclosos.
Als pressuposts municipals de 

l’Ajuntament d’Esporles per a l’any 2015 
existeix una partida destinada a cobrir 
aquestes beques dotada amb 8.000 €.

El curs passat s’atorgaren 30 beques.

Mitjançant un conveni signat 
entre l’Ajuntament d’Esporles i la 
Plataforma balear per a la defensa 
dels animals (BALDEA) les dues 
parts acorden treballar juntes i 
comptar amb la col·laboració de 
l’Associació de protecció animal 
d’Esporles, per tal de defensar i 
controlar les poblacions felines 
del municipi.

 D’aquesta manera, BALDEA es 
farà càrrec de controlar les colò-

nies felines i de sanar els animals 
capturats, així com d’oferir xerra-
des de sensibilització, i de propor-
cionar els materials de captura als 
voluntaris col·laboradors.

Els voluntaris i l’associació de 
protecció animal d’Esporles s’encar-
regaran del control i manteniment 
regular de les colònies, així com de 
vetllar per a la salubritat d’aquestes.

L’Ajuntament disposarà d’un 
espai adient, amb electricitat  i 

aigua, per ubicar la unitat mòbil 
durant les jornades d’esterilitza-
ció o donarà permís per a estacio-
nar-la a un lloc  adient.

Gràcies a aquest conveni s’acon-
seguirà una gestió ètica dels animals 
de companyia al municipi  i s’evitarà 
una procreació incontrolada. 

El conveni de col·laboració 
fou signat per Maria Ramon i 
Ana Aranda, amb la intenció de 
renovar-se cada any.

L’AJUNTAMENT COL·LABORA AMB 
BALDEA PER MILLORAR EL BENESTAR 
DELS ANIMALS AL TERME

CAMPANYA DE CENS I 
CONTROL DELS CANS PER 
PART DE LA POLICIA LOCAL

De tots és sabut que un dels grans 
problemes de neteja d’aquest, i de 
molts d’altres pobles i ciutats, són 
els excrements que deixen els cans 
que es passegen  pels carrers de la 
vila a lloure o amb uns amos que 
no els recullen.

Si bé és cert que l’ordenança 
municipal determina sancions 
d’entre 60€ i 300€  per deixar excre-
ments de ca al carrer, també és fàcil 
d’entendre la dificultat de la Policia 
Local d’imposar multes als propie-
taris dels cans que deixen les bru-
tors, ja que resulta pràcticament 
impossible glapir-los in fraganti. 
Si hom veu la Policia vigilant, sol 
recollir la merda. Es tracta de gent 
bruta, no beneïta!

Com que l’ordenança munici-
pal de tinença d’animals també 
contempla fer un cens municipal 
de cans i poder imposar multes 

per dur els cans sense el corres-
ponent microxip identificatiu, 
l’Ajuntament ha posat en marxa 
una campanya de cens i control 
exhaustiu d’identificació dels cans 
del municipi. Per fer-ho, s’obre un 
termini de dos mesos a partir del 3 
de novembre fins a finals d’any, per 
passar per les oficines de la Policia 
Local a inscriure el ca al cens.

Paral·lelament, els agents pro-
cediran a comprovar, amb el lec-
tor de xips, que els animals que 
circulen pels espais públics, van 
degudament identificats amb el 
microxip. En cas de no ser així, 
atorgaran uns període de marge 
per implantar el dispositiu a la 
seva mascota i inscriure-la al cens, 
transcorregut aquest temps, passa-
ran pel domicili a verificar que s’ha 
fet. En cas contrari, s’imposarà la 
sanció corresponent. 

No ens cansarem d’agrair la 
tasca que en molts temes fan els 
voluntaris al nostre poble. Una 
d’elles és reunir-se un dissabte 
amb les botes, els guants, un gra-
pat de bosses i molt bon humor, i 
dedicar el matí a treure del torrent 
un caramull de brutor, que sovint 
altres ciutadans molt menys cívics 
hi han llançat.

Uns quants sacs de llaunes, bos-
ses, papers i moltes altres andrò-
mines que costa creure hagin 
pogut anar a parar dins el torrent, 
són el resultat de la jornada. 

S’ha de dir que quan les nostres 
estimades someres acaben la seva 
tasca, totes aquestes brutors es fan 
molt més visibles.

Moltes gràcies a tots! I a veure 
si l’any que ve no cal.

EL TORRENT UN POC MÉS NET, GRÀCIES ALS VOLUNTARIS 

SIAU TOTS BENVINGUTS A L’ESCOLETA!
Acaba el temps d’estiu, de fer 

per fer, de no tenir horaris, de tot 
va bé ...i com una clatellada hem 
de tornar a la realitat, però una 
realitat desitjada amb ganes de 
noves vivències. Temps que fa olor 
a tardor, a recolliment i a tornar a 
la rutina. 

Arriben a l’escoleta amb il•lusió 
les famílies que ja ens coneixen, i 
amb una mica d’incertesa quan hi 
posen els peus per primera vegada.

Es curiós poder observar amb ulls 
de mestra quan ja has viscut aquest 
temps com a mare. La percepció es 
diferent, més tranquil·la, més com-
prensiva i sobretot més empàtica. 
Et veus reflectida amb les pors que 
acompanyen a les famílies aquests 
primers dies o setmanes ja que tu 
també les has patides (les mestres 
també deixam els nostres infants 
amb mans d’altres mestres i encara 
que sabem que no passa res, que els 
plors es calmen i arribem moments 
més dolços l’angoixa hi és). 

Durant aquest temps, podem 
observar en l’infant molts canvis, 
pensau en la quantitat de novetats 
que es produeixen en la seva vida 
en breu temps:  un nou espai, 
cares noves, el fet de conviure 
amb els seus iguals... Per tant, no 
és estrany que els infants sentin 
més necessitat d’estar a prop dels 
pares, de voler que no els deixem 
amb ningú malgrat sia la padrina 
o la cangur que ha estat amb ell/a 
des de que va néixer. De cop i volta 
no vol menjar, o menja menys. O 
a les nits sembla que té mal sons. 

Ha estat unes hores lluny de 
vosaltres que heu estat el seu món 
fins aquests moments, i sense 
saber que passa arriba l’hora en 
que s’obre una nova porta i els 
deixam fer alguna passa sense la 
seguretat que els  aporta la família. 

Aquesta incertesa i angoixa que 
passau les famílies encara és més gran 
per a l’infant, que no tenen la informa-
ció que tenim els  adults, ells enceten 

un camí on tot és nou. Durant aquest 
període es crea un vincle entre famí-
lies i mestres que és de gran ajuda en 
aquest difícils moments. Tota mostra 
de suport, de confiança, de gratitud, 
de comprensió és molt ben rebuda 
per ambdues parts. 

I com cada any repetim les 
mateixes paraules, que encara 
que no són màgiques ni  fan que 
es superi d’immediat la primera 
separació de l’infant amb la seva 
família sabem que ens les agraïu :  

Sentiu-vos segurs del que feis, 
amb confiança, tranquils... això és 
el que heu de transmetre al vostre 
infant . Si vosaltres estau bé i sou 
conscients que és un procés serà 
tot més planer.

Els plors passaran i arribaran 
moments de joc, de diversió, de 
frustracions, de descobertes... tot 
hi entra dins el nostre sac, tot ens 
ajuda a créixer i tot ens cal per 
fer de nosaltres persones segures, 
crítiques, autònomes, curioses...

Estau atents perquè en breu us podrem anunciar les dates dels sis col·loquis per a famílies amb 
infants 0-5 anys, del curs 2015-16 que tendran lloc a l’escoleta. 

El programa s’anunciarà a través de cartells, agenda 21, la pàgina web i facebook  de l’Ajuntament i 
de l’AMIPA de l’Escoleta.

Igualment us recordam que bimensualment  al web de l’ajuntament us anam adjuntant articles i 
reflexions  per si us ve de gust fer una mirada a temes relacionats amb la infància.

Vos hi esperam!

Col·loquis familiars per famílies 0-5 anys



SPORTULIS 39 REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES. OCTUBRE 2015     Informació Municipal   PÀG. 9 PÀG. 8   Informació Municipal  SPORTULIS 39 REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES. OCTUBRE 2015

INFRACCIONS CONTRA 
L’ORDENANÇA CÍVICA

D’ençà que començà l’any fins ara, 
la Policia local ha tramitat un total de 
96 expedients corresponents a l’in-
compliment de l’ordenança cívica. 
Cal dir que la majoria de sancions 
es posen durant les festes i esdeve-

niments on l’afluència de gent i el 
consum d’alcohol són massius.

A la gràfica que acompanya 
aquesta informació, es pot veure 
que la majoria de denúncies s’han 
produït per fer botellot i en segon 

lloc per orinar als carrers de la vila.
Tal com indica aquesta ordenan-

ça, les persones denunciades poden 
assumir la seva responsabilitat mit-
jançant el pagament de les sancions 
de multa, amb una reducció a la mei-

tat de la sanció al seu import mínim. 
Pels infractors del poble,  l’Ajunta-
ment podrà substituir la sanció de 
multa per sessions formatives, parti-
cipació en activitats cíviques o altres 
tipus de treballs per a la comunitat 

proporcional als perjudicis causats, a 
diverses àrees de l’ajuntament  com 
el Casal de joves, la biblioteca o la 
brigada. Com a referència general 
s’estableix la proporció euros/hora 
del doble del sou mínim. 

Serveis i tràmits és un nou apartat del web de l’Ajuntament 
d’Esporles que esperam serà de gran utilitat pels ciutadans, 
ja que permetrà conèixer en detall la informació de serveis i 
tràmits municipals sense haver de desplaçar-se a les oficines de 
l’Ajuntament.

Trobareu un seguit de fitxes, corresponents a cada un dels trà-
mits i serveis municipals, classificades per àrees i amb les instruc-
cions necessàries per fer-ne la tramitació, la normativa aplicable, 
així com les taxes corresponents si n’és el cas. Us podreu descarre-
gar els formularis, consultar els destinataris i els requisits de cada 
procediment i saber quina és la documentació necessària.

La Llei 11/2007 reconeix als ciutadans el dret d’accés als serveis 
públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics. Aquest 
nou apartat del web de l’Ajuntament d’Esporles és un pas enda-
vant cap a la seu electrònica municipal. Progressivament les ges-
tions i tràmits administratius es podran fer de forma telemàtica 
amb la màxima seguretat mitjançant un certificat digital o un 
identificador personal que facilitarà l’Ajuntament.

Aquest Catàleg de procediments s’ha realitzat gràcies al suport 
del Consell de Mallorca, en particular de Magdalena Genovard, 
de l’equip de Servei Web de TIC Mallorca que coordina Marta 
Nicolau, i per l’editora de continguts externa Coia Sánchez. 

Nou 
apartat 
al web: 
serveis i 
tràmits

NOVETATS I COMENÇAMENT 
DE CURS A L’ESCOLA DE 
MÚSICA I DANSA

Començam un nou curs a l’Es-
cola Municipal de Música i Dansa 
d’Esporles. Enguany serà un curs ben 
especial perquè celebram el nostre 25 
aniversari! Ja són molts d’anys que 
feim música i són molts els alumnes 
i professors que han passat per aquí. 
Per això, durant els propers mesos 
prepararem diferents activitats per 
a les celebracions que volem dur a 
terme. Ja us anirem informant de tot!

Com a inici ja us podem dir que 
enguany tenim vàries novetats: 

·Tècnica vocal per a adults: 
si teniu ganes de cantar bé us hi 
podeu apuntar.

· Batucada infantil: per a infants 
a partir de 7 anys.

· Música tradicional per a infants 
a partir de 7 anys

· Audicions Musicals guiades: a 
partir de 10 anys.

A més, després de l’èxit que ten-
gué el curs passat, tornarem repetir 
el musical “Que valgui la pena”. 
Ja informarem de quan i a on es 
tornarà a representar.

I seguim amb les especialitats 
que ja hi havia: trompeta, clarinet, 
saxofon, música moderna, bom-
bardí, trombó, percussió, música 
tradicional,  guitarra, piano,  coral, 
flauta travessera, llenguatge musi-
cal per a infants i adults, dansa, ball 
de bot, música a 4, 5 i 6 anys, coral, 
batucada.  

Encara hi ha places disponibles 
d’algunes especialitats. Si voleu 
més informació passau per l’Esco-
la de Música i Dansa en horari de 
secretaria. 

Hem començat com sempre 
amb molta il·lusió. Segur que serà 
un molt bon curs per a tothom!

UN BON ESTIU AL CASAL DE JOVES
Com cada any, hem organit-

zat el Bus Nocturn per anar a les 
berbenes, un total de 9 autocars 
plens de joves que han pogut gaudir 
d’una tornada segura de les festes 
de diferents pobles de Mallorca. 
Enguany s’han implementat algu-
nes normes noves i hem de dir que 
els joves han respost molt bé. No hi 
ha hagut cap incident remarcable.

Els clubs d’estiu també han estat 
una activitat destacada del Casal de 
Joves amb col•laboració de l’API-
MA de l’Institut. Hi hagué quatre 
clubs d’estiu: un de cuina (amb un 
total de 15 i 10 participants), un de 
teles (amb 4 participants), un de 
graffiti (amb 7 participants) i un 
de costura (amb 3 participants). 
Aquesta és una activitat que agrada 
molt i que dóna l’oportunitat als 
joves d’aprendre una mica sobre 
el club que han elegit i els dóna 

alguna idea sobre els seus “hob-
bies”, per després poder triar si hi 
volen dedicar més temps o no. El 
club de cuina va agradar tant que els 
mateixos participants demanaren 
continuar, així que aquesta es va 
repetir per agost. 

També vam fer la tradicional 
sortida al Western Park, aprofitant 
que ens fan un bon descompte i 
que l’Ajuntament subvenciona un 
autocar, gaudim d’un dia sencer de 
jocs aquàtics al parc, i aprofitam el 
matí per estar amb la família, amics 
o fer-ne de nous. Ens ho vam passar 
molt bé!

Al mes d’agost, i també amb 
col·laboració amb l’APIMA de 
l’institut, vàrem anar de campa-
ment a Campos, un espai creatiu 
que es diu “2 monos”, on s’intenta 
que els participants aprenguin 
coses diferents, gaudeixin d’un 

oci distint, saludable i creatiu. 
Aprofitam per aprendre tècni-
ques de construcció i creació 
d’obres amb materials reciclats 
(aquest any ens vam centrar amb 
la llum i les làmpades) i també 
receptes de cuina saludable i 
divertida. Aquest campament 
estava previst per un màxim de 10 
participants, però només fórem 
6. Així i tot, riguérem gaudirem, 
aprenguérem i ens enduguérem 
moltes bones experiències. 

I per acabar, fer una menció al 
nou grup de Quintos d’enguany, 
que només han fet una activitat 
però sembla que arriben amb força 
i empenta. A veure què en sortirà 
de tot plegat. Endavant als del ‘98!

Moltes gràcies a tots i a totes 
per participar a les nostres activi-
tats  per fer els nostres estius més 
divertits.

Tipus SancióBOTELLOT

55

28

DESOBED

4
7

1 1

GRUA MUSICA ORINAR QUEIXES VEÏNS

BOTELLOT

1%

1%
4%

29%

57%

8%

DESOBED

GRUA

MUSICA

ORINAR

QUEIXES VEÏNS

 La Fundació Triangle Jove, 
espai de coordinació dels 
Consells de la Joventut de 
Catalunya, País Valencià i Illes 
Balears, va celebrar a mitjans 
d’octubre la dissetena edició 
de la seva Trobada. Durant tres 
dies prop de cent joves de tren-
ta entitats dels tres territoris 
han compartit tallers, formaci-
ons i experiències a la ciutat 
de Tarragona. A l’esdeveniment 
hi han participat 13 joves d’Es-
porles.

La trobada d’aquest 2015 
porta el títol “Som la clau del 
canvi” i busca despertar en 
els i les joves la consciència 
de ser agents clau a l’hora de 

recuperar les llibertats que la 
ciutadania ha anat perdent. La 
ponència inaugural de la troba-
da ha anat a càrrec de la David 
Guàrdia, membre del secreta-
riat del Consell Nacional de 
Joventut de Catalunya. Durant 
el cap de setmana els i les 
participants han disposat d’es-
pais d’encontre i intercanvi de 
treballs, experiències i reivin-
dicacions comunes.

L’acte final de la trobada 
ha comptat amb la intervenció 
de Reis Gallego, presidenta de 
la Fundació, les presidències 
dels tres consells i els senyors 
Toni Reig, Director General de 
Joventut de la Generalitat de 

Catalunya i Joan Ferrà, director 
de l’Institut Balear de Joventut 
del Govern de les Illes Balears.

La Fundació Triangle Jove 
organitza cada any una trobada 
destinada als representants de 
les diferents entitats que perta-
nyen al Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya (CNJC), 
Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana (CJCV) i 
el Consell de la Joventut de les 
Illes Balears (CJIB). La troba-
da, concebuda com un espai de 
formació, debat i coneixement 
mutu, té com a objectiu millorar 
la qualitat de l’associacionisme 
i potenciar la participació social 
dels i les joves.

13 JOVES D’ESPORLES PARTICIPEN 
A LA XVII TROBADA DEL TRIANGLE 
JOVE A TARRAGONA
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L’INCREMENT DE L’IBI A ESPORLES VE 
IMPOSAT PER UNA NORMATIVA ESTATAL

L’increment  de l’Impost de Bens 
Immobles (Ibi) ve  derivat de l’apro-
vació, per part del Govern de l’Estat, 
del Reial Decret 20/2011 de 30 de 
setembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i 
financera per la correcció del dèficit 
públic, publicat al BOE de 31 de 
desembre de 2011, amb la intenció de  
què la situació financera de les cor-
poracions locals no posàs en perill 
l’objectiu de reducció del dèficit 
públic espanyol fitxat al Programa 
d’Estabilitat 2011-2014 elaborat pel 
Govern Central. 

Aquest Reial Decret, d’obligat 
compliment, estableix que els ajun-
taments han d’arribar a un tipus 
de gràvamen mínim del 0,6%, la 
qual cosa ha suposat un increment 

important durant els anys 2011 i 
2012, contràriament al que tenia 
previst l’Ajuntament d’Esporles, 
que d’acord amb l’Ordenança fis-
cal s’hauria aplicar només el 0,4%, 
que és la quota mínima que permet 
el Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març de la Llei Reguladora d’Hi-
sendes Locals. 

Atesa l’obligatorietat de donar 
compliment al RD 20/2011 i arribar al 
mínim del 0,6%, els anys 2012 i 2013 
es va haver d’augmentar el gravamen 
al 0,5 i al 0,6 respectivament.

El que pareixia que havia de 
ser una mesura TRANSITÒRIA, 
durant els anys 2012 i 2013, s’ha vist 
no només prorrogat, sinó també 
augmentat per als anys 2014 i 2015, 
igualment de manera obligatòria 

per a tots els municipis. 
El 2014 l’estat oferí dues opci-

ons: aplicar el 0,6% o augmentar el 
valor cadastral en un 10% i aplicar 
el 0,4% (tal com indica l’Ordenança 
d’Esporles). Aleshores es va optar 
per aquesta segona opció per tal 
de pal•liar els efectes sobre el rebut 
dels ciutadans, ja que així resultava 
menys gravós.

Per al 2015 es mantenen les dues 
opcions anteriors, però per no tor-
nar a augmentar el valor cadastral 
dels béns immobles d’Esporles en 
un 10% més, ja s’ha hagut d’aplicar 
obligatòriament el 0,6%.

L’any vinent, 2016, s’espera que 
l’Estat no prorrogui  la mesura, de 
manera que l’Ajuntament d’Espor-
les  té previst tornar a aplicar el 0,4%.

Cal destacar que, des de fa 12 anys, l’Ajuntament d’Esporles no havia modificat el valor 
cadastral ni augmentat aquest 0,4% de gravamen, que és el mínim permès, a diferència 
de molts d’altres municipis en els quals ja s’aplicava el tipus del 0,6% o superior.

FESTES DE SA VILANOVA 2015
Un any més han tengut lloc 

les Festes de Sa Vilanova, unes 
festes diferents, que sorgeixen de 
la voluntat d’un grup, col·lectiu 
o entitat de carregar-se a damunt 
les esquenes una tasca tan engres-
cadora com feixuga com és orga-
nitzar unes festes populars. Unes 
festes amb molt poc pressupost 
de partida, fet que normalment 
suposaria que, simplement, no 
es poguessin fer unes festes, 
però que a Sa Vilanova  amb la 
col·laboració desinteressada de 
molts veïnats vilanovers, gent de 
tot el poble, empreses i comerços, 
entitats del poble,... és més que 
suficient per fer unes festes per 
a tots els gusts, com es demostra 
any rere any.

I aquest darrer hem estat les 
monitores i monitors de l’Es-
plai La Cadernera i del Casal de 
Joves de Tramuntana qui hem 

assumit aquest paper d’orga-
nitzador de tot aquest entramat 
d’activitats i curolles que han 
esdevingut 5 dies farcits de trull 
per tothom. 

Feia anys que aquestes entitats 
no agafaven el boc de les festes per 
les banyes i ja tocava! Per nosal-
tres ha estat un autèntic plaer 
estar mesos pensant en les festes 
i pràcticament quinze dies sense 
dormir i una setmana “vivint” a 
l’aparcament de Sa Vilanova per 
veure les cares de satisfacció i 
rebre l’enhorabona de pràctica-
ment tothom qui s’atracava a par-
ticipar. Sabem que hi ha coses 
que es poden millorar, demanam 
disculpes a tothom qui hagi pogut 
perjudicar quelcom, mai ha estat 
la nostra intenció, i si tornam a 
ser “festeros” un altre any, treba-
llarem encara més perquè siguin 
perfectes per tots.

Volem fer una menció especial 
al grup de “fogueroners” i tota la 
gent que, com ells, estan una mica 
sonats i gràcies a això enguany 
va tenir lloc la primera edició del 
“desbOcat”. Una festa original, 
divertida, per totes les edats i que 
esperem que esdevingui un dia 
clau any rere any a les nostres 
festes.

Pregó, ball de bot(i de boc), 
swing, rock, DJs, tapes, hambur-
gueses (moltes!), cerveses (mol-
tíssimes), jager, intervencions 
teatrals, micro obert, jocs popu-
lars, excursió, conferència, sopar 
al carrer, cursa endimoniada, 
desbOcat, torcebraços, rots, ping-
pong, llançament de butà, síndria, 
“perritos”, truc!, tallers i crema del 
boc, mercadet, dimonis ...BINGO! 
i traca final.

Fins l’any que ve!!

UN ALTRE ESTIU ENTRETINGUT AL CENTRE DE DIA
Aquest estiu al Centre de Dia 

no ens hem deixat guanyar per 
la calor. Com sempre ens agrada 
estar en marxa i seguir fent coses, 
aquests darrers mesos no han 
estat cap excepció. 

Que arriba i el bon temps? Idò 
anam a fer una volta pel Passeig 
i a berenar com toca a qualque 
cafeteria. Que són les festes de 

Sant Pere? Idò anam a la Casa del 
Poble i, amb les lliçons magistrals 
d’en Tomeu i na Teresa feim un 
concertet per tothom que vulgui 
gaudir-ne. Que ja fa molta calor? 
Idò cap a la piscina d’Esporles a 
refrescar-nos, contagiar-nos de 
l’energia i alegria de tothom qui 
hi neda i prendre un bon refrigeri. 
O perquè no? També anam a la 

mar, fins a Ciutat Jardí varem anar 
a caminar descalços per damunt 
l’arena calenteta i remullar-nos 
una mica els peus a vorera de 
mar. I com que li vam agafar el 
gust a això de sortir del poble, 
també vam anar fins a Bunyola 
on vam dinar a la finca de n’Aina 
que ens va convidar a menjar una 
bona paella i tots ens vam endur 

un bon cossiolet d’alfabeguera 
de record.

I per acabar d’aprofitar aquets 
darrers dies de bon temps varem 
acomiadar setembre amb una 
visita a La Granja, on passejàrem 
per tota la finca, dinant als jardins 
i gaudint de les mostres de ball de 
bot i de doma de cavalls.

Ja ho diuen, a l’estiu tota cuca 

viu! I nosaltres l’hem aprofitat i 
gaudit més que mai. I ara, passada 
la Fira dolça un any més, segui-
rem amb les nostres sessions de 
música, les sessions del grup de 
memòria per tothom qui s’en-
gresqui, les activitats de cuina, 
manualitats i artístiques,... i tot 
el que ens entretengui i ens faci 
seguir actius i alegres.

GESTIONS PER PODER 
OBRIR EL CENTRE 
D’ESTADES NOCTURNES

La consellera de Serveis Socials 
i Cooperació Fina Santiago, rebé a 
les representants de l’Ajuntament 
d’Esporles que li transmeteren la 
necessitat d‘habilitar els recursos 
necessaris per poder posar en 
marxa el Centre d’estades noctur-
nes  al municipi. 

Com es recordarà, les instal-

lacions del centre estan totalment 
equipades per poder entrar en ser-
vei, però la manca de recursos per 
fer front a les despeses de personal 
i manteniment impedeixen la seva 
obertura. Per la qual cosa, l’Ajunta-
ment d’Esporles negocia amb les 
altres administracions per aconse-
guir la dotació dels fons necessaris.

ACTIVITATS AL GIMNÀS





Son las cuatro, antes del alba, y hace un calor incómodo 
en la cama. Nuestra perra, grande y negra, se ha quedado 
sola porque su amiga, grande y canela, se ha muerto 
antes que ella.

Desde que se fue la otra, esta no parece ella. Se mueve 
más despacio y está más tiempo quieta.

Me sale del corazón consolarla con una caricia de vez 
en cuando, acercarme, que note que estoy, mientras 
ocupa con firmeza pero respeto la frontera virtual que 
habíamos pactado entre los cuatro para conseguir la 
convivencia. Es en la puerta que da a la terraza de la 
segunda planta saliendo por la biblioteca, donde ahora 
se acurruca todo lo cerca que puede de nosotros para 
saber si aún durmiendo contamos con ella. 

He abandonado el sueño que sufría entre sudores para 
estar un rato a su vera, pensarla y escribirla. Creo que lo 
notará porque, aunque digna y orgullosa como para no 

manifestar debilidad de carácter en ningún momento, 
es agradecida y responde siempre como mejor puede.

Aquí estoy, pues, rodeado de una noche igual de 
negra, cuando el fresco reinante me despeja y da fe de 
las tormentas de ayer a cientos de kilómetros y mar 
por medio hacia poniente, que cursaron incluso con 
resultado de muerte.  

En la charca del jardín canta una rana, también hipote-
cada, y más lejos a la izquierda, camino del norte, un 
gallo vecino quizás libre de cargas anuncia que con los 
primeros rayos volverán mirlos, torcaces y gorriones a 
distraer a nuestra compañera perra, unos con sus ater-
rizajes por entre piedras y hierbas, y los otros tomando 
por asalto las ramas del abeto, el olivo y el ciprés, para 
vigilar desde allí sus movimientos. 

Mucha vida, pero poca compañía para la negra, que 
necesita tener cerca más inteligencia.

Por eso he pensado que cuando, como ahora, esté a 
solas con ella (para que nadie me vea), le leeré la prensa 
y otros cuentos, al principio en voz más alta para que 
se entere. Después iré bajando el volumen poco a poco, 
para ver cómo reacciona. 

Según, y siempre que no se me duerma, es probable que 
me atreva también a leerle algo de mi propia cosecha. 
Si le digo que está escrito por mí no creo que le importe 
demasiado. Para que lo note, probaré a utilizar siempre 
una voz diferente, o a dramatizar de manera distinta 
cuando tenga que contarle cosas de las mías.

Estaré atento a sus gestos más pequeños, porque sé que 
serán siempre espontáneos y sinceros. De esta forma 
estoy seguro que aprenderé todo lo necesario para 
mejorar las relaciones, siempre tan complejas, entre 
lo que soy por dentro y lo que soy por fuera.

Esporles, 12 de junio de 2015.
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Entrevista Vicenç Matas Rigo “En Riguet” (Text i fotos: Es Fill de na Joaneta)

“M’agrada aquesta vida que duc”

D e ben petit ja li agradava pescar. Va 
fer feina de picapedrer,  però des 
de fa quinze anys és  pescador. Té 
barca pròpia, un llaüt de 36 pams, 
el “Vila Deià”, amarrat al port de 
Sóller. Els matins, si la mar ho vol, 
surt a pescar. Els capvespres arregla 
els ormejos a la cotxera de la casa 

dels seus pares al carrer de can Arboç. La seva mare, 
quan en Vicenç arriba de pescar, només en la manera 
de saludar-la, ja sap com ha anat la pescada. Un “bon 
diiiaaa...” així, una mica llarg, vol dir que la cosa anat 
bé. Un “bon dia” més sec és que no ha trobat la pes-
quera adequada. Vicenç Matas Rigo “En Riguet” té 46 
anys. Casat. Dues filles.  És pescador professional.

Com ho fas per fer una bona pescada?
Jo sé pesqueres, però vaja, vaig provant… Ara hi ha 
molta tecnologia: sondes, gps, radio-balisses… Sa 
sonda, per exemple, t’ajuda a veure es fons, si és de 
roca o d’arena...

Te relaxa, pescar?
Si. I quan agaf peix estic molt content i si no, estic de 
mala llet.

Saps quan pots anar a pescar i quan te 
convé quedar a ca teva?
Avui en dia hi ha molta informació meteorològica. Qui 
troba mal temps és perquè vol. Jo mir IB3 i me va bé. 

Trop que encerta molt per aquesta zona. Llavors hi ha 
AEMET que també és bastant precís. I també pec una 
ullada a windguru. 

Hi ha molta diferència amb anys enrere…
Si que és veritat, però jo, ara mateix, me’n vaig en es 
Coll des Vent que està damunt son Valentí per saber si 
demà podré sortir o no. Se veuen ses Llosetes i segons 
com hi pega la mar, sé si podré sortir o no.

“La mar, només  
te deixa anar a  
pescar quan hi ha 
bon temps”
No fa falta que posin veda...
Tenim una veda natural. La mar només te deixa anar 
a pescar quan hi ha bon temps. Ara bé, també és 
veritat que les barques grosses poden sortir més que 
noltros.

Imagín que pescau a prop de Sóller…
Si. A 16 milles d’abric tant a llevant com a ponent.

Vols que te digui una cosa?
Digues lo que vulguis…!

Idò que és un poc estrany que un esporlerí 
sigui pescador. Ho dic perquè no hi ha la 
mar a prop…
Si, però si t’agrada la mar és igual d’allà on siguis. A 
més, Mallorca és petita i pots anar d’un lloc a s’altre 
fàcilment. A jo, de nin ja m’agradava la mar i vaig 
comprar una barqueta en es Port des Canonge per 
anar a pescar.

I ara que ets gran, deus estar ben content 
de poder viure de lo que t’agrada...
Sí. M’agrada aquesta vida que duc. És esclava, però 
m’agrada.

Per què dius que és esclava?
Estàs pendent des temps. Jo no puc dir quan sortiré a 
pescar. Depèn des temps. I llavors…

Què?
Hi ha tota una feina de manteniment, d’arreglar ses 
xarxes. Anar a sa barca per dur-la ben arranjada…

Què t’agrada més, pescar o arreglar xarxes?
-A mi m’agrada pescar! Però es manteniment és necessari.

“Per fer es jornal, 
quan més peix 
treus, millor”
 
Hi ha molta llampuga, enguany?
Ara n´hi ha poca. De tot d’una, n’hi va haver més.

Què vos estimau més, que n’hi hagi molta 
o poca? Ho dic perquè si n’hi ha poca deu 
anar més cara…
Per fer es jornal, és millor que n’hi hagi, com més 
millor.

I això de ses gambes de Sóller…
Només les pesquen ses barques d’arrastre (arrossega-
ment). Noltros pescam amb xarxes (tramall), palangre 
i llagosta.

Ha anat bé, sa llagosta?
Si. No me puc queixar…

I amb els altres ormejos, què pescau?
Amb el tramall, pescam sípies, cap-rojos, escòrpores, 
rates…

I amb el palangre?
Déntols, pàgares…

Què feis, amb el peix?
Se ven a sa llotja de Palma.

I allà el pot comprar qui vol?
No. Ha de ser qualcú que estigui donat d’alta: peixaters…

Un any més l’esplai d’Esporles torna a obrir les portes a 
tots els nins i nines amb il·lusió i ganes de participar a 
tallers, jocs, sortides,campaments...i el més important 
de tot, de conservar i fer noves amistats.

A l’esplai som molts de monitors i, tots d’una forma 
totalment voluntària, tenim moltes ganes d’aportar tot 
el que sabem als nins i d’aprendre encara més d’ells i 
dels altres monitors.

Aquest estiu passat, el campament dels menuts va tenir 
lloc un any més a la colònia de Sant Pere que, a part de 
tenir la platja ben aprop, disposa d’un gran pati amb 
ombra que en ple Juliol va ser d’agrair.
Allà vam viure una setmana dins un circ on els nins es 
van convertir en grans artistes i ens van treure una rialla 
a tots els monitors les 24 hores del dia.

A més, el bon temps va fer possible que anàssim de sor-
tida a Sa Canova on vam gaudir de jugar a la platja i fer 
una batalla d’algues on embrutar-se era el més divertit.

Més tard va ser l’hora dels joves que, com autèntics super-
herois, van tenir el coratge de partir a Lleida a un viatge 
d’aventura! Dormint dins vagons de tren i fent activitats 
com caiac, parapent o senderisme per un espectacular 
congost.

A cada activitat que feim amb l’esplai anam sumant 
anècdotes i experiències, coneixem gent nova, aprenem 
dels altres i no podem negar que acabam agafant molta 
estima a tots els participants. Perquè al final els autèntics 
protagonistes són ells que, de forma desinteressada, 
ens agafen confiança i fan que l’esplai sigui com ser a 
casa nostra.

Esplai La Cadernera

Domingo Sanz

Cartes dels ciutadans. Hablaré con ella
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Maria Puerto
novament guardonada

Ámate a ti mismo
Rondalla Maristel·la 

& Xeremiers d’Esporles

La Rondalla Maristel·la
amb la seva joventut

les nostres tradicions arrela
amb tota la plenitud.

Junt amb la xeremia 
el poble s’ha despertat

d’una llarga letargia 
recuperant el passat.

Ai! Déu meu quina alegria
poder amb el ball de bot

escoltar la xeremia
que a les penyes fa rebot.

La Rondalla Maristel·la
i els Xeremiers d’Esporles

plegats fan una gran estel·la
i el cel li posa les borles.

Veient-los ballar al carrer
el cor de tots ens batega

i el tamborí també
les mamballetes replega.

Voltes, voltes i més voltes
les faldes s’eixamplen i pugen 

els braços fent giravoltes
i les mans pareix que fugen. 

Quan else veuen ballar
nins i grans no pipellejan

el tambor senten tocar
i amb els ulls se les mengen.   

Com el pa amb sobrassada
els dos grups s’han ajuntat
i com una gran ensaïmada

el poble han endolçat.

Quant la xeremia sona
el flabiol treu les notes

i el tamborí ressona
mentre ballen les al·lotes. 

Que per molts d’anys tots sonem
i junts donem vida al poble
que es lo que més estimem

tot ple de la gent més noble.

La jove pintora esporlerina d’11 anys, Maria Port Fullana, 
ha guanyat el “Premi a l’Excel·lència” en el 7th Tianjin 
International Children Art Competition and Exhibition del 
Festival d’art i cultura de Tianjin 2015, a Xina, amb l’obra 
titulada “LIFE LINE-TIANJIN”, formada per 5 llenços. 

Es tracta d’una Pintura sintètica projectada sobre base 
acrílica, amb 4 teles superposades sobre llenç de tela en 
base sintètica negra de mesures 70x50 cm.
En aquest certamen es van seleccionar 1.880 obres de més 
de 40 països. 

Dedicat a la Rondalla Maristel·la i als Xeremiers 
d’Esporles Fira Dolça 2015. Antoni Bauçà

Somos muchos los que deseamos amar incondicional-
mente y conocer el amor verdadero. Ahora bien, amar 
es un arte que requiere paciencia, cuidado, disciplina y 
responsabilidad. El amor es honestidad, conocimiento, 
respeto, libertad, confianza y entrega, en primer lugar 
en relación a uno mismo y luego con el otro. Amar es 
una práctica, una disposición a ejercitar. 
Y para ello, lo mejor es aprender a quererte así como 
quieres que te quieran, aprender a cuidarte, aceptarte, 
valorarte y respetarte. La gran verdad es que no hay amor 
suficiente que pueda colmar un corazón hambriento de 
amor. Nadie puede llenar el hondo vacío que uno mismo 
no se ocupa en llenar. Así pues, llena tu vida de presen-
cia, cultiva el hacerte feliz y disfruta de la libertad de tu 
soledad, si es el caso. Se el amor de tu vida. 
                        
A continuación, te sugiero unas sencillas prácticas para 
a amarte a ti mismo.

1. Conócete a ti mismo. Conecta contigo. Mírate de vez 
en cuando durante unos 5 o 10 minutos a los ojos en un 
espejo. Los ojos son las ventanas del alma.

2. Abrázate. Abrázate cuando estés contento y especial-
mente cuando estés triste o  cansado. Acógete, mécete 
y acepta lo que sientes.
 
3. Aprende a hacer el 8, es decir, a unir conciencia y 
corazón: haz yoga, medita, respira conscientemente, 
vete a pasear o a nadar; baila, haz ejercicios de conciencia 
corporal y autoexpresión, pinta mandalas. Haz aquello 
que te conecta con tu esencia.

4. Di: “te quiero igual”. “Te quiero igual” si estás desa-
nimado, si las cosas no salen como quieres, si estás 
confuso, agitado, triste, aburrido o cansado.

5. Pregúntate a menudo que sientes, que necesitas, que 
te apetece, que te haría bien. Párate a escucharte y sen-
tirte para conectar con tus sentimientos y necesidades.

6. Date eso que necesitas: tiempo, consideración, buen 
trato, comprensión, experiencias nuevas, conversar 
con los amigos. Piensa en ti y di “NO” cuando quieras 
decir no.

7. Mira fotografías de cuando eras niño o niña y llévate-
las al corazón. Conecta con tu niño, con tu niña interior 
también cuando abraces a tus hijos y te veas en ellos.

8. Toma conciencia de tu diálogo interno, de cómo te 
haces daño, desvalorizas, criticas y juzgas. Cámbialo y 
rectifica, y luego obsérvalo y déjalo ir, sin añadir más. 
El cambio y la transformación viene de la aceptación, 
no del rechazo.

9. Sé tu mejor amigo o amiga. Practica maitri, la amistad 
incondicional contigo mismo: escúchate, apóyate, se 
amable contigo, especialmente ante tus dificultades 
y errores.

10. Alimenta tu alma. Recupera actividades que te 
gustaban en la infancia: montar en bici, dibujar, tocar 
algún instrumento musical, bailar, escribir, disfrutar de 
la naturaleza, cantar.

11. Valora y agradece lo positivo de tu vida. Aprecia tu día 
a día. Aprecia tu proceso, tus esfuerzos por crecer, salir 
adelante y aprender a amar (te) incondicionalmente. 

12. Aprende a calmar tu mente, a no alimentar el miedo, 
a elaborar tus emociones, a expresar lo que necesitas. 
Cuida de tu cuerpo y nutre tu alma.

Ascensión Belart, psicóloga terapeuta.  Autora de Un 
viaje hacia el corazón. Herder editorial.                              
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En què consisteix?

• L’activitat central és fer parelles lingüístiques: posam 
en contacte persones que parlen català amb altres que 
l’han començat a aprendre i el volen practicar. No és 
un curs de català.

• Les dues persones es comprometen a trobar-se un 
mínim de deu sessions d’una hora de durada (10 set-
manes) i a parlar de manera relaxada i tranquil·la de 
temes diversos perquè el no catalanoparlant millori 
l’expressió oral i adquireixi més confiança.

Qui pot ser voluntari/ària?

• Totes les persones que viuen a les Balears, joves i 
grans, homes i dones, que vulguin practicar el català 
i en tenguin ja uns coneixements mínims.

• Tots els catalanoparlants que volem contribuir que 
els nouvinguts adoptin la nostra llengua i la facin seva.

• Qualsevol, amb els seus coneixements, hi pot par-
ticipar sempre que parli la nostra llengua o la vulgui 
practicar.

Com es formen les parelles lingüístiques i què fan?

• Després d’emplenar un formulari d’inscripció amb les 
dades personals, la disponibilitat horària, els interes-
sos i les preferències, ajuntarem una persona voluntà-
ria amb una d’aprenent que ens sembli que es puguin 
entendre (per horaris, interessos...).

• Es presentaran les parelles lingüístiques. A partir 
d’aquí cada parella decidirà on es troba (plaça, biblio-
teca, cafè, parc amb els infants...) i quan (normalment 
un pic per setmana).

• Durant les 10 setmanes que durarà el voluntariat 
(després cada un decidirà si continua o no), organit-
zarem altres activitats que reforçaran el programa (ja 
esmentades abans).

• Finalment, es farà una altra trobada conjunta per 
avaluar el funcionament de l’activitat, que segurament 
coincidirà amb l’inici d’un altre grup de voluntaris. Es 
pot repetir voluntariat tantes vegades com es vulgui 
(canviant de parella o no).

On me puc informar millor i fer l’ inscripció?

A la Biblioteca Municipal d’Esporles.
Carrer de Ramon LLull, 3.
971 611 000
biblioteca@esporles.cat

Necessitam voluntaris per formar parelles lingüístiques

BIBLIOTECA

Novel·la
Amb la corda al coll.  Joseph Conrad
El cuaderno de Paula.  Sara Ballarín
El llegat de la serp. Jessica Cornwell
El present perdut.  Ana María Moix
El que no et mata et fa més fort. Stieg Larsson
El ratpenat. Jo Nesbo
Escarabats.  Jo Nesbo
El lector del tren de las 6,27. 
Jean-Paul Didierlaurent
La vida de los elfos.  Muriel Barbery
La cuina en les rondalles mallorquinesi en l’arxiduc 
Lluís Salvador. Vicençs  Jasso  /  Catalina Torrens  
L’àguila negra. Joan Carreras

   
Infantils
El libro de ajedrez para niños. Sabrina Chevannes
Diario de Greg: carretera y manta. Jeff Kinney
El arte tiene letras. Violeta Monreal
El club dels cinc: una tarda mandrosa. Enid Blyton
El color de la meva pell.  Pat Thomas
Els secrets de l’escola. Éric Veillé.
¡Genios! Los inventos más  asombrosos de todos los 
tiempos.  Deborath Kespert
La ciutat dels gats.  Carmen García Iglesias.
L’ovelleta llaneta. Silvia Takken
La vaqueta Muriel.  Silvia Takken
Sóc un conill. Richard Scarry 
¿Qué hace falta? Gianni Rodari

De quin color és un petó? Rocio Bonilla
Què s’amaga dins el bosc? Aina Bestard
La màquina d’escriure. Tom McLaughlin   
El meu gran llibre dels animals. Marie-Françoise Mornet  

 
Juvenil
El (sin) sentido del amor. Javier Ruescas

Generalitats
¿Dónde estamos? Verdades, mentiras y deberes  
pendientes de la recuperación económica. 
José Maria Gay de Liébana
Construeix el teu futur. Miquel Vilardell

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.

Octubre, iniciam activitats…

Setembre i octubre són mesos d’activitat frenètica a la 
biblioteca. Són els mesos on engeguem projectes nous, 
reengenxam els antics, aprofitam les activitats que ens 
ofereixen des de el Consell de Mallorca, tornam a omplir 
les prestatgeries en llibres nous… intentam posar-nos al 
dia per seguir oferint el millor servei possible. 

Voltros sou els que donau sentit a la nostra tasca i a vol-
tros us toca queixar-vos, fer suggeriments, aportar idees, 
propostes de millora... per això feim una crida perquè ens 
faceu arribar el què pensau de la vostra biblioteca.

 

Ajudants de biblioteca 2015-16

Enguany hem tornar a proposar als estudiants de 
5è de primària del Col·legi gabriel Comas i Ribas 
que s’animin a venir a fer d’ajudants de biblioteca. 
Estam convençuts que els farà molta il·lusió i que 
ben aviat veureu samarretes vermelles plenes de 
formiguetes treballant amb noltros.

Club de lectura infantil

Després de 10 anys de gaudir del club de 
lectura per adults ens hem animat a ofe-
rir-ne un per infants, esperem que tenguem 
participants i que tengui tant d’èxit com el 
seu predecessors. 

Contes per a bebes
La demanda creixent dels pares i mares de què expli-
quem contes als més menuts del poble ens ha fet 
oferir una activitats pels infants de 0 a 36 mesos. Ja 
ferem diverses sessions durant el curs passats i creim 

que foren èxit. Intentarem oferir una sessió cada mes. 
La propera serà dia 30 de novembre, per més info i 
inscripcions adreçau-vos a la biblioteca.

Aquesta activitat és la més “veterana” de les que feim 
a la biblioteca i, possiblement, la que més gent acull 
i més usuaris fidelitza. Des de el mes d’octubre al 
mes de maig, cada dijous a les 17, ens podrue trobar 

a la sala infantil de la biblioteca explicant contes i 
històries als més petits del poble. I ja sabeu què si us 
animau a venir a fer de voluntari, i explicar un conte, 
sereu benvinguts!!

Per estar informats de les activitats, novetats, secci-
ons, serveis… que us ofereix la biblioteca consultau 
el nostre web: 
www.bibliotecaspublicas.es/esporles
També podem demanar que us enviem informació 
puntual a través del correu electrònic.

Club de lectura

Aquí teniu el punt de llibre d’aquest curs perquè pogueu 
veure les lectures proposades durant el curs. ja sabeu 
què qualsevol persona està convidada a participar als 
TAST DE LLIBRES:

BIBLIOTECA
l’hora del conte



ACTIVITATS DE LA 
BIBLIOTECA 
L’HORA DEL CONTE
Horari Cada dijous d’octubre a maig a les 
17h
Lloc Biblioteca
Preu Gratuït

CLUB DE LECTURA
Horari 7 trobades durant el curs, sempre 
en dimarts a les 20h
(27 d’octubre, 15 de desembre, 26 de 
gener, 8 de març, 26 d’abril i 14 de juny)

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Horari Pendent
Més informació 971 611 000 (activitats 
gratuïtes)

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

ACTIVITATS  
FISICO-ESPORTIVES
BÀSQUET
Horari En funció de l’edat
Lloc Poliesportiu IES
Preu En funció de la categoria
670 031 704

ESPORTS DE MUNTANYA
Escalada, trail raunning, barranquisme, 
BTT, orientció.
616 501 233—www.ermassets.org

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

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

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

TELES ACROBÀTIQUES
Horari Dimarts, dijous o divendres, en 
funció de l’edat
Lloc Poliesportiu CEIP Gabriel Comas i 
Ribas
Preu En funció de l’edat
616 501 233

TAI-CHI
Horari Dilluns de 18’30  a 19’30h i dijous 
de 19 a 20h
Lloc Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu Gratuït
A la mateixa activitat 

VOLEI
Horari En funció de l’edat
Lloc Poliesportiu de l’escola
Preu En funció de la categoria
Per a més informació d’activitats espor-
tives, podeu telefonar al 619 554 872

ACTIVITATS DE 
MÚSICA I DANSA
BALL DE BOT
Horari Divendres de 18’30 a 21h i dissab-
te de 12 a 13’30h
Lloc Sala d’actes de l’antic centre de dia
Preu A concretar
630 263 080

BALL EN LÍNIA
Horari Dilluns de 19 a 22h i dimarts de 
19’45 a 21’45h
Lloc Sala d’actes de l’antic centre de dia
Preu 15€/mes per 1dia/setm., 20€/mes 
per 2dies/setm.
650 438 581

CANT CORAL
Horari Dimecres  a partir de les 20’45h
Lloc Sala d’actes de l’antic centre de dia
Preu 5€/mes
971 610 573

MUSIC TOGETHER
Horari Dimecres de 17 a 18h
Lloc Primer pis de l’antic centre de dia
Preu 11€/classe i 50€ de material
677 216 906

SWING
Horari Dimecres de 18’30 a 19’30h inicia-
ció / de 19’30 a 20’30h avançat
Lloc Sala d’actes Centre de dia
Preu 25€/mes
651913897

ACTIVITATS DE 
COS I MENT
GIMNÀSTICA CEREBRAL
Horari Divendres de 9’30 a 10’30h
Lloc Hotel d’entitats
Preu 12€/mes
645 756 970

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS ESCOLA
ALOHA MENTAL ARITHMETIC
Horari 5-12 anys: dilluns i dimecres de 
16’30 a 17’30h
Lloc Escola
Preu 46€/mes i 30€ de matrícula

ANGLÈS
Horari Cada dia els migdies, en funció de 
l’edat
Lloc Escola
Preu En funció dels dies

COSTURA
Horari Dijous de 16’30 a 19h (de 4t fins 
a 6è)
Lloc Escola
Preu 20€ socis 30€ no socis 

DIVER ARQUEOLOGIA
Horari Dll, dc o dv migdia, en funció de 
l’edat
Lloc Escola
Preu En funció dels dies 

IOGA
Horari Dimarts i dijous migdia, en funció 
de l’edat
Lloc Aula de psico de l’escola
Preu 25€ socis 35€ no socis 

JAZZ DANCE
Horari Dll, dt i dj de 16’30 a 18h (dia en 
funció de l’edat)
Lloc Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu 25€ socis 35€ no socis

KARATE
Horari Dll i dc en funció de l’edat
Lloc Aula de psicomotricitat de l’escola
Preu En funció dels dies

MÓN DE PARAULES
Horari Una hora setmanal a determinar
Lloc Escola
Preu En funció del número de partici-
pants

PLÀSTICA, PINTURA I 
MANUALITATS
Horari Dimecres de 16’30 a 17’30h
Lloc Escola
Preu 20€ socis 30€ no socis 

PINTA’M UN CONTE
Horari Dilluns de 16’30 a 17’30h
Lloc Biblioteca de l’escola
Preu 15€ socis 25 no socis 

PLÀSTICA, PINTURA I 
MANUALITATS
Horari Dimecres de 16’30 a 17’30h
Lloc Escola
Preu 20€ socis 30€ no socis 

PSICOMOTRICITAT
Horari 4-5 anys: dt 16’30 - 17’30h, 3 
anys: dj 16’30-17’30h
Lloc Aula de psicomotricitat de l’escola
Preu 20€ socis 30€ no socis

PSICO DANCE
Horari Dt i dj, en funció de l’edat
Lloc Poliesportiu de l’escola
Preu 28€ socis 38€ no socis 

TALLER DE CUINA
Horari Dimecres de 16’30 a 18h (dos 
dimecres al mes)
Lloc Escola
Preu 15€ socis 25€ no socis 

TEATRE
Horari Dc 16’30 a 18 o de 18 a 19’30h, en 
funció de l’edat
Lloc Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu 25€ socis 35€ no socis
Informació i inscripcions “xiringuito” de 
Ses Escoles (dilluns, dimarts i dijous de 
16’30 a 18h) 971611209

ALTRES ACTIVITATS
ARQUEOLOGIA PER A INFANTS
Horari Dissabtes de 10 a 12h
Lloc Primer pis de l’antic Centre de dia
Preu 4€/dia
687 547 725

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

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

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

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

PERSONES MAJORS
Gimnàstica, danses del món, ball de saló 
i altres activitats.
Horari En funció de l’activitat
Lloc Antic Centre de dia
971 619 504

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

TEATRE
Horari Divendres de 17 a 18’30h
Lloc Sala d’actes de l’antic Centre de dia
Preu 25€/mes
678 443 093

Activitats 2015-2016
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Població a esporles
De juny a octubre de 2015. Naixements (20), 
Matrimonis (35) i defuncions (1)

Naixements Juny: Aina Gomila Riutort (1),
Clara Zierof Grávalos (2). Juliol: Gal·la 
Martínez Huguet (3). Agost: Marina Llaneras 
Yasharova (4). Setembre: Clara Perelló Roig(5),
Plamen Angelov Manev (6), Maria Deyan 
Petrova (7). Octubre: Adrià Tena Pérez (8).

La Rondalla Maristel·la participa a les festes del poble

Començant per Sant Antoni i les Beneïdes, tot lluint 
una carrossa amb  Sant Antoni i el dimoni jugant, com 
no, a trenta-un... 

Com cada any, pel maig, organitzàrem la ja tradicional 
arribada de les someres al torrent, preparant una festa 
plena de balls, jocs, rialles i una boníssima fideuada per 
tothom. És aquest dia on la Rondalla Maristel·la celebra 
el seu aniversari, enguany ja és el seu 3er i esperem poder 
celebrar-ne molts més. Per Sant Pere vam estrenar la 
vestimenta de mudat, posant-nos les joies i faldes per 
oferir el ball de l’Oferta al nostre patró. 

I finalment, per acabar d’endolcir l’any, un passa carrers 
per la Fira Dolça juntament amb els Xeremiers d’Espor-
les, els quals sempre ens ajuden posant la música als 
nostres balls i a qui els estem molt agraïts. Ara, com 
cada any, reprendrem les classes tot convidant-vos a 
que vos animeu... A més, enguany voldríem formar 
una agrupació de músics propis, com ja tenia l’antiga 
Rondalla! Així que si sabeu sonar qualque instrument o 
sabeu cantar i esteu interessat o interessades contacteu 
amb nosaltres al nostre correu electrònic: rondallama-
ristel.la@gmail.com 

Ben ballat!

1

3 4 5

6 7 8

2
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Solucions número anterior
JUNY
Temperatura mitjana: 23.1ºC
Temperatura màxima: 33.8ºC ( dia 27 )
Temperatura mínima: 14.0ºC ( dia 02 )
Nits tropicals (>20ºC): 5
Ratxa màxima de vent: 37.1km/h ( dia 10 )
Pluja màxima en 1h: 3.2L/m2 (dia 16)
Pluja màxima en 24h: 4.8L/m2 (dia 16)
Pluja total del mes: 6.6L/m2
Dies de pluja: 2

JULIOL
Temperatura mitjana: 27.3ºC
Temperatura màxima: 36.4ºC ( dia 06 )
Temperatura mínima: 19.7ºC ( dia 11 )
Nits tropicals (>20ºC): 13
Ratxa màxima de vent: 37.4km/h ( dia 03 )
Pluja màxima en 1h: 0L/m2
Pluja màxima en 24h: 0L/m2
Pluja total del mes: 0L/m2
Dies de pluja: 0

AGOST
Temperatura mitjana: 25ºC
Temperatura màxima: 35.8ºC ( dia 07 )
Temperatura mínima: 16.7ºC ( dia 16 )
Nits tropicals (>20ºC): 15
Ratxa màxima de vent: 40.2km/h ( dia 15 )
Pluja màxima en 1h: 5.8L/m2 (dia 17)
Pluja màxima en 24h: 11.6L/m2 (dia 18)
Pluja total del mes: 24.8L/m2
Dies de pluja: 04

SETEMBRE
Temperatura mitjana: 20.3ºC
Temperatura màxima: 27.7ºC ( dia 1 )
Temperatura mínima: 13.3ºC ( dia 25 )
Nits tropicals (>20ºC): 3
Ratxa màxima de vent: 46.7km/h ( dia 30 )
Pluja màxima en 1h: 18.6L/m2 (dia 28)
Pluja màxima en 24h: 35.2L/m2 (dia 30)
Pluja total del mes: 84.0L/m2
Dies de pluja: 05

A partir de setembre, formem part de la xarxa de 
estacions de www.meteodemallorca.com, allà 
podreu veure en temps real totes les dades de l’es-
tació del poble y d’altres.

Amb aquest codi QR, a traves del mòbil podeu 
entrar a la web de l’estació directament. Allà tro-
bareu totes les dades disponibles i en temps reial, 
(temperatura, vent, pluja,etc) amb dades històri-
ques, gràfics i molt mes, esperem que vos agradi.

I per acabar un refrany pel mes que entram:

Quan trona pel mes
d’Octubre, neu segura!

Meteo Esporles 
Daniel Montero

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

CENDRES

A 1200 anys llum de distància de la Terra, a 1200 anys en 
el passat, les restes etèries d’una estrella de massa similar 
al Sol es precipiten cap al buit de l’espai sota la il·lusió 
d’una dansa lenta i sinuosa. En realitat, aquests envolcalls 
d’estel moribund, veritables fòssils de llum pintada, es 
desplacen a velocitats vertiginoses, tot i que l’espai entre 
ells és tan gran que des de la nostra perspectiva, semblen 
un llenç congelat en el temps. Al bell mig d’aquesta follia, 
el cor blanc invisible del que va ser un sol extraterrestre, 
s’anirà esvanint fins transformar-se en un record de carbó 
cremat, allà pels vols de l’eternitat.

Si volguèssim desplaçar-nos travessant aquesta seda celes-
te, hauríem de viatjar 2 anys i mig a la velocitat de la llum, 
uns 25 bilions de quilòmetres de res. Potser, en el transcurs 
del periple per aquestes cendres gairebé transparents, 
trobaríem les despulles de planetes esclafats per les incle-
mències de l’astre moribund que florí, incessant, durant 
mils de milions d’anys. És molt possible que mai coneguem 
res del que allà va passar; podríem especular al voltant de 
mons fets de foc i gel, o amb ciutats de marbre tornassolat 
i temperat a la llum d’una estrella de nom impronunciable. 

En tot cas, contra més coneixem l’univers que ens envolta 
més ens acostem a confirmar la sospita, llargament pos-
posada, de que la soledat dels éssers humans en l’univers 
és un mite fabricat sota els fonaments de la ignorància... 
Com gairebé tot....

Els somnis de Cassiopea - Xavi Villanueva -

Image Credit & Copyright: Francesco di Biase

Estàtica a façana

altre temps fou vida

pedra posada a mida,

no pretén ésser ufana

ni necessita de fama.

De caragol la figura

que per tants d’anys perdura.

Qui la vulgui estudiar

fàcilment la trobarà.

Caprici de la natura!

Saps on és?

Saps qui és? Vilanovera, dolça, dues filles.

Miquel Ensenyat 

Carrer Major



A questa història comença un 
matí de cel blau i agradable 
temperatura. Un dels últims 
dies de l’estiu. Els infants 

inauguren un nou curs escolar. Els 
mestres fa unes setmanes que treballen 
en els centres d’ensenyament per donar 

la millor benvinguda els alumnes. Tant 
uns com els altres estan nerviosos. 
Són moments per retrobaments i per 
descobriments. Els llibres, els quaderns, 
els llapis, els retoladors i altres estris 
comparteixen espai en les pesades 
motxilles que pengen de les espatlles 
dels nins. Els carrers del poble semblen 
més tranquils. L’algaravia de fa uns dies 
ha desaparegut. Fins i tot sembla que el 
temps s’ha ralentit.

Els padrins, alliberats per unes hores de 
la custòdia dels néts, aprofiten per recu-
perar el seu temps i fer un passeig fins 
arribar a la zona on s’han instal·lat uns 
aparells per realitzar exercici físic, que el 
temps ha deteriorat però que conserven 
la seva funcionalitat.

El primer que veuen els padrins en arri-
bar-hi és a un nin que vesteix una cami-
seta de color blau que destaca sobre el 

predomini de la gamma dels verds i els 
grocs. El nin està abstret pedalejant en 
l’el·líptica i no se n’adona de la presència 
dels majors. Ells, l’observen i es pregun-
ten la raó per la qual no és a l’escola. 
S’ha escapat o bé prefereix exercitar el 
cos enlloc del cervell? Quina hora és? És 
més de migdia! Hora d’anar a cercar els 
al·lots a l’escola. Els nins, emocionats, 
tenen moltes coses per contar. La calma 
s’ha acabat.

LA FOTO
Antònia Pizà


