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El Pla de Manteniment 2016 es 
nodrirà de tots els suggeriments i 
peticions que han fet els veïnats 
i veïnades d’Esporles que, al llarg 
dels dos darrers mesos, s’han reu-
nit amb la batlessa, Maria Ramon.

Aquestes trobades es formu-
laren, a partir de la política de 
Participació ciutadana de l’Ajun-
tament d’Esporles, organitzant les 
reunions per zones, barris o nuclis 
de població del terme. D’aquesta 
manera els ciutadans han pogut 
exposar les seves necessitats, idees 
de millora o queixes directament a 
la batlessa i als regidors responsa-
bles de les diverses àrees de gestió 
municipal que l’acompanyaven a 
les trobades.

El temes més recurrents han 

estat l’enllumenat, neteja, xarxa 
d’aigües, etc. I Ramon destaca 
que “quasi tot el que s’ha posat 
damunt la taula han estat 
coses factibles, que es poden 
resoldre des del departament 
de Manteniment o amb petites 
inversions que, en un moment 
com ara que s’estan elaborant els 
nous pressuposts, s’hauran de 
tenir en compte”.

Han estat un total de 17 reu-
nions, amb la participació de 255 
persones, moltes de les quals 
s’han apuntat també a la xarxa de 
comunicació de l’Agenda Local 
21 municipal, a través de la qual 
reben informació puntual de 
totes les activitats i informacions 
d’interès al municipi.

MÉS DE 250 CIUTADANS HAN PARTICIPAT  
A LES REUNIONS AMB LA BATLESSA

INFORMACIÓ MUNICIPAL De la pàgina 3 a la 10
Pàg. 3 Aprovats els pressuposts 2016. Pàg. 4 Programa de formació 
remunerada de Garantia juvenil. Pàg. 8 Obres de renovació de la 
xarxa d’aigües al carrer Major. Pàg. 9 Remodelació a s’Esgleieta 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA De la pàgina 11 a la 21
Pàgines centrals Resum Rua. Pàg. 12 Remodelació pati d’infantil. 
Pàg. 12 Colla infantil Boscifocs. Pàg. 20 Meteo Esporles.

A questa vol ser una revista del poble i per al poble, on tothom tengui un raconet per 
expressar-se. Si voleu participar en alguna secció de la revista o bé publicar qualsevol tipus 
d’article, ressenya, fotografia, etc., o bé fer-nos arribar alguna opinió, queixa, advertència, 

enhorabona, afalagament, etc. us podeu posar en contacte amb l’equip de redacció: 
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

Maria Ramon ha mantingut 17 reunions amb els veïnats de les diferents zones i nuclis del municipi per recollir suggeriments
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El pressupost de 2016 és el primer 
de la present legislatura. Una legisla-
tura que s’inicia encara marcada per 
una crisi econòmica que no acaba de 
desaparèixer. Per tant, l’Ajuntament 
d’Esporles manté com a objectiu 
prioritari el benestar dels ciutadans/
es del municipi, mantenint els objec-
tius d’anys anteriors: reforçament de 
les xarxes de cobertura social, creació 
d’ocupació i dinamització econòmi-
ca. Aquests eixos es veuen reflectits 
al pressupost per al 2016.

El pressupost de 2016 de l’Ajunta-
ment d’Esporles és de 3.848.649,98 €. 

Els Serveis Socials mantenen el 
seu pes específic dins el pressupost 
2016, amb els serveis que es donen 
al centre de dia, l’atenció psicològi-
ca, les ajudes d’emergència social, 
les treballadores familiars, l’educa-
dor de carrer, el Servei d’informació 
i dinamització juvenil i el Programa 
Connecta’t  de suport socio-laboral 
i econòmic. Així mateix, segueix 
vigent el Conveni de l’Ajuntament 
amb GESA-Endesa de lluita contra 
la pobresa energètica, el qual per-
met la intervenció de l’Ajuntament 
per evitar qualsevol tall elèctric que 

es pugui produir a ciutadans que 
no ho puguin pagar. I es mantenen 
també les subvencions als llibres 
de text.

Es mantindrà el programa de 
col·laboració social d’inserció i 
ocupació, engegat anys enrere amb 
fons propis.

L’aposta per l’educació segueix 
vigent amb el pressupost que 
es destina al Patronat d’Escoles 
Municipals, (Escoleta i Escola de 
música i dansa). I en aquest àmbit, 
cal també destacar la partida que es 
dedica al manteniment del Col·legi 

públic Gabriel Comes i Ribas.
Educació i promoció econòmica 

es conjuguen en projectes com el de 
Garantia Juvenil, ja engegat i algun 
altre d’aquest tipus que esta previst 
poder abordar al llarg de l’any.

Promoció econòmica mantén les 
seves partides, com també ho fan la 
cultura i les politiques de joventut. 
En canvi, la partida de festes s’ha 
hagut de veure retallada. Es dividei-
xen les partides per tal de donar més 
rendiment de la despesa, i contribuir 
a una major transparència.

Les entitats i associacions 

locals segueixen ocupant un lloc 
destacat dins els pressuposts, els 
quals procuren donar resposta a 
les seves demandes, mantenint 
els espais que puguin utilitzar per 
portar a bon terme les seves tas-
ques, culturals, esportives, etc. 

No podem oblidar els serveis 
obligatoris  de l’ajuntament: 
serveis de atenció a la ciutadania, 
aigua, clavegueram, enllumenat, 
manteniment dels carreres, 
cementeri, recollida de fems, nete-
ja, etc i per això es fa un esforç per 
mantenir aquestes partides.

APROVATS ELS PRESSUPOSTS MUNICIPALS DE 2016

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 556.494,38 €

ESPORT 65.356,73 €

TURISME, PATRIMONI  
I PROMOCIÓ 142.557,41 €

CULTURA I JOVENTUT 
258.040,55 €

EDUCACIÓ 666.208,44 €

SERVEIS SOCIALS, SALUT  
I FOMENT OCUPACIÓ 432.937,07,05 €

RESIDUS, NETEJA, ENLLUMENAT 
390.001,00 €

AIGÜES 104.501,00 €

MANTENIMENT GRAL.,
VIES I OBRES 608.535,46 €

PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS
1.000,00 €

POLICIA I PROTEC. CIVIL  
215.426,22 €

DEUTE PÚBLIC 266.000,00 €GESTIÓ TRIBUTÀRIA 141.591,72 €

TAXES I ALTRES INGRESSOS 
1.113.880,48,00 €

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.041.795,11 €

INGRESSOS PATRIMONIALS 
1.101,00 €

IMPOSTS INDIRECTES 60.000,00 €

IMPOSTS DIRECTES
1.631.870,39 €

OPERACIONS DE CAPITAL 3,00 €

DESPESES 
3.848.649,98 €

INGRESSOS 
3.848.649,98 €



INFORMACIÓ IMPORTANT PER  
ALS CONDUCTORS DE BICICLETES
Recordatori per usuaris de bicicletes.
Resum de les obligacions que afecta al conduc-

tors de bicicletes, segons la Normativa Legal vigent:
- CASC de protecció homologat. Els menors  

de 16 anys, tant conductors com a ocupants de 
bicicletes i ciclos han de portar SEMPRE POSAT el 
casc, independent de la via que circulin.

Per als majors de 16 anys, el seu ús és obliga-
tori en vies interurbanes. (Del camp de futbol al 
casc urbà, és via interurbana).

- S’han de dur enceses LA LLUM DE POSICIÓ 
DAVANTERA (blanca) i POSTERIOR (vermella), 
SI ES CIRCULA DE VESPRE o quan hi hagi 
menys visibilitat.

- A VIA INTERURBANA, OBLIGATORI DE 
VESPRE, a més de l’enllumenat cal dur una peça 

reflectora homologada, que permeti alertar de la 
seva posició a 150m. de distància.

- Catadiòptric vermell homologat posterior 
OBLIGATORI.

- Timbre OBLIGATORI.
- Es prohibeix la utilització de telèfons 

mòbils i reproductors de so amb auriculars o 
similars, durant la conducció.

Plaça de l’Ajuntament, 3. 07190 Esporles
Tel. 971 610 909 / 686 944 826
Emergències 112. 
Fax 971 611 944 
www.esporles.cat
policia@ajesporles.net
Twitter: @PoliciaEsporles        
Facebook: policialocal.esporles

El passat mes de gener del 2016 es van començar les obres de 
renovació del clavegueram i aigua potable al carrer Major. Aquestes 
obres consisteixen en aixecar l’asfaltat, canviar les canonades de 
clavegueram i aigua potable i, canviar l’asfalt. A més, pel que fa al 
sistema de recollida d’aigua pluvial, es pretén substituir les reixes 
transversals i canviar en sentit longitudinal perquè els vehicles no 
les trepitgin en passar pel carrer i no facin renou. D’aquesta forma 
s’aconsegueix una mica més de resguard als habitatges davant 
aigües pluvials.

El cost total d’aquestes obres és de 100.218,17 € dels quals 100.000 € 
estan subvencionats pel Consell Insular de Mallorca a través de la 
subvenció Pla especial per als anys 2015-2016 per ajudar als ajunta-
ment de Mallorca de població inferior o igual a 20.000. 

La direcció de les obres també ha estat subvencionada a través de 
la sol·licitud de Cooperació Tècnica  del Consell de Mallorca per la 
redacció de projectes i la direcció tècnica d’obres municipals.

Les obres es van atorgat mitjançant concurs a l’empresa VOPSA, 
la qual va ser la que va presentar més millores o variants.

Durant el període que durin les obres, el carrer Major romandrà 
totalment tancat al trànsit de vehicles. Els veïnats només podran 
entrar els cotxes puntualment, i fins el carrer Gorg, per fer càrregues 
o descàrregues. I en cap cas es podran deixar vehicles aparcats en tot 
el carrer.

Un altre servei que queda afectat per les obres és el de la recollida de 
residus, ja que el camió no podrà accedir al tram de carrer afectat, per 
la qual cosa s’habilitaran dos punts d’aportació dels residus que seran 
recollits en els dies i horaris habituals. Els punts d’aportació seran:

1. Intersecció amb el carrer Gorg.
2. Pont del Badaluc.
Perquè els veïnats no hagin de deixar i anar a cercar el poalet 

d’orgànica enfora del seu domicili, els dies de recollida d’aquesta 
fracció (dimarts, dijous i diumenge) s’instal·laran, a aquests dos 
punts d’aportació, uns contenidors per tal que, els veïnats del tram 
alçat, hi deixin les bossetes d’orgànica a dins i se’n puguin tornar 
el poalet a casa. Les bosses verdes de bolquers es podran deixar al 
costat dels contenidors, si n’és el cas.

Està previst que les obres acabin a finals del mes de març i 
preguem disculpeu les molèsties que això us pugui ocasionar. Les 
obres es fan per millorar el servei i el poble.

D’acord amb la línia de les 
polítiques de foment de l’ocu-
pació al municipi, l’Ajuntament 
d’Esporles inicia un nou projec-
te dins aquest àmbit. Enguany 
es tracta d’un projecte mixt 
d’ocupació i formació per a per-
sones joves de Garantia  Juvenil, 
que compta amb la participació 
del SOIB i el cofinançament 
del Servei Públic d’Ocupació 
Estatal (SPEE) i del Fons Social 
Europeu (FSE), a través del 
Programa Operatiu d’Ocupació 
Juvenil pel període 2014-2020 
i de la Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil).

Aquest projecte ocuparà 
durant un any a 10 joves d’edats 
compreses entre els 16 i els 30 
anys, que passaran a ser alum-
nes treballadors/es. Rebran 
formació en matèria jardineria 
i de manteniment forestal, que 
els permetrà obtenir dos certifi-
cats professionals en aquestes 
especialitats.

El projecte compta amb una 
directora, dos docents i una per-

sona que compaginarà tasques 
de suport administratiu i de 
docència.

Entre els treballs que es 
faran durant el projecte, cal des-
tacar la neteja i manteniment 
del torrent de Sant Pere i dels 
camins municipals acreditats. 
També està previst muntar l’hi-
vernacle i tornar posar en marxa 
l’hort a Son Tries. 

Com en edicions anteriors 
dels programes de formació, els 
productes de l’hort es destina-
ran al rebost solidari d’Esporles 
per Esporles que gestionen els 
Serveis Socials municipals.

Volem aprofitar per donar les 
gràcies a l’empresa local UNICS 
que ens ha regalat viseres pro-
tectores del sol, per a tot l’alum-
nat del projecte.

Renovació de canonades  
al carrer Major

INICI DEL PROJECTE DE GARANTIA  
JUVENIL DE FORMACIÓ REMUNERADA

I vist i no vist ha passat el 
Nadal i fins i tot la rua!! El temps 
passa molt aviat i el millor és 
tractar d’aprofitar-lo de la millor 
manera possible. Al Centre de dia 
no hem badat i ens hem apuntat 
a tots els truis que hem pogut. 
Per Nadal varem fer el nostre ja 
tradicional concert dirigits per 
en Tomeu Aulí i juntament amb 
els familiars i el sempre magnífic 
recital del Cor d’Esporles varem 
passar un horabaixa molt agrada-
ble i acabant amb una xocolatada 
amb coques de quarto i coques de 
torró fetes nostres. A més, aquest 
any, som més que mai al centre 
i, com que se’ns queda bastant 
petit, la festa va tenir lloc a la sala 
de plens de Sa Fàbrica, que la 
vam decorar per l’ocasió. Ens va 
agradar tant que segurament ho 
repetirem el Nadal vinent. Volem 
donar també l’enhorabona a tota 
la gent que va fer el betlem d’en-
guany a la sala d’exposicions de 
Sa Fàbrica, el vam visitar abans de 
cap d’any i tots vam quedar encan-
tats i meravellats, preciós!

I com que aquestes dates 
estan ben plenes de festes diver-
ses, no havíem llevat encara 
l’abre de Nadal i ja estàvem fent 
dimonis i espinagades de Sant 

Antoni, i torrades la setmana de 
Sant Sebastià (sempre anant aler-
ta amb els excessos!!).

I per no aturar: la rua. 
Nosaltres, la majoria, ja no estam 
per la gentada i l’aglomeració 
de la rua de dissabte horabaixa, 
però el divendres ens vam posar 

les nostres “millors gales” i ben 
disfressats amb les nostres ves-
timentes artesanals vam sortir 
a berenar al passeig i a respirar 
l’ambient de carnaval que ja hi 
havia a l’aire i gaudirem molt 
veient als infants de l’escoleta 
caminant per damunt el Passeig.

SERVEIS SOCIALS

MILLORES A L’APARCAMENT 
DE LA VILANOVA

Entre les intervencions de 
millora que s’han fet a aquesta 
zona, cal destacar el pintat de les 
places d’aparcament una mica 
més grans que les que hi havia, 

la instal·lació de graelles de ferro 
a les síquies per canalitzar les 
pluvials i que no s’hi acumuli 
la terra, i l’arreglo dels paretons 
que delimiten l’aparcament. 
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CAMINA PER ESPORLES, UN NOU APARTAT  
AL WEB MUNICIPAL

L’Ajuntament d’Esporles, 
donant compliment al Pla 
Turístic Municipal, ha realitzat 
una sèrie de guies, en diferents 
formats, dels camins que passen 
pel terme municipal per on es 
poden desenvolupar rutes i 
excursions, a fi de promocionar el 
senderisme al municipi.

Aquestes guies es van incorpo-
rant a la pàgina web de l’Ajunta-
ment d’Esporles dins la secció de 
Turisme. Patrimoni i arquitectura 
en un paisatge de muntanya, a 
l’apartat Camina per Esporles.

Els formats en que s’han editat 
són: RoadBook, llibret de ruta que 
a través d’imatges dels diferents 
trams i anotacions indiquen el 
camí a seguir i proporcionen 
informació útil i; enllaç a la pàgi-
na web Senderos de Mallorca. 
Alguns camins han estat editats 
en els dos formats.

Els camins que es poden 
realitzar són: El Pinar de Canet 
en format RoadBook; el Camí de 
Pescadors en format RoadBook 
i també amb enllaç a la pàgi-
na web de Senderos; la Volta 
Circular a la Vall d’Esporles 
en format RoadBook; el Camí 

de Cas Ratat en format 
RoadBook; el Camí 
d’Esporles a Valldemossa 
amb enllaç a Senderos; 
el Camí des Correu amb 
enllaç a la pàgina web 
de Senderos; el Camí de 
l’Ermita Maristel·la a la 
Fita del Ram també amb 
enllaç a Senderos i; la 
Ruta Patrimonial Urbana 
d’Esporles amb enllaç a 
Senderos i, que també es 
pot consultar a la pàgina 
web de l’Ajuntament al 
seu apartat Ruta Urbana.

Totes les rutes dispo-
sen d’un enllaç a la pàgina 
web de Wikiloc i també 
es podran consultar en 
diferents idiomes. Els 
RoadBooks compten amb 
un apartat de glossari 
sobre l’entorn que facilita 
l’observació i el descobri-
ment d’aquest. A més, dins 
el mateix apartat es pot 
accedir al Visor de camins 
d’Esporles, eina online per 
veure d’un sol cop d’ull 
el catàleg de camins del 
terme municipal.



Des de l’Escola de Música i 
Dansa d’Esporles us contam les 
activitats que hem fet enguany 
des de principi de curs. 

Per Nadal férem dos concerts 
que realitzàrem abans de les 
Festes. 

El primer el férem a l’Es-
glésia de St. Pere d’Esporles, 
conjuntament amb la Banda 
Lira Esporlerina. Hi participaren 
els alumnes de Música a 4,5 i 6 
anys, les corals, les alumnes de 
dansa i els alumnes de llenguat-
ge musical. Tots ells, cantant o 
ballant, anaren acompanyats de 
la música de la Banda. L’església 
estava ben plena i una de les 
peces que més va agradar va 
esser una recopil·lació de can-
çons de pel·lícules de Disney 
a on es projectaren els troços 

corresponents a cada pel·lícula a 
una gran pantalla.

El segon concert va esser a 
la Casa des Poble, on vàrem 
poder sentir a la Batucada, els 
combos, alumnes de trompeta, 
les Bandes infantil i juvenil, la 
música tradicional i la classe col-
lectiva de guitarres

A més, els xeremiers de 
l’Escola de Música i Dansa par-
ticiparen a l’encesa de l’arbre de 
Nadal.

Per Sant Antoni, la Batucada 
de l’Escola de Música i Dansa va 
anar a tocar a la Revetlla de Ses 
Salines i us podem dir que els 
saliners quedaren ben contents!

Una de les coses que venim 
fent des de principi de curs i 
que seguirà fins al mes de maig 
són les Audicions guiades de 

diferents obres i temàtiques de 
la Música. Se’n fa una cada mes 
i són obertes a tothom, encara 
que no sigui alumne de l’escola 
de música i dansa, o sigui que si 
hi voleu venir, passau per secre-
taria per conèixer la data concre-
ta de la propera audició.

I el que celebrarem aviat és la 
II Diada de Pianos i Guitarres a 
on ens reunirem a Esporles pro-
fessors i alumnes de la nostra 
escola de Música i Dansa amb 
d’altres escoles de Música de 
Mallorca. 

A partir d’ara ens queda 
molta feina per fer, enguany 
feim 25 anys i  ho volem celebrar 
amb activitats que duraran fins 
al mes de juny. Aviat us infor-
marem de més coses que hem 
preparat.

Amb l’any nou hem reprès 
novament el programa de rutes 
saludables a Esporles. Des del 
Centre de Salut i juntament amb 
els veïnats, associacions, diverses 
entitats i l’Ajuntament d’Esporles, 
el passat any iniciarem aquestes 
passejades saludables cada diven-
dres. Actualment, tenim dues rutes 

validades per la Direcció General 
de Salut Pública, són les que ano-
menarem la ruta de Son Trias i la 
de l’Institut. Per enguany ens hem 
proposat validar-ne dues més, la 
dels Balladors i la de la Vilanova i 
amb això estem actualment. 

A part de la caminada en la 
que fomentem la pràctica de la 

activitat física, les converses i les 
explicacions d’en Toni Bauçà fa 
que coneguem racons del poble, 
històries... i per damunt de tot, 
gaudim de fer l’activitat en grup.

Vos animam a venir amb tots 
nosaltres a caminar, les sortides 
son els divendres a les 9:30 h 
davant el Centre de Salut.

Durant el primer trimestre es 
varen dur a terme a l’Escoleta dos 
tallers paral•lels de reflexologia 
podal infantil amb 10 famílies amb 
infants d’edats compreses dels 5   
mesos als 2 anys. 

Però abans d’explicar-vos en 
què varen consistir els tallers us 
hem d’explicar que és la reflexolo-
gia podal infantil. És una tècnica 
d’estimulació que està basada en 
el coneixement del nostre cos i en 
el fet que totes les seves estructu-
res orgàniques estan connectades i 
es comuniquen entre sí. La reflexo-
logia parteix del coneixement dels 
punts reflexos que tenim al peu 

per ajudar al cos en la seva curació 
confiant amb la seves capacitats.  

En el cas dels infants tant petits 
la implicació de les famílies resulta 
imprescindible, així com les expli-
cacions adaptades als infants per 
què ells puguin implicar-se, i fins i 
tot visualitzar, el procés de curació. 

És per aquest motiu que el 
pare o la mare dels infants havien 
d’assistir als tallers, per conèixer 
i implicar-se en aquesta tècnica 
alternativa i sanadora. 

Els esmentats tallers  varen ser 
impartits per dues educadores del 
centre, la freqüència dels esmentats 
tallers varen ser d’una sessió setma-

nal durant 6 setmanes, distribuïts 
en una primera part teòrica i una 
segona de pràctica on cada mare o 
pare podia identificar i reconèixer 
els punts explicats en la teoria en i 
amb els peus del seu fill/a. 

Així en les diferents sessions 
poguérem veure, entendre i 
interioritzar 5 sistemes: relaxació, 
immunològic, digestiu, urinari i 
respiratori. 

A més d’una experiència tècnica 
també va ser una experiència fami-
liar, grupal, i sobretot varen ser gra-
tificants i pensam que profitosos. 

Des d’aquí animam a  les famí-
lies a seguir amb aquesta nova 

tècnica, que a més de curativa 
reforça vincles, la qual cosa sabem 
ben cert ja que la reflexologia ha 
esdevingut una eina més dins 
algunes aules a l’hora de dormir o 
durant moments de més excitació, 
amb un llenguatge propi: “feim 
rodonetes?”, “vull rodonetes!!”, 
“ens llevam els calcetins i anam a 
cercar la crema?”

A més també volem aprofitar 
per agrair-los l’interès i la disponi-
bilitat a totes i a cada i una de les 
famílies i dir-vos que vist la curio-
sitat que ha despertat potser més 
endavant es realitzin altres tallers. 

Petra i Xisca

REPRENEM LES RUTES SALUDABLES

LA REFLEXOLOGIA ARRIBA A L’ESCOLETA Una glosa per  
  en Toni Bauzà

A sa nostra escoleta,
tenim des de fa molt d´anys
un padrí amb sa ximbomba
i es fabiol amb sa mà.

Xeremies no hi fan falta
i  un bon traje de pagès,
un somriure i molta màgia
aturau, que el foc ja està encès.

Sobrassada que no hi falti
I un bon ball, ho tenc entès,
Rialles, crits i renou
I a vegades un desfrès.

A cada festa endimoniada,
no importa que passin els anys
sempre amb noltros bona música,
amb l’amo en TONI BAUZÀ.

Enguany es nostro padrí
no ens ha pogut acompanyar,
un mal endimoniat a sa cama,
l’ha hagut de fer tombar.

No passeu pena padrí nostro,
Sant  Antoni vendrà
amb una mica d’aigua
i l’any que ve ja ballaràs. 

Magdalena Tomàs i Xisca Arbós

Nit de les ànimes
Des de fa dos anys, s’organitza 

l’arribada de Madò Tronca, una 
bruixa, habitant d’Esporles i 
que sortia la nit dels Morts. S’ha 
volgut seguir amb aquesta recent 
tradició i el Casal juntament amb 
el grup de teatre Mals Papers i 
l’esplai la Cadernera organitzaren 
l’arribada d’aquesta bruixa i el 
seu seguici d’ànimes. 

Després de la seva arribada i 
just abans de partir, Madò Tronca 
va afirmar: «estic molt contenta 
amb la participació de tots els 
infants del poble, però és una 
pena que vagin tots disfressats, 
per l’any vinent esper més res-
pecte cap els morts i que no es 
faci una festa vulgar anomenada 
Halloween» va dir.

A més, el seu seguici també 
ens va parlar sobre l’activitat de 
l’esplai la Carderna, això és el que 
ens van dir: «Estam molt contents 
de que es recuperin les llegendes 
que parlen de nosaltres, aquest 
grup de joves tan ben organitzats 
ens han encantat».

Col·laboració amb la 
Biblioteca Municipal i l’IES

Durant el mes de novembre 
i dins el projecte de Cooperació 
al Desenvolupament en el qual 
treballa l’àrea de joventut dins 
l’IES, es va parlar amb tots els 
cursos sobre el paper de les dones 
al món. Les xerrades comença-
ven amb un conte que va venir 
a contar n’Olga Terrassa, de la 

biblioteca.
Els adolescents ja no estan 

tan avesats a escoltar contes, i 
pensam que és una manera molt 
amena d’encetar temes de desi-
gualtat de gènere.

Olga Terrassa va afirmar que li 
ha encantat, malgrat reconegué 
que estava un poc nerviosa per a 
contar un conte a persones més 
grans, però que fou una experièn-
cia molt enriquidora i té moltes 
ganes de tornar.

El conte és el de «Na Rula 
busca el seu lloc». 

Disco Party
Des de l’àrea de joventut ens 

hem adonat que els preadoles-
cents són els que més volen parti-
cipar de tots!! 

Explicam els fets: l’educadora 
de carrer va anar a les classes de 
5è i 6è a explicar en què consis-
tia la seva feina, i els alumnes 
només van entendre que hi 
havia un casal on podien fer acti-
vitats. L’educadora, un poc trista 

perquè no l’havien escoltat molt, 
va optar per claudicar i dinamit-
zar aquests infants tan ansiosos 
de participació, i d’aquesta 
sessió va sorgir la idea que els 
quintos organitzessin altra vega-
da la disco jove. Una disco per a 
infants d’entre 9 i 12 anys, on no 
només es balla sinó que es parti-
cipa en un taller lúdic.

Donada l’alta participació i 
l’èxit entre els assistents, el Casal 
i els quintos organitzen cada 
mes una d’aquestes discos.

Estau totes i tots atents (jove-
nets) que anirem demanant més 
participació. Més informació: 
porta de l’escola cada quinze dies.

Taller de reflexologia
Des del Casal notavem que 

l’ambient d’Esporles estava un 
poc enrarit, i estudiant la situació 
vam observar que els peus dels 
habitants d’Esporles tenien pro-
blemes d’estrés. Davant aquest 
problema es va proposar realitzar 
un taller de Refloxologia podal, 

complint amb dos objectius, 
el primer donar resposta a una 
necessitat i el segon donar eines 
de relaxació a les persones inte-
ressades en el taller.

Es va realitzar el «tast» en 
refloxologia podal, on unes 10 
persones, aproximadament, van 
experimentar el plaer de donar i 
rebre massatge als seus estressats 
peus, tot guiat per a una monito-
ra especialitzada en el tema.

En acabar el tast els peus van 
afirmar que: «estam molt contents 
d’aquesta iniciativa i que esperam 
que es segueixi amb el curs d’inici-
ació de reflexologia podal».

Recordam que el curs s’oferirà 
en breu des del Casal Municipal 
de Joves, i que tots i totes les 
interessades es posin en contacte 
amb el casal de joves.

Reis d’Orient
Un any més els Reis d’Orient 

han tornat a Esporles, una cosa 
estranya donada la meteorologia 
adversa. L’home del temps va 

declarar que estava molt trist i 
que no sabia on ficar-se perquè 
no va preveure la gran calabruixa-
da del dia de l’arribada dels Reis. 

El missatger reial, unes hores 
abans estava molt preocupat pel 
temps i perquè no sabia exacta-
ment si els patges i els Reis podri-
en arribar... Però al final aquest 
neguit es va transformar en ale-
gria ja que varen poder sortir casi 
sense problema.

Al final del Passeig ens vam 
trobar amb la meteorologia 
adversa de grans pedres gelades 
que queien del cel i es va haver de 
córrer cap a dins l’Església. S’ha 
d’agrair la col·laboració de l’Esglé-
sia, allà a dins les seves Majestats 
donaren els regals entre nirvis i 
gran expectació. 

Declaracions en exclusiva del 
Rei Baltasar: «Estic molt content 
de l’ajuda dels patges i del seu 
compromís any rera any amb nos-
altres, ens hem trobat molt a gust 
i l’any que ve vendrem amb més 
il·lusió que mai.»

MOLTA ACTIVITAT AL CASAL  
MUNICIPAL DE JOVES

L’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals a 
Esporles contempla fer un cens municipal de cans i poder imposar 
multes d’entre 60€ i 300€ per deixar excrements de ca al carrer, a 
més d’altres sancions per dur el ca sense corretja o sense el correspo-
nent microxip identificatiu.

Davant això, l’Ajuntament d’Esporles va posar en marxa, el pas-
sat mes de novembre, una campanya de cens i control exhaustiu 
d’identificació dels cans del municipi. Per fer-ho, es va obrir un ter-
mini de dos mesos a partir del 3 de novembre fins al 30 de desembre 
del 2015, per passar per les oficines de la Policia Local a inscriure el 
ca al cens.

Fins aleshores el registre de cans ha tingut un alta participació 
sent 232 els cans inscrits en el cens municipal.

Ja que, tal com diu l’Ordenança Municipal, inscriure el ca al 
cens municipal és obligatori, s’ha prorrogat el termini fins dia 28 de 
febrer del 2016. Per inscriure-ho s’han de presentar a l’oficina de la 
Policia Local els matins de 8.00h a 15.00h i és imprescindible dur a 
la cartilla i la presència del ca. Per qui no pugui anar-hi el matins, es 
pot concertar cita per telèfon amb la Policia Local al 971 610 909.

En qualsevol cas, aquesta prorroga fa referència als cans que ja habi-
ten al municipi, per aquells nouvinguts el cens quedarà sempre obert.

Paral·lelament, els agents procediran 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’l al cens, transcorregut aquest temps, passaran 
pel domicili a verificar que s’ha fet. En cas contrari, s’imposarà la 
sanció corresponent.

Prorrogada la inscripció  
al Cens Municipal de Cans fins  
el 28 de febrer

ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE MÚSICA
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Per tal de facilitar la tasca als 
propietaris de cans de retirar les 
deposicions de les seves masco-
tes al carrer, s’han instal·lat nous 
dipòsits per aquests residus amb 
expenedor de bossetes especí-
fiques a dalt de les escales de la 
plaça Balanguera, al carrer de la 
Pau i a la zona de les Escoles. 

Paral·lelament, s’està instal-
lant retolació nova sobre aquest 
tema per recordar que, per una 
bona convivència, el carrer s’ha 
de mantenir lliure d’excrements, 
i que l’incompliment implica 
sancions. 

També s’han incorporat noves 
papereres a diversos indrets.

Amb l’objectiu d’optimitzar les 
instal·lacions de la xarxa d’aigües, 
durant aquest mes de febrer, 
s’estan duent a terme treballs de 
detecció i posterior reparació de 
fuites a diversos indrets del poble.

Aquesta mesura se prioritza, 

també, per sumar-se a les mesu-
res i actuacions destinades a 
contrarestar la manca de pluges 
que patim aquest hivern, i que 
estan produint conseqüències 
molt negatives sobre els aqüífers 
que ens abasteixen.

Durant l’any 2015 s’han dut 
a terme nombroses tasques de 
control i tractament contra la 
plaga de moscard tigre en espais 
públics d’Esporles, obtenint com 
a resultat que és l’únic municipi 
de Mallorca on s’ha estabilitzat 
la població del moscard tigre.

La feina començà l’any 2012 
amb un estudi de la població 
del moscard tigre al municipi. 
Aquest estudi va ser dut a terme 
per la UIB, la Conselleria de 
Salut i la Conselleria de Medi 
Ambient. Agricultura i Territori 
del Govern de les Illes Balears. Es 
va detectar la presència d’aques-
ta espècie a Esporles, sent un 
dels cinc primers municipis de 
l’illa en realitzar l’estudi.

Per aquest motiu, l’Ajunta-

ment d’Esporles amb coordina-
ció amb el Servei de Protecció 
d’Espècies de la Conselleria 
de Medi Ambient, Agricultura 
i Pesca va repetir durant els 
següents anys el mostreig, 
dut a terme des del 2014 per la 
Consultoria Moscard Tigre, veri-
ficant la presència de moscard 
tigre al terme. Aquest mostreig 
consisteix amb el mètode d’ovi-
trampa, uns recipients de plàstic 
obscurs omplerts d’aigua i amb 
un sobreeixidor, col·locats estra-
tègicament en espais públics 
possibles focus de cria.

Com hem dit al principi la 
feina de control i combat ha 
continuat durant el passat any 
i la intenció de l’Ajuntament és 
seguir-hi treballant. Però l’admi-

nistració només pot incidir als 
espais públics, per la qual cosa és 
important insistir als ciutadans 
a prendre les mesures que evitin 
las proliferació d’aquesta espècie 
dins els jardins i no esperar que 
torni fer calor i ens comencin a 
picar. 

Es recomana evitar les acumu-
lacions d’aigua a casa, buidant 
dos cops per setmana els recipi-
ents de l’exterior que en puguin 
acumular (plats sota els testos, 
joguines, piscines de plàstic, 
poals...), buidar també dos cops 
per setmana les piques o tapar-les 
amb una mosquitera espessa, 
evitar acumulacions en zones de 
drenatge o canals de desaigües, i 
evitar els forats i depressions del 
terra on es pugui acumular aigua.

ACTUACIONS DEL  
GRUP LOCAL DE 
PROTECCIÓ CIVIL
-  2 sortides de suport al bombers  
 del Consell de Mallorca per  
 apagar habitatges a s’Esgleieta.
-  6  sortides per avís  
 d’incendi (112).
-  2 sortides per recerca d’una  
 persona desapareguda a la   
 muntanya al terme municipal  
 d’Esporles. 1 a Valldemossa i 2  
 a Palma.
-  1 acció preventiva al fogueró  
 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 vigi- 
 lància en el municipi i forma- 
 ció continua dels voluntaris.
-  Accións preventives durant les  
 Festes de Sant Pere (revetles i  
 correfoc).
-  Acció preventiva durant el   
 Festival Tramuntana rock.
- Acció preventiva durant el   
 correfoc de les Festes de la   
 Vilanova.
- 1 acció preventiva al Rallye Vall  
 de Sant Pere.
-  Acció preventiva Fira Dolça.
-  Trasllat del remolc d’Educació  
 viària amb la policia Local.
-  Jornada de neteja Torrent de  
 sant Pere.

-  Retirada de branques i pedres  
 caigudes a carreteres i camins  
 del municipi durant tot l’any.
-  Acció preventiva de vigilància  
 d’incendis durant tot l’any.

Subvencions rebudes:
- El 2015 s’ha tornat a demanar la  
 subvenció per al finançament de  
 l’adquisició d’equips d’emergèn- 
 cia per a les agrupacions muni- 
 cipals de voluntaris de protecció  
 civil de les Illes Balears (CAIB) i  
 se’ns han concedit 1.956 €

Nou voluntari accions forma-
tives pels voluntaris:
- Reciclatge de Desfibril·lador  
 semi automàtic DESA.
- Seguretat dels voluntaris de  
 protecció civil.

Millores equipaments:
- Material primers auxilis.
 A més de les accions esmenta- 
 des, el passat dia 13 de gener es  
 va celebrar a Esporles la reunió  
 bimensual de caps de protecció  
 civil de Mallorca, amb els res- 
 ponsables dels servei del  
 Govern de les Illes Balears.

Si us voleu fer Voluntaris, posau-
vos en contacte amb l’Ajuntament.
Recordau que el telèfon 
d’emergències és l’112

LLUITA CONTRA EL TIGRE TOT L’ANY

NADAL PARTICIPATIU
Les passades festes de Nadal 

foren especialment animades a 
Esporles amb la recuperació del 
famós Betlem mallorquí, que 
després de molts d’anys, es tornà 
a muntar a Sa Fàbrica. Grans i 
petits gaudiren de la creativitat 
dels betlemistes que recrearen 
el paisatge i les escenes d’una 
forma molt creativa.

L’Ajuntament amb la col·labo-
ració de l’Associació d’Empreses 
i Comerços d’Esporles feren unes 
bosses per repartir entre els cli-
ents de tots els establiments del 
poble que s’hi volgueren adherir, 
dins una companya de promoció 
de les compres nadalenques al 
poble.

Dins el programa de festes 

destacà una activitat que va des-
pertar l’interès d’uns quants que 
acudiren a Sa Fàbrica per escol-
tar les explicacions de l’enginyer 
holandès Berg Van Veeldvoorde 
sobre un ambiciós projecte per 
fer excloses al torrent i intro-
duir-hi espècies de pesca, sense 
adonar-se que la cita era dia 28 
de desembre! 

DONACIÓ  
AL SERVEIS 
SOCIALS

NOUS PIPICANS  
I PAPERERES

DETECCIÓ DE FUITES  
A LA XARXA D’AIGÜES

Gràcies a l’esforç ciutadà reciclam un 76,5% dels residus

TROBAREU BOSSES 
VERMELLES DE REBUIG A 
AQUESTS ESTABLIMENTS 
COL·LABORADORS 

Els pares i mares dels alum-
nes de 6è del Col·legi Gabriel 
Comas i Ribas donaren als 
Serveis Socials la panera de 
Nadal, que fou sortejada aques-
tes festes per finançar el viatge 
d’estudis, i de la qual no ha 
comparegut el guanyador. Per 
la qual cosa, l’Ajuntament els hi 
dóna les gràcies i informa que 
els productes foren distribuïts 
entre famílies usuàries.

LA GENT GRAN FA UNA 
APORTACIÓ A ESPORLES 
X ESPORLES

L’Associació de Gent Gran 
d’Esporles ha fet donació a 
l’Ajuntament dels 400 euros 
recaptats a la rifa celebrada 
durant les festes de Carnaval. 

L’aportació econòmica serà desti-
nada al rebost solidari d’Esporles 
x Esporles que gestiona l’àrea de 
Serveis socials municipals.

Moltes gràcies!
Per segon any consecutiu, 

l’Ajuntament d’Esporles ha 
atorgat beques per a l’adqui-
sició de llibres de text a les 
famílies amb fills que cursen 
algun dels cursos dels dis-
tints nivells d’educació obli-
gatòria: Educació Primària, 
Educació Secundària i PQPI.

Les beques tenen la finali-
tat de donar suport econòmic 
a la despesa que suposa la 
compra de llibres de text a 
les famílies d’Esporles. Així 
mateix, amb aquesta convo-
catòria es pretén fomentar i 
potenciar la reutilització de 
llibres de text.

Pel curs 2015-2016 s’han 
destinat 3.102,58€ repartits 
en 31 beques a alumnes dels 
centres Gabriel Comas i Ribas 
i l’IES Josep Font i Trias. 
D’aquesta manera, s’han 
pogut resoldre favorablement 
totes les sol·licituds que es 
presentaren.

Atorgades  
31 beques  
per a llibres  
de text
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BUGADERIA 
ESPORLES
C/ del Quarter, 25 
Tel. 669 270 269

C/ des Quarter, 26  
 Tel. 971 611 265

C/ de Joan Riutort, 41 
Tel. 971 610 273

C/ de Joan Riutort, 7 
Tel. 971 619 277

C/ de Joan Riutort, 40 
Tel. 971 798 948

FERRETERIA 

CAN VIDAL
C/ del Quarter, 30 
Tel. 971 619 100

C/ del Pont, 2 
Tel. 971 610 204

Queviures

CAN GENER

REMODELACIÓ  
A S’ESGLEIETA

Al nucli de s’Esglaieta, s’han 
efectuat una sèrie de treballs 
de reparació i millora d’algunes 
instal·lacions. Així es pot gaudir 
del nou brendolat del pont, de 

la i de les obres a la caseta on 
s’ha reparat la teulada i s’ha 
canviat la porta. Aquesta caseta 
actualment fa les funcions de 
magatzem. 



PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Entrevista Anita Ballesteros (Text i fotos: Es Fill de na Joaneta)

“Quan torn de caminar veig ses coses d’una  altra manera”

J 
ust acabada la guerra del 36, els seus 
pares varen malvendre el que tenien 
a Granada i s’establiren a una casa de 
Sa Finca (Esporles). “A mon pare no li 
hauria anat bé quedar per allà perquè 
era comunista”.  Anita Ballesteros té 
setanta anys. És viuda des de’n fa sis. 
Té tres fills i cinc néts. Als cinquanta 

anys va començar la seva passió: la muntanya, en totes 
les versions... Primer escalada, després muntanyisme, 
córrer… i ara camina, i camina molt, però molt!

Perquè t’agrada tant caminar?
És sa meva passió. Ahir vaig anar i tornar de 
Banyalbufar pes camí des Correu. Me vaig cansar, però 
en tornar te trobes tan bé…! Quan estic nerviosa o tenc 
qualque preocupació, me n’ he d’anar a caminar!

Vaja…!
És sa meva teràpia. Quan torn veig ses coses d’una altra 
manera. Camín, camín… fins que me cans i quan estic 
ben cansada torn. I t’assegur que estic millor que quan 
he partit.

Quina ha estat sa caminada més llarga que has fet?
Una que no l’he tornada a fer pus. Vaig anar a Son 
Cabaspre i d’allà fins a Valldemossa. Quan era devers 
Son Olesa vaig arrencar a córrer. Me vaig aturar a beure 
aigua a Valldemossa i vaig seguir corrensos fins a s’Es-
gleieta. Quan era allà, vaig dir: “Què faig? Me’n vaig a 
Esporles o a ca es meu fill Miquel?

On viu en Miquel?
A Palma. Devora sa Policlínica Miramar.

I què feres?
Cap a Palma! En Miquel me volia acompanyar a Esporles 
amb cotxo i jo li vaig dir que no, que volia tornar a peu. 
Però en es final, quan li vaig contar d’on venia, no va 
voler que tornàs a peu.

Quin disgust havies tengut aquest dia?
No ho sé. No ho record, però qualque cosa me degué pas-
sar. Per jo, caminar i córrer són maneres de desfogar-me.

“Si un s’ho proposa 
pot fer tot el que 
vulgui”
Fa poc feres es Camí de Santiago…
Sí. Me va motivar molt fer-lo. Quan vaig arribar a 
Santiago me vaig posar a plorar d’emoció perquè real-
ment no sabia si podria arribar, però t’he dir una cosa…

Què…?
Tot és es cap. Si tu dius: això ho he de fer…!, ho fas! Si 
un s’ho proposa pot fer tot el que vulgui. Els humans 
tenim unes capacitats impressionants. Jo de vegades 
me deman: Com he estat capaç de fer això?

Vares néixer a Esporles?
Si. Mon pare era de Granada i quan va acabar sa guerra 
va haver de malvendre lo que tenia i fugir, perquè era 
comunista i no l’hi hauria anat gens bé per allà.

I per aquí, se camparen bé?
Passaren calamitats. Noltros som quatre germans: na 
Carmen, en Tino, en Pep (que viu a França) i jo. Tots 
vàrem néixer a Esporles. Jo no vaig passar fam però 
carències sí. Anàvem endarrer de tot. Sa gent de ses 
possessions ajudava a ma mare i es veïnats també.

I ara mos queixam…!
Ja tens raó. Figura’t que ma mare estant embarassada 
anava a segar! Mon pare feia feina a sa pedrera d’Esta-
bliments. I es dia de sa processó de l’Encontre, es dia de 
Pasqua, posava es barrobins a sa Cova des Monjo i els 
feia explotar en es moment que la Verge i el Bon Jesús 
se trobaven. I si li sortia bé, que els feia explotar al 
moment precís, me sentia orgullosa de mon pare.

“Mai és tard per fer 
el que un vol fer”
Es teu homo també era picapedrer…
Sí, també va venir de Jaén quan tenia nou anys. Vaig tenir 
sa sort de conèixer-lo perquè ha estat es meu timó. Era molt 
bon al·lot, bon pare, bon espòs, bon padrí... L’he enyorat 
moltíssim. El vaig conèixer quan tenia nou anys i sempre 
he estat amb ell. No he conegut altre homo. Estava molt 
orgullós de jo. Li agradava que escalàs. Me demanava que li 
contàs com m’havia anat i m’escoltava amb molta atenció.

A quina edat començares a escalar?
Me faltava poc per complir els cinquanta anys. Va ser  
el meu fill Miquel que me va introduir al món del mun-
tanyisme. I me va enganxar com una droga. Sempre  
me volia superar. Tenia molt d’amor propi. I te vull  
dir una cosa: mai és tard per fer el que vols fer.

Els humans tenim unes capacitats impressionants. De vegades me deman: Com he estat capaç de fer això?

PÀG. 10 | INFORMACIÓ MUNICIPAL  SPORTULIS 40. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | FEBRER 2015 SPORTULIS 40. REVISTA MUNICIPAL D’ESPORLES | FEBRER 2015 | PARTICIPACIÓ CIUTADANA | PÀG. 11ENTREVISTA

Per iniciativa personal d’una 
mare de l’equip infantil del Club 
Esportiu Esporles de futbol, i 
amb la col·laboració de la resta 
de pares i mares i del propi club, 
el passat mes de setembre es 
va fer donació  d’equipament 
esportiu al Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació pels 
refugiats sahrauís de Tindouf 
(Algèria). A la inicaitiva també hi 
van col·laborar altres categories 
del club.

L’equipament esportiu que 
es va lliurar constava d’equipa-
cions completes (roba i botes) 
que s’embalaren en 9 capses que 

el 3 de gener, a les 02.00h de la 
matinada, van partir de Palma 
dins l’autobús carregat amb 
aquesta donació que es lliurarà 
al Ministeri de Joventut i Esports 
de la República Àrab Sahrauí 
Democràtica. La regidoria de 
Serveis socials de l’Ajuntament 
d’Esporles i el Fons Mallorquí 
han facilitat les gestions per 
incloure-hi aquest lot.

L’autobús també duia 662 
caixes d’equipament hospitalari 
i, va fer escala a Eivissa i va sortir 
des d’Alacant amb destinació Orà 
el dia 4 de gener. Des d’allà arribà 
per carretera fins a Tindouf.

DONACIÓ D’EQUIPAMENT ESPORTIU  
ALS INFANTS DELS CAMPAMENTS DE TINDOUF

El passat 23 d’octubre de 2015 
l’esport i la solidaritat es van 
donar la mà per avançar cap a un 
objectiu comú:  fer més inclusiva 
l’escola d’Esporles. Amb aquest 
propòsit, centenars de persones 
van participar en la I Cursa 
Solidària d’Esporles i van omplir 
els carrers del poble d’alegria i 
solidaritat.

Sota el lema “Fem passes per 
una educació inclusiva”, la idea 
va sorgir d’un grup de persones 
amb empenta que detectaren una 
necessitat important: si bé l’hora 
de l’esplai és un dels moments 
que més agraden als petits, els 
gronxadors del pati, com a la 
majoria d’escoles, no estaven 
adaptats als nins amb necessi-
tats especials. Ja feia temps que 
veiem la urgència de disposar 
d’un material amb el que tots 
els infants, sense excepció, es 
poguessin divertir. 

Després d’un temps de donar-
hi voltes, se’ns va ocórrer orga-
nitzar una cursa solidària a fi 
d’aconseguir els diners. Sabíem 
que no seria senzill perquè els 
gronxadors homologats són 
molt cars, però la il•lusió no va 
decaure. La sorpresa va arribar 
quan, poc després de que s’es-
tengués dins el poble el rumor 
de la possible cursa solidària, 
vam començar a rebre moltes 
mostres de suport. Molts dels 
comerços, entitats, associacions, 
petites i grans empreses van 
voler contribuir. Tot el poble 
ens va mostrar la seva cara més 
solidària i participativa: mares 
i pares, infants i professors, i 
també ciutadans i ciutadanes de 
diferents pobles van confirmar 
la seva participació. 

Evidentment vam preparar 

una cursa inclusiva, oferint dife-
rents recorreguts i disciplines 
on tots, nins, pares i padrins, hi 
poguessin participar, afegint així 
el seu granet d’arena.

El dia de la cursa es van regalar 
camisetes i el poble es va tenyir 
de blau. Tots estàvem preparats i 
ben organitzats: mestres de l’es-
cola, Ermassets, gent del poble i 
voluntaris d’arreu. 

I com sempre passa, quan les 
coses es fan amb amor i ganes, 
la cursa va discórrer sense difi-
cultats. Els més grans van gaudir 
del recorregut, organitzat pels 
Ermassets, i els més petits amb 

les curses infantils. I de sobte 
la plaça es va omplir de rialles, 
esport i alegria i tots els  implicats 
gaudiren de la cursa, cadascú a la 
seva manera.

La jornada va ser tot un èxit 
de participació i vam superar de 
molt les nostres expectatives, arri-
bant a recollir quasi uns 6000 €.

Amb la recaptació de la 
cursa, i gràcies a una donació 
extra del patronat, s’ha pogut 
pavimentar el terra dels gronxa-
dors del pati i s’ha dotat al cen-
tre d’un seient adaptat i d’una 
estructura pels gronxadors ja 
existents. Ajudant, d’aquesta 

manera a fer de la nostra escola 
un lloc més integrador.

Tots i totes hem après que 
amb voluntat, i una mica d’esforç, 
allò que et proposis és possible. 

Com diu el proverbi massai:  “si 
vols arribar ràpid camina sol, 
però si vols arribar lluny vés-hi 
acompanyat”. Nosaltres hem fet 
un gran equip. Gràcies a tots.

GRAN ÈXIT DE LA CURSA SOLIDÀRIA  
“FEM PASSES PER UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA”



Premi individual1r premi

1r premi vespre

3r premi

2n premi

2n premi vespre



Estimades Caderneres;

Per a molts de nosaltres, monitors i monitores, l’esplai 
és aquell el lloc on podem oblidar la resta de proble-
mes de la setmana i gaudir de dues hores de diversió, 
de rialles i sobre tot d’aprenentatges. Perquè a l’esplai  
aprenem molt de la forma que tenen els infants de 
fer les coses, de la seva espontaneïtat davant el món i 
davant les injustícies i de la seva naturalitat.

Però per als infants és principalment un espai on poden 
fer noves amistats, aprendre coses noves i créixer com a 
les persones que vulguin ser. 

Per això ens agradaria donar-vos les gràcies a tots els 
que creis en la feina que feim, als que ens confiau els 
vostres tresors més preuats (els vostres menuts) i que 
ens donau sempre suport. 

El passat desembre vam organitzar les nostres matan-
ces populars, de les quals ja en duim més de 20 edici-
ons i, com sempre, van ser un èxit en tots els sentits: 
participació de gent de diferents edats, voluntariat, 
ganes de fer feina, un bon menjar, tradició i moltes ria-
lles durant tota una jornada que, des de les 6:30h amb 
els primers valents i fins a altes hores al fogueró de la 
placeta de Sa Vilanova, va ser tan intensa i inoblidable 
com sempre. Gràcies a tothom que hi va participar, 

sobretot a la nostra “jefa” madò Maria Mavi, a les cui-
neres de les sopes i el frit i a tothom que sempre dedica 
hores i recursos perquè com a esplai ho poguem tirar 
endavant.

Aquestes vacances vam passar uns dies a Orient. Unes 
mini colònies inoblidables! 

On vam poder gaudir de bon temps (tot i ser desembre) 
i ens ho vam passar d’allò més bé vivint tres dies a la 
rondalla de “La flor romanial”, El darrer dia els pares 
van venir a dinar amb nosaltres i tots junts vam poder 
passar una estona agradable compartint anècdotes. 

Arrel d’aquests dies son molts els infants que venen a 
provar els dissabtes i que finalment es queden. 

De fet, no record cap dia al que no hagi arribat una cara 
nova a l’esplai i on no haguem fet cap joc de presentació.

Aprofitam per animar-vos a venir a l’esplai sempre que 
vulgueu perquè ningú està absent de venir-hi! Sense 
compromisos.

Les dues hores dels dissabte intentam treballar els 
hàbits de convivència, el treball en equip i individual. 
Intentam promoure els valors amb els que creim a l’es-
plai que es basen en la solidaritat, la interculturalitat, 

el respecte i coneixement de la cultura pròpia, igualtat, 
desenvolupament crític, respecte a la natura i el medi 
ambient...tot per tal de potenciar la seva autonomia. 

I creim que la millor forma per impulsar tot això és 
mitjançant els jocs de cooperació, tallers on poden tre-
ballar la seva creativitat, sortides on cuidam de la natu-
ra...Són moltes les activitats que duim a terme i totes 
tenen un objectiu de fons. 

I si alguna cosa tenim és que creim amb la tasca que 
feim i tenim ganes de fer-la! 

Aprofitam per informar que durant les vacances de 
pasqua farem unes minicolònies de 3 dies, com vam fer 
per nadal per totes les nines i nins de 5 a 12 anys que hi 
vulguin participar. Aquesta vegada anirem a Ca n’Arabí, 
a Binissalem.

Cada any que passa, les activitats dels dimonis 
esporlerins pugen, l’any que just hem acabat fa ben 
poquet, realitzarem tretze actuacions diferents, entre 
correfocs, trobades, passacarrers... i en el que va de 
2016, per Sant Antoni, hem anat a celebrar-lo amb 
els alumnes de les escoles d’Esporles, Palmanyola i 
a l’Institut d’Esporles, així com als foguerons de Sa 
Vilanova i al de S’Esgleieta, i a tots els centres educa-
tius, hem sentit la mateixa pregunta: “Per quant una 

colla infantil? Volem ser dimonis”, idò bé, creim que 
ha arribat el moment, i per això ens hem començat 
a moure per dur endavant aquest projecte, i crear la 
Colla Infantil dels Dimonis Bocsifocs.

Hem començat els contactes amb la Federació de 
Dimonis y Bèsties de les Illes Balears, i amb altres 
colles infantils per aprendre la seva organització i 
també, tots els requisits per poder realitzar un cor-
refoc amb menors d’edat, però per qui es demani si 
no és un poc perillós que els nins o nines, a partir de 
vuit anys, puguin manipular articles pirotècnics, vos 
volem explicar que, en cap moment ho poden fer, 
alhora de realitzar un correfoc, ha de ser un adult qui 
col·loqui la “carretilla” a la forca, l’encengui, i la des-
carregui, el menor, únicament, sortirà a la plaça amb 
la forca fins que el foc s’acabi, ja que tampoc duen el 
tro final.

Els requisits per ser un dimonió, és ser major de 8 
anys, realitzar un curs de formació amb la Federació, i 
tenir una màscara, tots els que estigueu interessats, o 
teniu qualque dubte, podeu demanar més informació 
a través del correu electrònic bocsifocs@hotmail.com

Remodelació del pati d’infantil
Gràcies a la feina de les famílies, les mestres i l’equip 
directiu es va remodelar el pati d’infantil del CEIP 
Gabriel Comas i Ribas. Més de 100 persones van fer 
feina de forma voluntària en quatre jornades de treball. 
Els infants van poder estrenar el nou pati amb l’inici del 
curs i disposen ara de noves opcions de joc que afavori-
ran el seu desenvolupament motriu, cognitiu i afectiu. 
Aquesta activitat ha estat proposada i impulsada per 
les mestres d’infantil i Noelia Losa Nava de l’APIMA. 
Compta amb el suport i finançament de l’AMIPA, així 
com el vistiplau de l’equip directiu de l’escola i el 
suport de l’Ajuntament.

Les remodelacions realitzades han estat les següents: 
•  L’àrea de ciment s’ha convertit en un circuit de  
 vehicles amb rodes de colors.
• S’han pintat nous murals colorits a les parets dels pati.
•  L’àrea de pedretes ara és en una zona d’areners,   
 troncs i cabanyes de fusta fetes amb paliers.
•  L’àrea de gronxadors disposa d’un nou espai de  
 representació on pintar a pissarra a la paret.
• La sala de piscomotricitat estrena una nova estructura  
 de rocòdrom.
•  S’ha creat una nova àrea de gronxadors a la part   
 coberta del pati.

Noves extraescolars
Un any més, l’APIMA ha assumit la gestió de les acti-
vitats extraescolars i de l’escola matinera, tot i que 
l’entitat no té obligació d’oferir serveis complementaris 
a l’escolarització que correspondrien a l’Administració 
educativa. L’Apima ha elaborat una oferta d’activitats 
de lleure educatiu no lucratives a preus accessibles. 
Enguany s’han introduït noves activitats com són diver 
arqueologia, psico dance/dance fusion i ioga. S’ofereix 
també reforç i acompanyament educatiu a les dificul-
tats d’aprenentatge.

Participa per millorar l’escola!
L’Apima està formada enguany per 185 famílies i s’en-
carrega d’aplegar dubtes i propostes, representar els 
associats en òrgans com el Consell Escolar i organitzar 
els serveis d’extraescolars, escoleta matinera i escola 
d’estiu, entre d’altres. El treball de l’entitat el realit-
zen pares i mares de l’escola que col·laboren de forma 
voluntària i també una persona contractada per la ges-
tió administrativa. Podeu participar de moltes mane-
res: fent-nos arribar propostes i comentaris, oferint la 
vostra experiència o habilitats, assistint a les reunions 
(són obertes a tothom) i, en general, no permetent 
que la feina recaigui sempre sobre els mateixos. La 
nostra implicació com a famílies té un impacte directe 

en millorar el dia a dia del centre. Ens podeu trobar a: 
https://apimaesporles.wordpress.com Us hi esperem!

Grup d’Esplai la CaderneraL’apima remodela el pati d’infantil de l’escola  
amb jornades de feina de famílies i mestres

Els dimonis es multipliquen. Arriba la colla  
infantil dels bocsifocs
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Dissabte dia 23 de gener l’ONG Esporles al món orga-
nitzà el 12è Xoco-xou a l’antic Centre de Dia, amb 
molt bona assistència de públic. Hi intervingueren la 
presidenta Dolors Fortuny, el regidor de cooperació 
Joan Ferrà, i Antònia Rosselló del Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació. Les actuacions de dansa i músi-
ca en directe foren presentades per Kake Portas. 

Després de més de deu anys de participar en el projecte 
educatiu de San Ramón de Matagalpa (Nicaragua), ara 
que se n’han assolit els objectius i el ministeri nicara-
güenc d’educació ja se’n fa càrrec al cent per cent, l’ONG 
Esporles al món col·labora des de fa un poc més d’un 
any (inicialment a títol de prova i des de fa poc de forma 
definitiva) amb un projecte al municipi de Tenado, a 
Burkina Faso. És un dels països més pobres del món, 
en situació política molt inestable. Té una població de 
17 milions, amb una mitjana d’edat de 17 anys i una 
esperança de vida de 49, i amb una elevadíssima mor-
taldat infantil. La meitat de la població no té fàcil accés 
a l’aigua. Pateixen greus mancances en serveis sanitaris 
i en serveis educatius (fins fa poc no hi havia cap centre 
d’educació secundària). Sense sortida al mar i amb una 
sequera que dura ja més de cinc anys, les condicions de 
vida són duríssimes. 

La col·laboració de l’ONG Esporles al món està dirigida a 
la promoció social, econòmica i cultural de les dones de 
Tenado. El projecte inicial estava dissenyat per impli-
car-hi 300 dones, però ja n’acull més de 2500. 

Al Centre de Dia, durant el Xoco-xou, s’hi exposaren sis 
panells informatius sobre Tenado i el programa de coo-
peració. Aquesta exposició arribarà a l’IES Josep Font i 
Trias, que també col·labora en el projecte.

Esporles al Món celebrà el 12è Xoco-xou
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Dins les calmes de Gener
el sol matiner dóna vida
a tots els éssers vius
de la nostra estimada vall.

Avui, aquí, al jardí, 
els nostres arbres; amb cura com a bonsai
amb anys i anys de paciència
estan tot contents,
ja que els homes i dones que fan les rutes saludables 
després de la caminada pels carrers de la nostra vila
tots carregats de temps i d’històries
s’han aturat per poder-los contemplar.

Oliveres, un parell de pics centenàries 
ara dins les palanganes, 

i que ja eren vives i ensumaven l’olor de la terra
i sentien la remor del nostre torrent de Sant Pere
abans que el Rei en Jaume trepitgés Mallorca,
ara ens mostren totes orgulloses 
les seves soques i brancatge
amb els crulls i ferides
que el temps ha esculpit a la seva pell.

Elles saben 
que com més anys i cicatrius tenen
més valorades són per els entesos
i més gran és la seva harmonia i  bellesa.

Les alzines i pins envejosos
no poden entendre mai
com els mateixos humans, per l’altra costat

amaguen la seva bellesa
tapant les rues de la seva cara 
fent qualsevol barbaritat
perquè la pell sigui fina i sense cap relleu.

Quan el sol es colgava
vaig sentir les velles oliveres que deien el gust que 
havien passat 
desprès d’haver contemplat en aquest beneït dia:
la bellesa de les nostres rues..
la serenitat, la grandesa, i la saviesa,
que com elles saben,
just la donen els anys,els anys i els anys.

Dedicat a les infermeres del PAC de Esporles que amb 
paciència tenen cura de tots nosaltres com a Bonsai

La gent gran, les rutes saludables i els Bonsais _Antoni Bauçà | Hivern 2016
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CRÀTERS

Fa uns 4000 anys, un respectable tros del passat, esmi-
colat en dotzenes de projectils de roca sense forma, es 
precipità en direcció a la Terra per caure en els desolats 
territoris del Nord, a la llunyana Austràlia, deixant mar-
ques i cicatrius que van dibuixar un escenari derrotat i 
famolenc.

Aquests cràters, que no han tingut temps d’escapar de 
la història, són el resultat d’una pluja extraterrestre 
inevitable i caòtica; aquests violents missatges de 
l’espai contrasten amb la sublim estratègia del cel 
estrellat, que es desplega com un arbre gegantí, sense 
fulles, solitari i etern. L’incommensurable riu de la Via 
Làctia, alçat cap a l’infinit, banya les costes del planeta 
blau, en un exercici d’orgull majestàtic que llisca entre 
les esquerdes de la llum, una premonició de les sor-
preses que estan per venir, mentre ens amagem de les 
veritats més òbvies.

Aquest paissatge és el rostre simbòlic de les nostres 
misèries. Novament semblem incapaços d’anar més 
enllà del nostre ego, carregats amb una armadura que 

ens hem procurat al llarg d’anys de sentit comú i preju-
dicis disfressats de veritats com a punys...

Un cop més, seguim fent cas omís al silenci, aquell que 
reparteix lliçons d’humilitat i que sembla escolar-se per 
la impertorbabilitat d’aquesta imatge àrida i a la vega-
da plena de llum.

Un cop més, demostrem que la escarransida flama de 
la compassió, el reconeixement als que són diferents 
i no per això enemics, s’aboca en el buit que poc a poc 
sembla consumir els dies i les nits del nostre racó privi-
legiat d’esperança.

Un cop més, fem promeses de futur sense comprendre 
el passat, aliens als mons que estan en aquest mateix  
i aferrats a certeses escrites en paper invisible.

Aquests cràters són com un dol, marcat a foc i terra, per 
tots aquells que deixem en les mans de l’atzar...

I és molt possible que només sigui l’amor, el darrer  
i inqüestionable vincle que ens permeti connectar amb 
els fils de l’eternitat.

Els somnis de Cassiopea _Xavi Villanueva

Image Credit & Copyright: Babak Tafreshi (TWAN)

CALÇOTADA 2016
Diumenge 13 de març  
a les 14 hores 
a l’aparcament 
de la Vilanova

La nostra població
De novembre de 2015 a gener de 2016. 
Naixements (9), matrimonis (6) i defuncions (1)

Luca Juarez Martinez (gener)



RETORN A L’ACCIÓ! STAGE  
A SA COLONIA DE SANT PERE
El nostre club inicià la pretemporada amb l’stage fet 
a la Colònia de Sant Pere, on els nostres nins i nines, i 
sempre amb l’atenta supervisió del nostre cos tècnic, 
es preparen per afrontar una nova temporada de bàs-
quet plena de reptes que els permetrà  millorar com 
a jugadors dia a dia, amb la seva feina i esforç el seu 
rendiment dins i fora de la pista. Ja sigui millorant com 
a persones aprenent a saber fer feina en equip, com 
també a millorar individualment, aprenent a superar 
les dificultats que ens poden anar sorgint. Dies intensos 
de convivència en grup que acabaren amb un dinar on 
també estaven convidats a participar els pares.

EL TORNEIG DOLÇ, 
PRIMER TAST DE LA  
FIRA DOLÇA
Una manera magnífica de posar en pràctica el que es va 
aprenent en els entrenaments i aprofitant la Fira Dolça 
d’Esporles, s’ha organitzat  el nostre primer Torneig 
Dolç, en el qual els jugadors de categoria cadet, juni-
or i senior han pogut participar.  Els equips visitants 
se’nduen com a premi una ensaïmada i llepolies. Tot un 
èxit! Ja han demanat per tornar-hi l’any vinent.

ACTE DE PRESENTACIÓ  
D’EQUIPS 2015/2016
Dia 1 de Novembre es va dur a terme la Presentació dels 
nostres equips. Una festa plena de rialles i germanor on 
els colors negre i groc varen ser els protagonistes d’un 
dia en què tots ens sentirem orgullosos de pertànyer 
a l’Esporles B.C. Jornada que va acabar amb una gran 
xocolatada, a la qual tots, pares, padrins, jugadors, 
entrenadors, directius...hi estaven convidats.

La temporada ja està en marxa i tots els equips del nos-
tre club s,enfronten setmana rera setmana a nous rep-
tes, uns més fàcils que d’altres, però sempre intentant 
lluitar i gaudir tots els partits fins el darrers minuts.

VII TORNEIG DE NADAL  
SERRA DE TRAMUNTANA
El mes de desembre arriba amb el nostre tradicional 
Torneig de Nadal Serra de Tramuntana. Un torneig amb 
dues vessants, una de caire esportiva i l,altra solidària. 
Enguany hem rebut la visita de 27 equips de minibàs-
quet i infantil, els nins i nines han aportat aliments que 
s’han recollit i entregat a la Fundación Escribano.

CURS D’INICIACIÓ  
AL BÀSQUET 
També s’ha pogut gaudir al nostre club, d’un curs de 
formació per a entrenadors de primer nivell on hi han 
participat un grapat de jugadors del club, que amb el 
seu esforç han obtingut el títol que els acredita com a 
formadors d’aquest meravellós esport. Alguns d’ells 
ja han començat a fer feina dins el cos tècnic com 
assistents d’entrenadors,  delegats, monitors...i ara ja 
podran començar a fer feina d’entrenadors. Enhorabona 
a tots ells. 

Això fa possible que el nostre club pugui continuar fent 
feina pels nins i nines del nostre poble i d’altres indrets 
durant molt d’anys.

Per a més informació, podeu visitar la nostre pàgina 
web: www.esporlesbc.com 

També ens trobareu a les xarxes socials:  
al twitter @esporlesbc i al facebook Esporles Bc

Esporles Bàsquet Club (EBC)
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Novel·la
L’espectre. Jo Nesbo
Diamante azul. Care Santos
L’últim adéu. Kate Morton 
Cadenes. Lucia Pietrelli 
El último dia de Terranova. Manuel Rivas
Jardí a l’obaga. Blanca Busquets
Pureza. Jonathan Franzen
Revival. Stethen King
Todo ese fuego. Ángeles Caso
Una sensación extraña. Orhan Pamuk
El regreso del catón. Matilde Asensi
Escucha la canción de viento y pinball 1973.  
Haruki Murakami
Aquest cor que et pertany. Hans Fallada
Enamorats de l’Audrey Hepburn. Manuel Cuyàs
Arenes movedisses. Henning Mankel
La cripta dels caputxins. Joseph Roth
El regne. Emmanuel Carrère
La filla estrangera. Najat el Hachmi
La malcontenta. Sebastià Alzamora
La maledicció dels palmisano. Rafel Nadal
La noia que corre. Carrie Snyder

La tarda del senyor Andesmas. Marguerite Duras
El secreto de la modelo extraviada. Eduardo Mendoza
Martina con vistas al mar. Elisabet Benavent
Último verano de juevntu. Jorge Javier Vázquez

Generalitats
Mallorca al forn
La economia explicada a los jóvenes. Joan Antoni Melé
20 rutes en familia per Mallorca. Joan Carles Palos
Smoothies. La solución antioxidante
Punto fácil. Aprende a tejer con nosotros
Vivir bien sin dolor de cabeza. Maria Isabel Heraso

Juvenil
Girl on line. Zoe Sugg
Historia de Sara. Odio el rosa. Ana Alonso 

Infantil
Diari d’una penjada 8: feliços per sempre.  
Rachel Renée Russell

El huevo maravilloso. Dahlov Ipcar
El club dels cinc i el gran enigma. Enid Blyton
¡Eso no es normal! Mar Pavón
Ottolina i la gata groga. Chris Ridell
Petita i gran: Audrey Hepburn. Amaia Arrazola
Susita y la cueva de los dinosaurios. Tom Trovador
De quin color és un petó? Rocio Bonilla
Endevinalles, enigmes i rialles amb el Capità Calçotets. 
Dav Pilkey
Eric Val super crack. Michael Gerard Bauer
La casa dels ratolins. Karina Schaapman
Mi gran busca y encuentra a través del tiempo
Pastas y galletas sencillas y deliciosas

Audiovisuals
Annie
Juntos y revueltos
La cenicienta
Perdiendo el norte
El francotirador
Siempre Alice

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.

El artista ucraniano Alexander Milov sorprende y emo-
ciona al mundo con esta escultura que representa a 
dos personas sentadas dándose la espalda, mientras 
dos niños atrapados en su interior intentan acercarse 
uno al otro. Es una obra que evoca las dificultades de 
entendimiento y los conflictos habituales en las rela-
ciones interpersonales: mientras los egos compiten, se 
enojan, se cierran, se distancian, se defienden, no se 
atreven a mostrar su vulnerabilidad... y sufren, el niño 
y la niña interior anhelan estar en contacto, se buscan 
para unir sus corazones desde la luz de su inocencia y la 
desnudez del amor incondicional.

La originalidad de esta escultura reside en que pone de 
manifiesto y hace visibles en un espacio público y de 
forma artística dos aspectos de las personas: el adulto 
que somos y el niño que fuimos, nuestra parte mental 
y la emocional. Al crecer, nuestra parte adulta toma el 
control y deja de ver al niño, se distancia y deja de lado 
una miscelánea de necesidades y sentimientos porque 
no sabe cómo manejarlos, lo que supone ahogar y 
reprimir una parte esencial de la totalidad de la perso-
na. Y aunque a Dios gracias no consigue que desapa-
rezca por completo, sí que trae como consecuencia un 
montón de conflictos y luchas internas.  

De una forma u otra, todos fuimos niños heridos. 
Sencillamente, porque somos seres vulnerables sus-
ceptibles de ser heridos. Muchas personas lo sienten y 
me preguntan qué hacer para curarse. Y yo les digo: las 

heridas emocionales del niño interior se sanan abrazán-
dolas. Hablo de abrazarlas en sentido literal y figurado. 
Es necesario un proceso de conexión con nuestro niño 
interior, hablar con nuestro corazón y pedirle que nos 
exprese cómo se sintió, que le dolió y en que formas fue 
herido o se sintió abandonado, rechazado o ascendido 
a un lugar de adulto y tuvo que ser, por ejemplo, confi-
dente del padre o la madre. Esto suele generar y sacar a 
la luz un dolor que a veces es difícil de sostener a solas, 
por eso es importante contar con un buen terapeuta 
que acoja y de cabida a todas esas emociones. 

En este proceso, es necesario llorar, gritar y dar rienda 
a suelta a todo ese dolor, y desde el adulto en que nos 

hemos convertido acogerlo, abrazarlo, darle permiso 
para protestar. Acunarlo, sostenerlo y decirle que a 
partir de ahora le vamos a escuchar y le vamos a tener 
en cuenta, cómo no lo fue antes por los adultos de 
referencia, y tampoco por nosotros mismos. A partir 
de ese momento estamos en conexión, le escuchamos, 
atendemos y damos eso que necesita y que le faltó en 
la infancia: cariño, atención, amor, tiempo, valoración, 
respeto etc... 

Ahora bien, no se sana al niño interior de un día para 
otro. Hay heridas tan graves que precisan de un largo 
proceso terapéutico. Hay que restituir el amor que faltó 
día a día, sabiendo que los padres no pudieron dar más y 
que hicieron lo que pudieron debido a sus propias caren-
cias y heridas de infancia. Ahora es el momento de que 
cada uno se haga cargo de sus necesidades y sentimien-
tos y deje de añadir más dolor y/o abandono al que ha 
habido hasta el momento. Uno se abraza, se escucha y se 
tiene en cuenta en el día a día con ternura, comprensión 
y amor. En algunas ocasiones también hay que ponerse 
límites y/o disciplina con amorosa firmeza. Así, dejamos 
de ser víctimas y nos hacemos responsables de nuestro 
bienestar y felicidad, lo que garantiza en buena medida 
unas relaciones adultas sanas. 

Recuerda: todo lo que necesitas es amarte a ti mismo.

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

Love



AJUDANTS DE 
BIBLIOTECA 2015/16
Tornam a tenir ajudants de biblioteca durant aquest 
curs, a hores d’ara ja duim 7 parelles d’ajudants.

Com ja sabeu aquest un projecte de dinamització 
lectora i formació d’usuaris que feim la biblioteca i 
l’escola. Cada parella d’ajudants ens acompanyen 
durant dos horabaixes i aprenen les tasques bàsi-
ques que realitza un bibliotecari/ària.

Ens encanta que arribin tan nerviosos per començar 
a fer feina, veurer-los la cara d’alegria quan els expli-
cam les tasques, ens satisfà que els pares i mares ens 
diguin que els ha encantat venir, que alguns vulguin 
ser bibliotecaris/bibliotecaris de grans, que ens dema-
nin per venir més dies i repetir l’experiència... i sobretot 
ens sentim orgulloses que es converteixin en fidels 
usuaris de la biblioteca i que s’animin a llegir!!!

EMBELLIMENT  
DEL PATI
Durant les últimes setmanes s’ha polit, donat 
oli al parquet de la terrassa de la biblioteca. Ha 
quedat com a nou!! Així ja ho tendrem preparat 
perquè pogueu gaudir de lectures primaverals  
a la terrassa!!!

APARCABICIS
També ens han instal·lat quatre aparcabicis, 
perquè pogueu aparcar bicicletes i patinets a 
l’entrada de Sa Fàbrica.

NOU PETIT PROJECTE: 
ELS BOOKTUBERS
Aquest pic la idea ha sorgit dels professors de 6è 
i la proposta és que els seus alumnes es conver-
teixin en booktubers, nin i/o joves que recomanen 
llibre a través del canal youtube i intenten engres-
car als demés amb les seves recomanacions.

D’aquesta manera continuarem amb el treball inici-
at a cinquè i intentarem seguir incentivant la lectu-
ra entre els infants i joves. Les ressenyes es podran 
veure al blog de sisé de l’escola i al nostre web.

CLUB DE LECTURA 
INFANTIL
A finals de l’any passat iniciarem un nou club de 
lectura dirigit a infants de 9 a 12 anys, la resposta 
ha estat molt positiva i a actualment tenim 28 
participants inscrits.

Dia 8 de gener férem la primera trobada i per comen-
tar L’àvia gàngster. El club el condueix Sebastià 
Andreu i animà als nins a presentar-se, opinar, dialo-
gar, criticar... tot d’una manera lúdica i divertida.

Esperarem uns mesos a veure com evoluciona el 
club i, si seguim amb aquesta quantitat d’usuaris, 
haurem de fer dos grups.

CLUB DE LECTURA: 
TAST DE LLIBRES
Seguim amb el club de lectura d’adults i ja 
només ens queden tres lectures abans d’aca-
bar el curs i tendrem la sort de que ens visitin 
alguns dels autors. Ens ha estat impossible 
convidar a la premi nobel Alice Munro, però 
si ens acompanyaran Blanca Busquets (la 
casa del silenci) el proper dia 8 de març i Gabi 
Beltran i Bartomeu Seguí (Historias del Barrio 
II) a finals de juny.

L’HORA DEL CONTE
I seguim cada dijous amb l’hora del conte...
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Saps on és?

Saps qui és? ...de números/ simpàtic/ Central Park

≈ TEST ESPORLERÍ ≈

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.

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.

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. 

Quin nom tenia abans el carrer de la Vilanova? 
A. Conde Rossi.
B. Almirante Carrero Blanco.
C. Les dues respostes son correctes.

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.

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.

Sol·lucions número anterior

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

Resum climatológic últims mesos:

OCTUBRE 2015 
Temperatura mitjana: 18 °C
Temperatura mínima: 10.8 °C el dia 22 a les 05:00 h
Temperatura màxima: 30.2 °C el dia 05 a les 16:30 h
Dia més fred des mes: 22 octubre  
Mitjana des dies: 13.7 °C
Dia més calorós des mes: 05 octubre  
Mitjana des dies: 26.4°C
Ràfega vent més alta: 61.1 km/h de 01 a 00:25 h
Mitjana vent: 2.2 km/h
Sector dominant: NO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 4
Número de dies de mestral: 1
Pluviometria màxima en un dia: 8.8 mm dia 14
Precipitacions totals des mes: 18.6 mm

NOVEMBRE 2015
Temperatura mitjana: 14.1 °C
Temperatura mínima: 4.1 °C el dia 24 a les 06:30 h
Temperatura màxima: 22.4 °C el dia 20 a les 13:45 h
Dia més fred des mes: 24 novembre  
Mitjana des dies: 8.4 °C
Dia més calorós des mes: 02 novembre  
Mitjana des dies: 17.8 °C
Ràfega vent més alta: 66.0 km/h de 21 a 15:05 h
Mitjana vent: 3.3 km/h
Sector dominant: ONO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 4
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 26.6 mm dia 02
Precipitacions totals des mes: 32.4 mm

DESEMBRE 2015
Temperatura mitjana: 11.8 °C
Temperatura mínima: 5.9 °C el dia 01 a les 07:35 h
Temperatura màxima: 19.1 °C el dia 16 a les 12:55 h
Dia més fred des mes: 11 desembre  
Mitjana des dies: 10.2 °C
Dia més calorós des mes: 16 desembre  
Mitjana des dies: 14.0 °C
Ràfega vent més alta: 30.6 km/h de 28 a 11:40
Mitjana vent: 1 km/h
Sector dominant: ONO
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 0
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 0.4 mm dia 26
Precipitacions totals des mes: 3 mm

GENER 2016
Temperatura mitjana: 12.3 °C
Temperatura mínima: 4.3 °C el dia 18 a les 00:55 h
Temperatura màxima: 21.2 °C el dia 08 a les 14:45 h
Dia més fred des mes: 17 gener  
Mitjana des dies: 8.3 °C
Dia més calorós des mes: 09 gener  
Mitjana des dies: 17.4 °C
Ràfega vent més alta: 53.1 km/h el 07 a 05:35 h
Mitjana vent: 3.6 km/h
Sector dominant: O
Número de dies ventosos (ràfegues > 36 km/h): 9
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 9.6 mm dia 05
Precipitacions totals des mes: 19.8 mm

Seguim amb temperatures càlides per la època i 
amb una sequera que ja se està fen veure en els 
cultius, estalviem tota la aigua que poguem per 
l’estiu que ja s’apropa.

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 per aquests mesos: 

Setmana Santa marçal,  
molt fred i temporal.

Meteo Esporles _Daniel Montero Si sabeu les respostes les podeu enviar a: 
biblioteca@esporles.cat

Testimoni del passat

fou època d’esplendor

sols les parets han quedat

a discreta ubicació,

destí l’exportació.

Aquell poble industrial

passà a residencial.

Fa uns anys, per les festes

i ballavem amb orquestres.

Un bon accés col-legial.

Carrer Joan Cabot 22 Mercé Vich Santaeufemia
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Aspecte del Gorg Blau a mitjans gener



LA FOTO
Antònia Pizà

U n matí qualsevol. Una 
temperatura agradable. El 
cel ennuvolat. Un carrer. El 
clonc-clonc de les sabates 
quan entren en contacte 

amb el trespol és l’únic renou audible. La 
monotonia cromàtica es romp amb els 

verds de les persianes, el marc blanc de 
les finestres. Les polides façanes de les 
cases, algunes folrades de pedres, estan 
engalanades amb cossiols, que també 
donen color a l’escena. Els cables de 
les línies telefòniques i de l’electricitat, 
embruten els murs. La desigualtat en les 
alçades de les cases doten de personali-
tat al carrer. Les canaletes estan disposa-
des estratègicament per conduir l’aigua 
de la pluja des de les teulades al terra. 

Els desaigües intenten passar desaper-
cebuts en l’empedrat. Els fanals són més 
estètics que pràctics, ja que en una fosca 
nit la llum és insuficient per veure on 
poses el peu. Segueixes avançant, a poc 
a poc. No tens pressa. Quedes embadalit 
per la singularitat del lloc. Sembla com 
si el temps s’hagués detingut. Però els 
signes del segle XXI són difícils d’ama-
gar. Un cotxe avança cap a tu i t’amagues 
en un portal per de deixar passar el vehi-

cle motoritzat. Mires el cel. Sembla que 
no plourà. Clonc-clonc, clonc-clonc.... 
No són les teves passes. Gires al cap i 
veus una dona carregada amb bosses. 
S’atura davant un portal. Entra. Quedes 
novament sol al carrer. Mires el rellotge. 
És quasi migdia. No tens gens de pressa, 
gaudeixes del dia. Tant de bo cada dia 
es pogués gaudir de la tranquil·litat. És 
possible, simplement s’ha de trobar el 
moment.


