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JA NO S’ENVIEN AVISOS DE PAGAMENT

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

A ESPORLES

Per a qualsevol tràmit és imprescindible que aporteu el DNI
A més de la següent documentació per a aquests tràmits destacats:

Codi de contribuent

DEMANAR HORA
Fins 3 dies abans del dia que 
volgueu venir.
TELÈFON
971 610 002

DOMICILIACIONS I 
OBTENCIÓ DEL CODI 

DE CONTRIBUENT

A partir d’ara, podeu accedir als rebuts de forma telemàtica, 
amb el codi de contribuent, a través del web wwwc.atib.es 
(Carter virtual d’avisos), sense perjudici de poder domiciliar 
el pagament (opció recomanable), o que també els podeu 
obtenir de forma presencial a qualsevol oficina de recaptació 
de l’ATIB (que podeu consultar al web www.atib.es).

Per a obtenir el codi contribuent, si és el mateix titular, el document 
d’identitat (DNI o NIE). Si no és el mateix titular, autorització del 
titular per fer aquest tràmit.

Per fer la domiciliació bancària, és necessari que el titular o la 
persona autoritzada a fer-la, presenti l’acreditació de la titularitat 
del compte bancari de domiciliació, així com una còpia dels rebuts 
a domiciliar i el DNI o NIE.

Personal de l’ATIB es 
desplaçarà mensualment 
a les oficines municipals 
de l’ajuntament per fer 
qualsevol tràmit relacio-
nat amb els tributs que 
gestiona l’ATIB. Les dates 
previstes per a aquests 
propers mesos són: 

1 d’abril 
13 de maig 
3 de juny

de 10 a 12 hores

DEMANAR HORA
Fins 3 dies abans del dia 
que volgueu venir.

971 610 002
Aquesta 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: 
Biblioteca Municipal: Carrer de Ramon Llull, 3 | T. 971 611 000 | biblioteca@esporles.cat

Esperam la vostra col·laboració!
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Nova secció per a les 
eleccions

Atès el requeriment de l’Institut Nacional d’Estadís-
tica per a la divisió de la secció 01-002 per haver 
superat els 2.000 electors espanyols, s’ha dispo-

sat que l’actual secció 2 es divideixi en secció 2 i secció 
3. Així, els carrers i zones que passen a formar part de la 
nova secció 3 són:

• Els carrers Auba, Balladors, Camí de sa Claraboia 
i Pont de Fusta, i part dels carrers de la Bernadeta, 
carretera d’Esporles-Establiments, Miquel Marquès, 
placeta des Brollador i Torrent.

• Els polígons 4, 5 i 6

• Les zones de s’Esgleieta, ses Rotgetes de Canet i Jar-
dín de Flores.

Serveis Funeraris de 
Mallorca gestionarà el 
cementeri

Després d’un concurs de serveis, l’empresa Serveis 
Funeraris de Mallorca ha resultat adjudicatària de 
la tasca de fer la gestió i el manteniment del ce-

menteri municipal d’Esporles. S’ocuparà de totes les tas-
ques pròpies de l’activitat del cementeri, així com dels 
horaris d’obertura i tancament del recinte, de la neteja i 
de les feines de reparacions i manteniment necessàries a 
les instal·lacions.

El muntant de la contracta és de 5.032€ anuals i la du-
rada del contracte és de 4 anys.

Francisca Maimó, nova 
secretària interventora de 
l’Ajuntament

Francisca Maimó Molina és la secretària interventora 
de l’Ajuntament d’Esporles des del passat mes de fe-
brer quan va prendre possessió de la plaça. 

La nova secretària compaginarà la feina a Esporles amb 
la tasca de secretària del municipi de Sencelles alguns 
dies.

Subvenció pel control de les 
colònies de felins

El Departament de Desenvolupament Local del Con-
sell de Mallorca atorgarà una subvenció per a dur a 
terme activitats de control de felins assilvestrats a 

zones urbanes dels municipis de Mallorca. L’Ajuntament 
d’Esporles s’hi ha acollit amb l’objectiu de fer el control de 
la població dels animals de les 15 colònies felines d’Espor-
les, garantint el seu benestar així com la convivència amb 
els ciutadans i la prevenció de problemes de salut pública. 

Amb les actuacions del pla també es pretén informar la 
ciutadania sobre el control i les utilitats de les colònies fe-
lines urbanes, així com de les pautes a seguir per no des-
torbar la seva gestió.

El pla es basa en el control de la població de moixos, 
amb l’esterilització de més d’un centenar d’animals, el 
control i manteniment dels seus punts d’alimentació, les 
condicions sanitàries, amb les persones col·laboradores 
responsables de les colònies.

També està prevista la instal·lació de 15 panells informa-
tius sobre la gestió, control, utilitat de les colònies felines, 

les recomanacions a la població sobre el que pot i no pot 
fer en relació a les mateixes.

El control i manteniment d’aquestes colònies la du a 
terme l’associació Amics dels Animals d’Esporles, amb 
la col·laboració de 9 voluntaris. L’Associació d’Amics dels 
animals d’Esporles pertany a la Plataforma Balear per a la 
Defensa dels Animals (BALDEA).

Plaques d’energia solar 
fotovoltaica a l’Escoleta

A la teulada de l’edifici nou de l’Escoleta s’instal·laran 
plaques d’energia solar fotovoltaica pel consum 
d’energia elèctrica del centre.

El pressupost d’aquesta instal·lació és de 26.087,60€ 
dels quals 12.127,50€ estan finançats pel Govern de les 
Illes Balears mitjançant una subvenció pel Foment d’ins-
tal·lacions d’energia solar fotovoltaica per les Administra-
cions Locals, dins el Programa FEDER 2014-2020, gestio-
nat per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

La potència de la nova instal·lació serà de 13,475Kw i 
tendrà 49 plaques.

#eleccions municipals 2019 #medi ambient #animals

#cementeri

#administració
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Esporles treballa en 
l’elaboració del seu Pla 
d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima

L’Ajuntament d’Esporles es va adherir al “Pacte de 
Batles i Batlesses” l’any 2011, iniciativa de la Unió Eu-
ropea que impulsa la lluita contra el canvi climà-

tic a nivell local i defineix el compromís de reducció de 
més d’un 20% de les emissions de GEH per l’any 2020. 
Aquell mateix any, el municipi va redactar el pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible (PAES), amb un objectiu de re-
ducció d’emissions de 6.268,71 t CO2eq a través de 22 ac-
cions relacionades amb l’eficiència energètica, les energi-
es renovables i el transport, entre d’altres.  

Actualment s’està treballant en l’elaboració del Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que 
serà l’eina que guiarà al municipi per assolir el compromís 
de reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per 
l’any 2030 respecte el 2005. A més a més, aquest com-
promís inclou la obligació d’avaluar els riscos i vulnerabi-
litats municipals derivats del canvi climàtic i adoptar una 
estratègia d’adaptació. Aquest nou compromís està mar-
cat pel “Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia”, 
iniciativa a la que l’Ajuntament d’Esporles s’adherirà pro-
perament.

El procés d’elaboració del PAESC, que es realitzarà 
en diferents fases, es va iniciar el passat mes de novem-
bre quan es van reunir la batlessa del municipi, Maria Ra-
mon Sales, juntament amb els representants del Con-
sell de Mallorca i l’equip que donarà assistència tècnica al 
 municipi.

La primera fase consistirà en la redacció de l’informe de 
seguiment de les accions proposades en el PAES del 2011, 

l’elaboració un inventari municipal de consums energè-
tics i d’emissions de GEH associades als principals sectors 
d’activitat i la realització d’avaluacions energètiques a di-
versos equipaments municipals. Aquesta fase serveix per 
analitzar la situació actual del municipi i redefinir l’estra-
tègia d’actuació per reduir les emissions de GEH.

Amb els resultats d’aquesta primera fase, s’actualitza-
ran les accions de mitigació tant de l’àmbit municipal 
com del propi Ajuntament, descartant aquelles accions 
proposades inicialment que no siguin viables actualment i 
afegint-ne de noves.

De manera simultània, s’avaluaran els riscos i vulnera-
bilitats climàtiques del municipi davant del canvi climàtic 
per tal de definir l’estratègia d’adaptació mitjançant una 
sèrie d’accions que permetran incrementar la resiliència 
del municipi davant dels riscos identificats.

Un aspecte important en el procés de definició de les 
accions del PAESC, tant de mitigació com d’adaptació al 
canvi climàtic, serà la participació dels diferents actors 
locals, i per això, s’incorporarà un procés de participació 
i comunicació tant a nivell del propi Ajuntament com de 
la ciutadania en general.

Foto | Larissa Siqueira

Conducció de les aigües 
pluvials al carrer Major

Per tal d’evitar les inundacions d’alguns habitatges 
que se produïen al carrer Major quan plovia molt, 
s’han modificat les conduccions de les aigües plu-

vials a una zona del carrer Major cap a les canonades més 
grans.

Aprovada l’ordenança 
municipal de l’ús del foc a 
nuclis urbans

S’ha aprovat una nova ordenança que té com a ob-
jectiu complementar les normes de prevenció 
d’incendis forestals vigents a la nostra comunitat 

autònoma, regulant l’ús del foc a l’aire lliure dins del muni-
cipi d’Esporles durant l’època de màxim risc.

Segons aquesta normativa, únicament es podran cre-
mar restes vegetals i fustes no tractades. Està exclòs 
qualsevol altre tipus de residu.

S’ha de comunicar a l’ajuntament amb 24h d’antelació 
i està restringit a la franja horària entre les 6h i les 12h del 
matí.

Està totalment prohibida la realització de cremes en 
dies de vent, i el foc ha d’estar vigilat i s’ha de tenir a 
l’abast mitjans per apagar qualsevol propagació involun-
tària. Els autors del foc són responsables de tots els fets 
que es produeixin com a conseqüència de l’ús del mateix.

Pus vaixelles d’un sol ús a 
les activitats organitzades 
per entitats al poble

Amb l’objectiu de millorar la sostenibilitat de les ac-
tivitats que es duen a terme al municipi per part de 
les entitats locals, s’han modificat els reglaments 

d’ús d’espais municipals i el de préstec o cessió de mate-
rials. Les modificacions fan referència a la gestió dels resi-
dus generats durant aquestes festes i actes.

Una mesura destacable és la prohibició de les vaixelles 
d’un sol ús (vaixelles de plàstic, cartró o altres materials). 
L’Ajuntament disposarà de vaixella reutilitzable que es 
podrà cedir en servei de préstec, regulat pel Reglament 
General de Cessió de Materials Municipals, a les entitats 
que així ho prefereixin. Una altra opció és que les perso-
nes que participin duguin els seus estris (mai d’un sòl ús) i 
se’ls entornin a casa.

Per altra banda, al Reglament general d’ús d’espais mu-
nicipals s’especifica que L’Ajuntament posarà a l’abast de 
l’entitat, per a cada esdeveniment, un joc de poals i bos-

#medi ambient #medi ambient

#medi ambient

#millores

ses per separar els residus que se generin durant la cele-
bració i obliga a deixar-los degudament separats, i exclu-
sivament, dins els contenidors o bosses corresponents. El 
rebuig s’haurà de treure amb bosseta o etiqueta vermella 
i pagar la taxa variable corresponent.
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Correcció d’un error a 
l’Sportulis núm 48

A la pàgina 6, a la informació titulada Renovació als 
vestidors del camp de futbol, diu erròniament que 
les obres les fa l’empresa Sin Tec (guanyadora del 

concurs d’adjudicació) però davant la seva renúncia, fi-
nalment les obres les ha fet l’empresa Elecnor, per un im-
port de 98.409,99€ (sense aportar cap millora a l’oferta).

Atorgades 27 beques per a 
llibres i material escolar

Dins al darrera edició de les Beques Municipals per a 
llibres de text i material escolar obligatori pel curs 
2018 – 2019 es varen presentar un total de 27 sol·li-

cituds, les quals han estat totes acceptades i concedides.
La inversió municipal en aquesta iniciativa de beques 

escolars per aquest curs ha estat de 2.876,77€.

Una passa al costat

El passat mes de novembre el Ple de l’Ajuntament 
d’Esporles va donar compte de la meva renúncia 
com a regidor del PSIB-PSOE. Després de set anys 

com a portaveu dels Socialistes d’Esporles a la corporació 
municipal, vaig decidir fer una passa al costat amb la se-
guretat d’haver pres la millor decisió possible, tant a nivell 
polític com personal.

Sincerament, crec que ser regidor del nostre municipi 
no era una cosa que m’hagués plantejat, fins que, de cop, 
un dia m’hi vaig trobar i, ara mateix, estic molt complagut 
d’haver gaudit d’aquesta experiència. És un orgull haver 
pogut representar el nostre municipi i, sobretot, intentar 
traslladar, en la mesura que permet ser un únic regidor, les 
problemàtiques de les veïnes i dels veïns.

Si qualque cosa em satisfà, és que al llarg d’aquestes 
quasi dues legislatures que he estat membre de l’Ajunta-
ment, totes les mocions que he presentat han estat apro-
vades. El millor de la política és poder comprovar com el 
que sorgeix d’una idea es pot acabar materialitzant i, en 
aquest sentit, em plau enormement poder veure com 
després d’haver plantejat al Ple municipal la possibilitat 
de crear un parc de vida saludable, ara és una realitat.

Igualment, vull traslladar el meu reconeixement a to-
tes les regidores i els regidors de MÉS x Mallorca i del Par-
tit Popular, amb els que he compartit tots aquests anys; 
així com a tot el personal de l’Ajuntament. Els compromís 
d’uns i d’altres és el que fa possible que el nostre munici-
pi continuï oferint els serveis que es mereix la ciutadania.

Finalment, no puc deixar de fer esment a totes les per-
sones que, a l’entorn de l’Agrupació Socialista d’Esporles, 
m’han acompanyat al llarg d’aquests set anys i, als quals, 
sempre els hi agrairé el seu suport incondicional per a re-
presentar la nostra veu a l’Ajuntament. Per això, ara només 
em queda demanar-los que ho facin, igualment, amb en 
Toni Bordoy, que a partir d’ara serà l’encarregat de donar 
continuïtat al projecte que hem portat a terme fins ara. 

Juli Dalmau de Mata

Moltes gràcies Juli per la teva bona feina i la dedicació 
al poble durant aquests anys.

Incorporació de tres joves 
professionals del Programa 
SOIB Jove – Qualificats 
Entitats Locals

L’Ajuntament d’Esporles, per segon any consecutiu, 
torna participar al Programa SOIB Jove – Qualificats 
Entitats Locals 2018 amb la incorporació de tres jo-

ves titulades que treballaran a l’Ajuntament durant un 
any.

Desenvoluparan les seves tasques a l’àrea de Serveis 
Socials, a l’Arxiu Municipal i a l’àrea d’Educació, fent re-
forç educatiu en col·laboració amb el CEIP Gabriel Co-
mas i Ribas.

Aquest Programa està finançat  amb fons del SOIB i el 
cofinançament del Fons Social Europeu (FSE)

#política municipal

#política municipal

#ocupació

#ensenyament #fe d’errates

Pedro Anguera i Antoni 
Bordoy són els nous 
regidors a l’Ajuntament

Pedro Anguera Villalonga és el nou regidor del Partit 
Popular al Ple de l’Ajuntament d’Esporles. Anguera 
ha substituït en Miquel Bernat, que va deixar el seu 

càrrec a finals de l’any passat.
Per altra banda, Antoni Bordoy Fernández, substitu-

eix en Juli Dalmau com a representat del Partit Socialis-
ta de les Illes Balears.

Pedro Anguera. Antoni Bordoy.
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Èxit de les Audicions de 
l’Escola de Música i Dansa

Arribam quasi a meitat de curs a l’Escola de Música 
i Dansa i ja podem fer un bon resum del que hem 
fet fins ara.

Destacam les audicions instrumentals que feim cada 
mes des que començàrem les classes. Amb aquestes au-
dicions volem gaudir fent música i mostrar la feina que 
anam fent dia a dia. Es mesclen els nervis dels alumnes 
amb les ganes de tocar i de presentar al públic assistent la 
seva evolució amb l’instrument. Al final la satisfació d’in-
tèrprets i públic sempre supera qualsevol petita errada o 
indecisió que pugui sorgir. La propera audició serà dia 30 
de març, a les 17h, a la Casa des Poble.

Aquestes audicions serveixen per demostrar la des-
tresa amb l’instrument però també per aprendre com és 
tocar a l’escenari d’un teatre i  perdre la por a tocar davant 
la gent.

Per celebrar el Nadal, el 15 de desembre ens ajuntàrem 
a l’Església d’Esporles alumnes de llenguatge musical,  
instrument i dansa i oferiren vàries actuacions acompa-
nyats de la Banda Lira Esporlerina. L’Església estava tan 
plena que no hi cabia ningú més, ni assegut ni dret. No 
importa dir que tot el públic va quedar ben content amb 
totes les actuacions.

Infant i moviment

El passat  dissabte 2 de febrer l’Escoleta d’Esporles va 
participar a la taula rodona organitzada per l’APPIB 
(Associació de la pràctica psicomotriu de les Illes Ba-

lears), una jornada que encetava en David Bueno expli-
cant les avantatges de la pràctica psicomotriu vista des 
de la neurociència. 

Volem compartir amb vosaltres algunes frases de Da-
vid Bueno que ens quedam per tenir-les sempre presents:

«Els primers tres anys de vida d’una  persona és quan el 
cervell té més plasticitat».

«Està científicament comprovat que les activitats que 
potencien més la plasticitat del cervell són l’art, la músi-
ca i el moviment( totes les activitats relacionades amb el 
cos), per tant són aquests tipus d’activitats les que pro-
mouen més connexions neuronals».

«Les emocions són el primer que volen aprendre els in-
fants».

«Una mirada d’aprovació és més valuós que un 10».
«És bàsic que l’educador utilitzi les seves neurones mi-

rall, només motivam si nosaltres estam motivats».
Llavors vam poder escoltar les experiències de la psico-

motricitat a centres on fa anys que es duen a terme pro-

Coses noves passen per 
l’Àrea de Joventut

Des del mes de gener s’ha tornat a reincorporar na 
Suyapa al capdavant de l’Àrea de joventut, donant 
més força i suport al Casal Municipal de Joves, que 

actualment compta amb n’Albert com a dinamitzador i 
cap visible del Casal municipal.

Benvinguda Suyapa, i esperam que la reincorporació 
sigui el més feliç possible.

Han passat tres mesos i des del Casal seguim fent fei-
na en:

-  Alternanits: el programa nocturn del casal, on aquest 
obri les seves portes durant dos vespres al mes, de les 
22.00h a la 1.00h.

Durant aquests mesos s’han programat diferents acti-
vitats que es poden fer, activitats no dirigides, com són 
els jocs de taula, les sessions de cinema, la preparació de 
la comparsa de carnaval…

A més, ens trobam amb l’Espai de Jove de Lectura, on 
amb col·laboració amb la Biblioteca, un espai dedicat a la 
lectura jove, una butaca, una estoreta i el llum adequat 
fan d’aquest espai un raconet per estar tranquil·la i llegir 
a gust!!

- Grup de muntanya: aquest grup de joves surt cada 
mes a recorre un recó de Mallorca. A més, s’està par-
lant amb els pobles veïns per tal de fer sortides en comú i 
conèixer més la nostra Serra de Tramuntana.

Les sortides estan programades, la propera és una sor-
tida per fer un torrent, dia 30 de març, si estàs interessa-

Han finalitzat els dos tallers 
SOIB 30 Formació i Ocupació

Durant els darrers nou mesos 20 persones majors 
de 30 anys, que se trobaven en situació d’atur, han 
gaudit dels dos tallers emmarcats dins el Programa 

SOIB 30 Formació i Ocupació a Esporles.
Els tallers Son Quint II (nivell I) i Xarxa Forestal Espor-

les  (nivell II) han ocupat i format 10 alumnes treballadors 
cada un dins una iniciativa de l’Ajuntament d’Esporles fi-
nançada al 100% amb fons del SOIB mitjançant la Confe-
rència Sectorial.

Aquestes iniciatives tenen com a objectiu, formar a 
persones en els certificats de professionalitat d’ Acti-
vitats Auxiliars en Conservació i Millora de Monts i en el 
d’Aprofitament forestal. En aquesta ocasió s’han centrat 
en actuacions de manteniment, conservació i aprofita-
ment forestal al municipi, concretament s’han realitzat 
tasques de neteja de camins i zones forestals, la creació 
de faixes contra incendis i vies pel desembosc. També 

L’Escola de Música i Dansa també va participar a l’en-
cesa de l’arbre i els combos tocaren davant l’Ajuntament.

L’activitat musical també arriba als majors. No hem 
d’oblidar la bona feina musical que des de principi de curs 
fan les persones usuàries del Centre de Dia, un exemple 
d’això és el concert de Nadal que celebràrem dia 18 de de-
sembre, juntament amb el Cor d’Esporles. Aquest curs hi 
hem implantat una novetat. Si ja feia varis anys que realit-
zaven activitats de música, ara hem pujat un esglaó més 
i cada setmana feim una sessió de Musicoteràpia. Amb 
aquesta disciplina treballam diferents aspectes de la per-
sona, tant a nivell físic, com psicològic, social o emocio-
nal. Però el més important de tot és que ens ho passam 
molt bé!

jectes de psicomotricitat com l’Aula Balear, CEIP Badies, 
CEIP Son Sardina, CEE Son Ferriol, EI Verge de Lluc i en-
tre elles la nostra escoleta.

I NOLTROS PERQUÈ FEIM PSICO A L’ESCOLETA?
La psicomotricitat és una pràctica educativa que es 

basa en l’activitat corporal de l’infant i el té en compte 
amb totes les seves possibilitats: motrius, socials, afecti-
ves i intel·lectuals.

Després de tots aquests anys fent psicomotricitat a 
l’escoleta  veiem que el projecte dóna resposta a les di-
ferents necessitats dels infants i ens aporta una nova mi-
rada a les  educadores  amb  informacions molt valuoses 
que ens ajuden a conèixer com hem d’intervenir i acom-
panyar en el camí de l’infant cap els seus aprenentatges.

La PSIQUE i el MOVIMENT no poden anar mai per se-
parats  ja que és aquest moviment de l’infant el que pro-
picia l’inici cap els aprenentatges.

da posa’t en contacte amb el Casal.
- Difusió en el pati de l’IES: cada setmana ens traslla-

dam a l’Institut d’Esporles per fer més difusió de les nos-
tres activitats, per estar més en contacte amb els joves, i 
perquè d’aquesta manera feim més xarxa.

Dos pics al més ens acompanya na Natalia de la biblio-
teca, ella s’encarrega de l’Espai Jove de Lectura, traslla-
da novetats i llibres juvenils al pati de l’IES per acostar la 
lectura als joves. L’objectiu és incentivar i motivar l’esperit 
lector de cada un de nosaltres.

Totes aquestes accions estan organitzades des del Ca-
sal Municipal de Joves, que a poc a poc va agafant més 
 força.

Si necessitau i voleu més informació, podeu venir a 
veure’ns al Casal Municipal

s’han millorat els accessos pels vehicles i serveis d’emer-
gències.

Algunes de les zones on han actuat són la Drecera de 
Son Simonet, el camí del Pinar de Canet, Ses Rotgetes o 
Mirant de Mar.

Un cop acabats aquest dos projectes, estan a punt de 
començar els dos nous tallers de 2019.

#joventut#música

#infantesa

#ocupació

pij@esporles.cat
carreró de sa Vileta, 2 Casal d’Esporles

casalesporles

casaldejovesesporles.wordpress.comwww
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Encetam l’any amb energia 
al Centre de Dia d’Esporles!

Al Centre de Dia d’Esporles hem començat aquest 
2019 amb moltes ganes. Per seguir la tradició 
aquest Nadal l’hem passat d’allò més entretinguts 

cuinant dolços nadalencs, elements decoratius i prepa-
rant el nostre concert de cada any amb na Teresa de l’Es-
cola de Música i amb l’actuació del Cor d’Esporles, a qui 
aprofitam per donar el nostre més sincer agraïment ja que 
any rere any venen de tot cor a oferir-nos un preciós re-
cital.

Festes passades... més festes! I és que com no po-
dia ser d’altra manera Sant Antoni també ens encanta i 
aquest any va ser ben endimoniat, amb màscares de di-
moni, una falla amb pólvora, foc i espires, torrada... i unes 
espinagades gegants fetes per nosaltres amb més art que 
n’Arguiñano amb les que ens vam llepar els dits.

I com que de truill i rialles va la cosa, tot d’una ens po-
sàrem a preparar la nostra disfressa per la setmana de la 
rua, i potser alguns ens vàreu veure votlant per el poble 
amb les nostres desfresses, aquest any de tant de fred: 
d’esquiadors.

Suposam i esperam que ja sabeu en que consisteix la 
nostra tasca i el nostre dia a dia al Centre de Dia d’Espor-
les, però si teniu qualque dubte o estau interessats en una 
plaça i voleu més informació estarem encantats d’infor-
mar-vos!

Els alumnes de cinquè 
proposen posar noms de 
dones als carrers d’Esporles

Els alumnes del Col·legi Públic Gabriel Comas i Ribas 
varen visitat la batlessa, Maria Ramon, per fer-li una 
proposta a favor la igualtat de gènere. La idea és po-

sar nom de dona als carrers que s’hagin d’anomenar a par-
tir d’ara, ja que, segons un estudi que ells mateixos han 
realitzat, només 3 carrers al poble duen el nom d’alguna 
dona rellevant al municipi.

La batlessa ha acollit amb entusiasme la proposta i han 
acordat que els alumnes farien una investigació de figures 
femenines rellevants relacionades amb Esporles per tal 
de proposar-les com a candidates a donar nom a carrers 
de la vila.

Instal·lada una llamborda en 
memòria de Tomàs Seguí

Esporles es va sumar a la iniciativa Stolpersteine, 
com es coneix el projecte ideat per l’artista alemany 
Gunter Demnig i que vol dir «pedra o llambordí que 

et fa travelar». En principi estava dedicada als deportats 
i assassinats pel règim nazi a Europa. Amb la col·locació 
de les ‘pedres de la memòria’ ara també es recordaran les 
víctimes de la dictadura de Franco.

Concretament a Esporles, diumenge 16 de desembre 
es va instal·lar la «Pedra de la Memòria» al carrer Nou de 
Sant Pere, davant la casa de Tomàs Seguí, que fou bat-
le republicà del municipi, torturat i assassinat a Porreres 
l’any 1937.

En Guillem de s’Aigo s’ha 
jubilat

Només han passat 44 anys des que un jovençà Gui-
llem, el fill de n’Esperança Blanca,        va comen-
çar a fer feina a Sogesur, l’empresa que en aquell 

temps gestionava l’aigua a Esporles. Fou llavors quan es 
començaren a instal·lar les escomeses i els comptadors 
d’aigua a les cases del poble. I d’aquesta manera el jove 
Guillem va esdevenir en Guillem de s’Aigo.

Des de llavors, ha seguit fent feina a l’Ajuntament fins 
ara que s’ha jubilat com a cap de la Brigada de Manteni-
ment.

Aferrat a un telèfon que sonava constantment, tot el 
dia (i més d’una nit) per amunt i per avall no hi ha hagut 
canonada, ni troneta, ni rajola al carrer que fugís del seu 
control.

Moltes gràcies Guillem! i ara gaudeix de la teva lliber-
tat, però no perdis el telèfon per si t’hem de consultar... 
el dimoni on se colga.

#memòria històrica
#gent gran

#igualtat de gènere

#esporlerins



Tu de ben petit ja deies que t’agradaria conduir un fór-
mula 1, no és veritat?  
Sí, i tot i així seguesc igual d’enfora de fer-ho realitat... 
Per desgràcia baixar a fer-hi una volta no entra com a part 
dels nostres incentius. De moment només en Vettel i en 
Leclerc tenen permís...

Què fas actualment a l’escuderia Ferrari? 
M’encarrec de dissenyar part dels components (suspen-
sió, direcció, llantes...) del Fórmula 1 de 2019. Tinc un con-
tracte de mig any a la Scuderia Ferrari com a prova prèvia 
a un contracte indefinit.

Va ser fàcil entrar a la Ferrari? 
NOOOO! Va ser un procés de selecció llarg de gairebé 
3 mesos (al qual pots participar només si has fet un bon 
currículum durant molts anys) i vàries etapes prèvies que 
acabaven en una minifinal de dos dies de proves a Mara-
nello. Però es un camí que realment he gaudit.

Te està agradant l’experiència? 
Molt! Em sento realment un privilegiat de gaudir de l’ex-
periència. Poder assolir l’objectiu de la teva vida no té preu.

Com és el teu dia a dia?
No molt apassionant per al lector (riu)...  Aixecar-se, anar 
a fer feina, tornar per sopar, distreure’s una horeta i anar a 
dormir. La Fórmula 1 és molt exigent a nivell personal; l’es-
forç a nivell d’horaris és gran per part de tots els membres 
de l’equip, però la clau està en que ens apassiona i ens di-
verteix el que feim.

Quines són les expectatives de futur?
Ara per ara, guanyar-me l’oportunitat de seguir aquí i se-
guir-ho gaudint. El dia que em cansi, si arriba, ja em plan-
tejaré què fer després. Ara per ara sóc on vull ser, i això és 
una gran sort.

ERNEST 
RUIZ 

ANGUERA
///

enginyer

«La fórmula 1 és molt 
exigent a nivell personal,

però la clau és que
ens apassiona i diverteix

tot el que feim»

ENTREVISTA

Va néixer a Palma dia 13 de 
novembre de 1995. Els seus 
pares viuen a es Verger; per 
això va passar tota la seva 

infantesa a Esporles: anà a l’escola 
pública del poble i va fer el batxillerat 
a Sant Josep Obrer de Palma. El 
seu pare, Frederic Ruiz, és el degà 
del Col·legi de Procuradors i la seva 
mare, Pilar Anguera, és pedagoga. 
Té dues germanes que actualment 
tenen 17 i 21 anys. Durant les Rues 
d’Esporles dels anys 2003 al 2008 
es presentava amb la seva família 
amb comparses divertides i creatives 
fetes per ells. 
 
Va estudiar enginyeria mecànica 
a  l’Universitat Politècnica de 
Catalunya. Després va fer un 
màster en Enginyeria de Competició 
a Oxford i actualment treballa 
d’enginyer, dissenyant els diferents 
components del Fórmula 1 de la 
Scuderia Ferrari a la localitat italiana 
de Maranello.

«Enyor la gent, el 
bon temps, les vistes 
i les ensaïmades de 
Cas Currot»

Text: Es Fill de na Joaneta
Foto: Danilo Moretti
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De petit volies ser com en Fernando Alonso. Segueixes 
amb la mateixa curolla? 
Home, ser pilot sería encara millor! (riu) Però ja de jove 
sabia que no tenia ni els diners ni la capacitat per arribar 
a professional. Com a hobby, amb els estalvis, segur que 
faré qualque cosa més endavant, però per divertir-me.

De moment ja has conduit un Fórmula 1 elèctric...
Sííí!. Encara que es diu Formula Student en lloc de Fórmu-
la 1, però vaja, sí. Va ser un regal. Ho vaig disfrutar moltís-
sim i és un dels millors records que mai tendré. Imagina’t 
poder viure el teu somni i, a més, sabent que el cotxe l’has 
creat tu, i els teus companys, del no res.

Com va ser l’experiència de fer un Formula Student  
totalment elèctric?
El major repte de la Formula Student és realitzar un pro-
jecte de nivell altament professional per primera vegada, 
encara com a estudiant. Des del punt de vista de la pro-
pulsió elèctrica, la meva tasca en concret és idèntica, els 
components es dissenyen de la mateixa manera. És veri-
tat que posar-lo a punt en pista és molt més complex que 
quan empres un motor de combustió comercial. Però és 
qüestió de temps. La tecnologia fa molts d’anys que està 
preparada. De cara al carrer només cal trobar una millor 
manera d’emmagatzemar l’energia.

T’ha costat molt separar-te dels teus pares i  
germanes?
Sóc fora de casa des dels 18 anys, pels estudis. Ja estam 
tots ben avesats!

Els enyores?
Sí, clar, però forma part del joc. A més així tornar sempre 
és especial perquè en tens més ganes.

Enyores alguna cosa d’Esporles?
Clar! I de Mallorca! Enyor la gent, el bon temps, les vis-
tes, les ensaïmades de Cas Currot, i les enyor perquè està 
tancat i encara que fos a Esporles no en podria menjar. 
Som uns privilegiats de ser d’on som. Realment crec que 
és el millor lloc del món per viure i m’encanta tornar quan 
puc. De fet hi tornaré per viure, quasi segur, però més en-
davant (jubilació?); hi ha temps per tot.

Te deus menjar unes bones pizzes per allà, bergant!
En pots estar segur! Qui s’apropi per aquí que avisi, que ja 
conec on són les millors pizzes i on convidar.

Gràcies Ernest i molta sort!
Gràcies a tu per recordar-te de mi. Envia salutacions a 
tots els esporlerins de part meva!

«Poder assolir 
l’objectiu de la 
teva vida, no té 
preu»

«Ara per ara, sóc 
a on vull ser, i 
això és una gran 
sort»

«Qui s’acosti per 
aqui, que avisi 
perquè conec on 
fan les millors 
pizzes»

L’Esplai la Cadernera 

Som una entitat sense ànim de lucre del poble d’Es-
porles que treballem per a oferir als infants de 6 a 12 
anys un espai d’oci i temps lliure durant els caps de 

setmana i durant l’estiu.
Probablement ens associeu amb el casal ca sa tia Xiro-

ia de Sa Vilanova, però fa ja més d’un any, per motius que 
no vam poder controlar, ens vam haver de traslladar a Sa 
Vilavella. Actualment, ens trobam al Carreró de Sa Vileta 
número 2. Espai del qual podem gaudir gràcies a l’Ajunta-
ment i al Casal de Joves.

Creiem que és imprescindible que existeixi un esplai als 
pobles i que deixar que desaparegui seria restar impor-
tància a la infància. Hi ha vincles que sols es poden esta-
blir amb les amistats que es creen a l’esplai i estam segures 
que això no ens ho negareu.

Ara et demanem a tu, lector/lectora, que facis un exer-
cici: Tanca els ulls i recorda com et senties quan anaves de 
campament o quan anaves cada setmana a l’esplai.

Segur que podeu recordar les rialles dels vostres amics 
i amigues, els jocs que no acabaven encara que es posés 
el sol, l’olor de crema solar i de repel·lent de mosquits, la 
xerrameca del menjador, el temps lliure d’abans de sopar 
que probablement és l’únic moment en el qual veus als 
teus companys nets després d’una bona dutxa... són tots 
moments màgics i irrepetibles i seria una llàstima que els 
vostres fills i filles no els poguessin gaudir.

No us mentirem, l’Esplai la Cadernera està en perill 
d’extinció i sols vosaltres ens podeu ajudar a créixer. Les 
monitores hem llençat diversos projectes per tal d’acon-
seguir que ens feu arribar les vostres crítiques i propostes 
per tal d’esbrinar què impedeix que més infants venguin 
a l’Esplai. 

Són moltes les idees i les ganes de fer feina, però sols es 
poden fer realitat amb l’ajuda de més esporlerins i espor-
lerines. Sabem que estimeu el poble i, per tant, que esti-
meu l’esplai... però dir-ho no basta, us necessitam.

Les portes estan obertes durant tot el curs. Les acti-
vitats, per norma general, es realitzen els dissabtes de 
16:30h a 18:30h. Podeu venir a provar sense cap compro-
mís.

Què fem a l’esplai? Excursions per la muntanya, tallers, 
visites culturals, participam en la rua, danses, jocs, acam-
pades, etc. Com veieu, no sols fem un campament d’estiu 
i, per tant, la diversió estarà assegurada durant tot l’any.

La quota anual és de 60 euros i la trimestral de 20 eu-
ros. A més, els infants que venen durant el curs escolar 
tenen plaça assegurada i descompte de cara al campa-
ment d’estiu.

No et quedis a casa, vine a l’esplai!
Contacta amb nosaltres:

4 i 5 de maig, Contesporles
4t Festival Internacional del Conte. Més de setanta  

activitats, de tot tipus i per a totes les edats. Informació 
general i venda anticipada d’entrades a la web del Festival:

#associacions

#associacions

Ernest conduint el Formula Student

www www.contesporles.com

665 012 965 esplacas@gmail.com

@Contesporles
@contesporles
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GALERIA
SA RUA 2019

PREMIS
Primer premi
The Flip’s Band

Segon premi
Any nou xinès

Tercer premi
Viquiking

Premi individual
El llop i la padrineta
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Esporles Bàsquet Club

A l’equador de la temporada, i amb un parell de me-
sos d’aquest 2019 a l’esquena, s’aprecia de manera 
notable el treball de jugadors i jugadores i del cos 

tècnic de tots els equips del club.
A destacar que el primer equip masculí, el Lliga Bale-

ar Fundación Escribano està competint molt bé davant 
equips a priori superiors, amb el desplaçament a Eivissa 
inclòs, i que aquests mesos encara una segona volta dura i 
que necessita del suport dels aficionats els diumenge ho-
rabaixa. I també els U23 Construccions Corró, que estan 
fent un bon paper a aquesta lliga de nova creació.

El primer equip femení, el Lliga Insular La casa del Di-
esel estan lluitant al grup per accedir a la Lliga Balear Fe-
menina, aconseguint bons resultats i bon joc. Així també, 
les Junior Femení Tecsalud estan disputant la Lliga Interi-
lles, competint amb els millors equips de Balears i actual-
ment ocupen la tercera posició del seu grup.

El Junior Masculí La casa del Diesel, després de que-
dar-se a les portes d’entrar a la Lliga Interilles, estan fent 
un molt bon paper al seu grup, competint per estar entre 
els tres primers classificats i fent un joc molt atractiu.

Els equips Minis han acabat les seves fases, el Femení 
Limpiezas Munar Fullana ha quedat segon classificat del 
seu grup, i el Masculí Tot Casolà ha quedat en tercera po-
sició.

Els més petits han duit a terme diferent diades amb el 
Consell de Mallorca, coneixent la part més lúdica i alhora 
divertida del nostre esport. Les rialles i l’alegria cada ve-
gada que han sortit d’una diada ho diuen tot.

També volem destacar la participació de na Clara Llo-
friu (Cadet Femení) i dels tècnics Isra Pampín (Cadet 
Masculí) i Marc Estelrich (Infantil Femení) al Campionat 
d’Espanya de Seleccions Autonòmiques a Huelva que es 
va dur a terme del 2 al 7 de Gener; i na Natàlia Monterde 
(Mini Femení) va participar del Torneig Illes de Bàsquet, 
que engloba les 48 millors jugadores de la categoria Mini 
de les illes, els dies 27 i 28 de Gener, tot un premi essent 
de primer any.

A més, els equips Infantils i Cadets faran un viatge de 
club per les vacances de Pasqua al Marina d’Or Basket 
Cup, aprofitant els 6 dies que estaran junts per enfortir el 
grup i conviure tots plegats.

Per acabar, volem informar-vos que durant el mes 
d’abril es durà a terme el ja tradicional CAMPASQUA, per 
a nins i nines nascuts entre els anys 2007 a 2015. Serà els 
dies 23, 24, 25 i 26 d’Abril de 9:00h a 13:00h, amb entre-
nadors titulats, una combinació de bàsquet i jocs lúdics, 
i més sorpreses. Per a més informació, podeu contactar 
amb en Marc Estelrich (606 622 156).

Competició de  
Street Workout

Hod Battles celebrades a Esporles per primer cop. El 
passat mes de novembre, i per estrenar com cal el 
nou espai dedicat a la modalitat esportiva anome-

nada calistènia, es va celebrar una competició amb atle-
tes d’alt nivell en aquesta moderna disciplina.

El pòdium va ser per Faustino Padrón de Barcelona en 
primera posició; Hermes Martín d’Eivissa fou el segon 
classificat i el mallorquí Ashir Imran el tercer.

Esporles Volei Club

L’Esporles Volei Club no ens cansam de realitzar acti-
vitats per tal d’ensenyar de la millor manera aquest 
esport. Entre aquestes activitats, el 16 de desembre 

vàrem realitzar la presentació dels equips que conformen 
el club: l’escoleta, dos equips infantils, dos equips cadets, 
dos equips juvenils i l’equip de Primera Balear. Entre els 
equips, els entrenadors i tots els pares, mares, familiars, 
amics i amigues que assistiren a la presentació vàrem arri-
bar a ser aproximadament unes 300 persones, en aquest 
gran dia on les jugadores son les principals protagonistes.

Per altra banda, hem organitzat dues activitats desti-
nades a que els/les jugadors/es s’ho passin d’allò més bé 
mentre es formen en aquest esport. El 8 de setembre và-
rem realitzar el primer Torneig Nocturn de voleibol de 12 
hores, que va tenir molt d’èxit. La segona activitat, que 
va tenir lloc els dies 27 i 28 de desembre, va ser el primer 

Campus de tecnificació i aprenentatge, en el que partici-
paren tant nins com nines arribant a unes 80 persones, i 
en el que tant els entrenadors com els nins i nines parti-
cipants vàrem aprendre els uns dels altres i ens ho vàrem 
passar molt bé.

Ara per ara, mentre dia a dia entrenam per les competi-
cions en què es troben els nostres equips, esteim organit-
zant el pròxim Campus de volei, que es realitzarà durant 
les vacacions de pasqua, i preparant altres activitats que 
anirem comunicant a traves de les xarxes socials.

I com sempre, recordam pels que ja ho sabeu i infor-
mam als que no, que tenim les portes obertes a que qual-
sevol nin/nina a partir de 5 anys vengui a provar el voleibol 
uns dies sense cap compromís. 

Per a més informació podeu posar-vos en contacte 
amb nosaltres a través del e-mail: clubvoleiesporles@
gmail.com, o conèixer el nostre dia a dia a través de la 
nostra pàgina web: 

Tots amb l’Esporles

Fa uns dies des del CE Esporles, juntament amb l’Ajun-
tament d’Esporles i els comerços del poble, hem ini-
ciat la campanya «Tots amb l’Esporles» per incenti-

var que la gent vengui al camp de futbol de Son Quint per 
veure els partits del nostre primer equip que juga a terce-
ra divisió.

Per això, s’han repartit cartells i invitacions a tots els 
comerços del poble com també a l’Ajuntament, a l’esco-
la i a l’institut, etc, per tal, de donar a conèixer aquesta 
campanya, i entre tot ajudar al club a aconseguir la per-
manència a tercera divisió.

Es tracta dels 7 partits que queden per jugar a ca nos-
tra fins a final d’aquesta temporada 2018-19. Al cartell es 
poden veure els dies i els horaris dels partits, que majori-
tàriament es juguen dissabte horabaixa. Amb les invitaci-
ons que s’han entregat als comerços podeu accedir a tots 
els partits indicats. Volem que sigui una festa, i que entre 
tots poguem sentir-nos part important per aconseguir 
l’objectiu de permanència. 

Des del club sabem de la importància de que els afici-
onats al futbol d’Esporles venguin al camp a donar el seu 
suport, ja que entre tots hem d’ajudar-nos a aconseguir la 

permanència del primer equip a la màxima categoria del 
futbol balear. 

El CE Esporles el formen molts jugadors i entrenadors, 
des dels més petits fins el primer equip. Tots tenim la nos-
tra importància, i ara que el primer equip ens necessita, 
hem d’estar al seu costat. Cal recordar que alguns juga-
dors del primer equip, fa uns anys també formaren part 
del futbol base del club. 

El primer partit contra el CF Sòller va ser un èxit i l’afició 
va venir a animar al camp. Esperam que als propers par-
tits poguem seguir veient molta gent a la grada i animar 
als nostres jugadors, que s’ho mereixen. 

Als comerços on veieu els cartells podeu demanar la 
vostra invitació i venir al següent partit a ca nostra. Re-
cordau dur roba vermella i a animar a l’Esporles. 

Per tant, feim una crida a tots els esporlerins i espor-
lerines, que venguin al proper partit a ca nostra, a animar 
als jugadors. Vos necessitam a tots!! Amb vosaltres a la 
grada, l’Esporles guanya. Ens veim al camp de futbol.

Amunt CE Esporles!!

#esports #esports

#esports

#esports

www www.voleiesporles.com AMUNT ESPORLES!
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Els Ermassets, club de 
muntanya d’Esporles, 
inicien nova etapa

El passat dia 31 de gener va tenir lloc al Refugi de Son 
Tries l’assemblea general en sessió extraordinària 
dels Ermassets, Club de Muntanya d’Esporles.

Com resen els Estatuts del Club, aquesta assemblea es 
realitza per triar una nova junta directiva.

L’anterior junta directiva presidida per Antoni Vicenç 
Ferrà va cessar en les seves funcions i fins aquest dia, una 
junta gestora formada per membres d’aquesta junta s’en-
carregaven de la gestió del Club.

Al procés electoral obert, només es va presentar una 
candidatura. Aquest fet va fer innecessària la realitza-
ció de votacions, per la qual cosa el president de la mesa 
electoral va proclamar la candidatura presentada per Pau 
Bestard Puig com a nova junta directiva del club, forma-
da per:

Així mateix des del club, es vol fer reconeixement i 
agrair als membres de l’antiga junta directiva la seva de-
dicació i bon treball realitzat durant els darrers anys. Des-
tacar especialment  al president i cofundador del club, 
Antoni Vicenç Ferrà per la seva impagable dedicació i 
compromís amb el club a més de ser un referent esportiu 
i humà pels Ermassets. En aquest sentit, es va proposar a 
l’assemblea general el nomenament d’Antoni Vicenç Fer-
rà com a soci d’honor del club, la qual cosa va ser aprova-
da per unanimitat entre les persones assistents.

Ara aquesta nova junta directiva vol continuar amb 
 il·lusió i compromís la tasca dels seus antecessors i com a 
premisses vol treballar entre altres en:

 • Consolidar i potenciar l’escola dels Ermassets, base 
per a l’educació i desenvolupament dels alumnes 
amb els valors del respecte, l’esport i la muntanya. 

 • Donar continuïtat i millorar, si es cau, les activitats 
programades i organitzades pel club, sobretot les 
adreçades a les sòcies i als socis. 

 • Programar activitats d’aprenentatge, conservació i 
recuperació del nostre medi natural, patrimoni cul-
tural i etnològic del qual en som usuaris i ens deu la 
seva protecció.

 • Promoure la participació femenina dins el club i 
dins les activitats així com promocionar i visualitzar 
el paper de la dona dins l’esport.

Concerts de l’Associació  
Mà de Música a final d’any

Amb paraules resumides d’Albert Catalan vos il·lus-
tra’m el concert de Cello Works: «Esporles, el po-
ble dels contes, és en camí de ser-ho també de la 

música. L’Associació Mà de Música treballa per afegir, a 
les diverses iniciatives musicals presents al nostre poble, 
una línea regular de concerts de música.

El passat 18 de novembre tingué lloc a la Casa del Poble 
un d’aquests concerts, Cello Works,  protagonitzat  per la 
interpretació virtuosa del violoncel·lista, jove però ja amb 
extens currículum, Gabriel Fiol, que simultaniejà, en la 
majoria de les peces, l’ús  del cello amb un segon «instru-
ment»: la pedalera de loops, un dispositiu electroacústic 
que permet el músic anar afegint «capes» a la interpreta-
ció. Amb un mestratge fruit, sense dubte, d’un llarg apre-
nentatge i assaig,

Cadascuna de les peces interpretades per Fiol foren 
encertadament presentades per Carme Garí, soprano 
amb qui forma el duo Voicello, que també acompanyà 
amb la seva veu ben timbrada una cançó d’inspiració me-
dieval. També amb l’acompanyament, en dues ocasions, 
de l’excel·lent pianista Marina Fiol, germana del músic. 

Per cloure l’audició, el llarg aplaudiment del públic es 
veié recompensat amb el regal d’un bis: un gairebé obliga-
tori homenatge a Bach amb la seva Suite Nº 1 per a violon-
cel. Emoció arran de pell.»

Per altra banda, pel pont de desembre, com ja és cos-
tum a Esporles, vàrem oferir un concert per anar prepa-
rant les festes de Nadal. En aquesta ocasió ens va delec-
tar amb gran mestria l’organista Arnau Reynés amb obres 
de Bach, i la Coral Polifonia dirigida per Marc Vaquer amb 
cançons nadalenques. També la soprano Mercé Miró ens 
va oferir una gran interpretació de la Sibil·la. Des de que 
va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, la 
nostra Associació l’ofereix als veïns d’Esporles com a pre-
ludi del Nadal.

Va ser un concert entranyable a pesar de les incidèn-
cies que dos captaires provocaren a l’entrar a l’Església, a 
més de fer renou, importunaren a algunes persones, fins 
al punt que es va requerir la presència de la Guardia Ci-
vil, els quals vengueren immediatament i resolgueren el 
conflicte. 

Presentació de la Comissió 
Feminista de l’Ataneu 
d’Esporles

Estimats i estimades esporlerines, fa molts anys que 
Esporles és un poble pioner dins l’associacionisme. 
Tenim col·lectius de joves, de gent gran, excursio-

nistes, l’esplai, grups de muntanya, i un llarg etcètera. Si 
més no, en el panorama actual en el qual ens trobem, les 
dones necessitàvem un espai de conversa, de formació i 
de creixement personal on trobar-nos juntament amb els 
homes. D’aquesta idea primària naixem nosaltres, la Co-
missió Feminista de l’Ateneu d’Esporles. 

Som un grup mixt i transgeneracional. Però sobretot 
som un grup obert que volem convidar a tothom qui vul-
gui venir a sumar-se al projecte. El Patriarcat com a sis-
tema consolidat a la nostra societat, encara a dia d’avui, 
presenta un greu problema per al dia a dia de les dones. 
Algunes conseqüències més explícites de la situació actu-
al, com els feminicidis, s’associen a etiquetes com «mas-
clisme» o «violència de gènere» però rarament s’entenen 
com un problema de la nostra societat. A partir d’aquest 
col·lectiu, volem treballar de tu a tu, amb propostes d’ac-
tuació per a potenciar l’eix feminista, mitjançant forma-
cions internes i d’altres obertes. Volem aconseguir que el 
feminisme sigui l’eix transversal en tots els actes del nos-
tre poble. Fins ara ens hem anat veient cada dimarts un 
grup d’unes vint persones. Però volem ser de cada vega-
da més!

Les darreres trobades que hem fet (també les primeres 
de la Comissió) s’han centrat en pensar, organitzar i coor-
dinar els actes que vam celebrar el passat 8 de Març, dia 
de la dona. Des de la Comissió vam prepar un 8M visible 
al poble sota el lema «Esporlerines feministes, combati-
ves i rebels» amb un taller de pancartes al matí; una con-
centració a les 12 h a la plaça de l’Ajuntament; un dinar de 
carmanyola amb música de les PD Cabragines a la plaça 
des Jardinet; un servei de Ludoteca a càrrec dels homes 
de la Comissió, i la trobada conjunta per baixar a Ciutat 
a la manifestació unitària del cap vespre. Un bon principi 
per a encetar la feina de la Comissió. Amb aquest escrit 
volem convidar-vos a participar als pròxims actes que fa-
cem, però sobretot a venir a preparar-los. Així doncs, us 
convidem a venir cada dimarts, a les 20 hores, a l’Ateneu 
Popular d’Esporles, lloc de trobada de la Comissió Femi-
nista. Segur que hi teniu molt a dir i a proposar. 

Visca la lluita feminista!
Comissió Feminista d’Esporles

#esports #associacions

Pau Bestard Puig: President
Clara Jiménez Caballero: Vicepresidenta 1a
Amaranta Ripoll Frau: Vicepresidenta 2a
Francesc Moranta Ribas: Vocal curses per  
muntanya i Vicepresident 3r
Bernat Jaume Martínez: Tresorer
Joan de la Cruz Suau: Secretari
Miquel Fernández de Heredia Cañellas: Vocal de socis
Joan Vidal Roig: Vocal d’excursionisme
Bernat Bestard Puig: Vocal d’orientació
Sebastià Garau Sastre: Vocal de BTT
Gustau Gastalver Bonnin: Vocal d’escalada
Joana Rul·lan Pomar: Vocal de teles
Andres Lesmes Clar: Vocal de barranquisme

#iniciatives



|  2726 | |  PARTICIPACIÓ CIUTADANA PARTICIPACIÓ CIUTADANA |

Transformant el pati de 
l’escola en un espai de joc i 
aprenentatge
Comissió mixta d’Espais del CEIP Gabriel Comas i Ri-
bas d’Esporles: 

 

Com a nombroses escoles, la nostra conserva enca-
ra uns espais exteriors pensats en els anys 70. Hi 
predomina el ciment amb el protagonisme d’es-

pais esportius basats en la competició (bàsquet i futbol). 
Observem que aquests patis són espais poc estimulants, 
donat que coarten els processos creatius inherents a les 
nines i nins, amb una ocupació majoritària de gènere mas-
culí i una manca d’elements naturals. No obstant això, 
l´escola ja fa uns anys que dóna una resposta educativa 
amb els «jocs de pati». Un model innovador basat amb 
l´aprenentatge cooperatiu i la millora de la convivència. 
Sabem que les dinàmiques de relació entre els infants es-
tan molt condicionades pel tipus d’ambient i que repen-
sant l’entorn i posant la mirada en les necessitats reals 
dels infants, milloren les experiències d’aprenentatge i la 
convivència escolar. 

Com a nombroses escoles, hem engegat un procés 
per plantejar els patis per mitjà d’un procés participatiu 
amb la comunitat educativa per tal d’elaborar tots junts 
un projecte de redisseny dels espais i reparació d’infraes-
tructures que es presentarà a la Conselleria d’Educació i 
a l’Ajuntament.

El curs 2017-18, la comissió d’espais de l’associació de 
famílies d’alumnes (AFA) va fer una anàlisi de necessitats. 
A l’abril de 2018, es va presentar a les classes una pluja de 
propostes de transformació dels espais i els vam plantejar 
el repte de descriure’ns el pati dels seus somnis. Els nins 
i nines amb la seva creativitat i manca de prejudicis ens 
descriuen experiències personals difícils de quantificar 
però que, si estàs disposat a observar-los i escoltar-los, 
aporten molts continguts i idees que no t’esperes i que 
contribueixen a què el projecte sigui exitós.

Els grups van elaborar propostes i també van fer un llis-
tat de desperfectes que requereixen d’una reparació ur-
gent ja que fan que el pati sigui perillós. Al maig de 2018 es 
va presentar el recull a l’Ajuntament.

L’equip educatiu, els alumnes i les famílies, assessorats 
per experts en espais exteriors en contextos educatius, 
conjuntament amb l’Ajuntament,  treballem a la comissió 
mixta per redactar un projecte global. De vegades és di-
fícil posar-nos d’acord i tenim diferents perspectives del 
què pensem que és més idoni o del ritme com avancen les 
coses, però els fruits comencen a veure’s. Al juny de 2018, 
la participació de l’AFA i de les famílies va permetre fer re-
alitat l’estructura de joc més demandada pels infants: una 
cabana. El següent pas ens ha arribat per part de l’Asso-
ciació Club de Muntanya Ermassets d’Esporles i el Grup 
d´excursionistes d´Esporles.  que ha fet una donació que 
es dedicarà a material lúdic d’exterior. Properament s’or-
ganitzaran tallers amb les famílies per construir un hort 
escolar amb bancals elevats, un sistema de captació d’ai-
gua de pluja i un compostador de matèria orgànica.

Confiem que la col·laboració entre institucions faci 
possible que el projecte sigui una realitat ben aviat.

Coia Sanchez

Primer ball de Sant Antoni i 
els dimonis d’Esporles

Una de les festes més tradicionals i més nostres de 
tot l’any són les que celebram a principis d’any en 
honor al patró dels animals útils per a les feines del 

camp, se celebren en honor seu gran nombre de festes 
populars relacionades amb ells, per tal d’obtenir la fertili-
tat dels animals i dels aliments, i la seva purificació. En el 
passat va ser una festa clau en moltes poblacions, essent 
la festa major d’hivern o festa major petita. Actualment, 
el seu arrelament és un fet, tot i que la desaparició dels 
animals de treball podia fer pensar en l’extinció de la fes-
ta, tot el contrari, cada any son més els llocs on es celebra 
aquesta data, i més gent la que gaudeix de les grans ce-

lebracions dels poblen on, en qualcuns llocs, duen segles 
celebrant.

Idò bé, aquesta simbologia, a molts pobles arreu de la 
illa, es representa amb un ball on Sant Antoni rebutja la 
temptació dels dimonis mentre ell dedica la seva vida a 
l’oració, els dimonis ballen i el conviden a unir-se a ells, ba-
llant i ballant al voltant del sant sense arribar a obtenir cap 
resposta.

Doncs aquesta tradició, per primer cop, s’ha realitzat 
al nostre poble, va ser per la a la diada que va celebrar 
el CEIP Gabriel Comas i Ribas. Sant Antoni i els dimonis 
varen fer el seu primer ball, amb uns vestits grocs i unes 
canyes a la mà. Si la climatologia no ho hagués impedit, 
haguessin participat també a les beneïdes de diumen-
ge, ara haurem d’esperar a l’any proper per poder gaudir 
d’aquesta nova tradició a Esporles on tots podrem cantar 
i dir VISCA SANT ANTONI!!

DIMONI GROS 

Benvolguts fills del dimoni
Ja som sortits al carrer
Per deixar-vos testimoni
D’aquest mon tan mentider.
Jo som es dimoni gros
I de l’infern he vengut
Per deixar clar de bon tros
Que som es més gran banyut,
I aquest curt de Sant Antoni
Que prediqui pel Perú
Perquè es cert que a n’el dimoni
Només guanya al trenta-u.
I escoltau bé el que vos dic,
No me vengueu amb censura,
Que és ben segur, per ventura
No’m fareu com al Valtonic.
Què retronin els tambors
Amb pau i amor infernal!!
Que se us pugin els colors
Per empegueïment total,
Als qui al poble seccionau
llibertat de fer i pensar
Perquè tot lo que tocau
no ho sabeu més que esguerrar!!

DIMONI POLÍTIC 

Enguany serà any d’eleccions
i haureu de tenir present
si estau a l’ajuntament
vos tocarem el collons
exigirem solucions
Va de bo i no és un joc
ja no jugueu més amb foc
a l’hora d’anar a votar
la colla - apostarà
per a qui el Boc faci lloc.

DIMONI ESPECULADOR 

El boc quinze anys ha complit
i ha cremat mitja Mallorca
una illa que fa xorca 
el que sempre s’ha enriquit
no té casa ni té llit
com aquests grans hotelers
que s’en duen els doblers
a forasteres contrades
I aquí sols ens fan putades
Barcelos, Rius i Escarrers.
Cremarem tota maldat
de tots els esporlerins
tan siguin o no afins
a la nostra llibertat.

DIMONI DE (ses de) LA CARITAT 

Sense vida - interior,
Cadernera - allunyada.
La porta sempre tancada
esperant el comprador...
La primera - oració
quan anàvem a ‘costura’.
Les monges tenien cura
fent de metge i practicant
i les lletres ensenyant
com primera assignatura.
Trist i - immoral final
del que va ser donació,
pensen que la solució
serà vendre-el casal
i ja han tancat el portal,
haurem de fer un grup fort
perquè això els surti tort
recuperar aquest espai
per dimonis i-esplai
i el seny arribi a bon port.

DIMONI LLOGATER 

Pentura voleu llogar,
allò que els vàreu donar.
Posar-ho per Air “Bian-bí”
Voleu doblers, a què sí?
Un lloguer vacacional?
I a n’els veinats fer-los mal.
Del Corpus no volem cera
si no, la casa sencera.
No només habitació,
ni més especulació,
que a Esporles hi volem viure
passejar, xalar i riure.
I ara escoltau bé la dita:
CIUTAT PER A QUI L’HABITA!!!

SANT ANTONI  

Ja està bé tant de renou
Anau tots a porgar fum!!
El que deis els toca un ou.
Mira’ls, pujant es volum
Fent directe a s’instagram.
I és que no vos faran cas,
des mòbil no alcen es nas,
mai no vos escoltaran
No volen veure el dimoni.
Si quatre-cents like no tenen,
o els civils no vos detenen.
DEIS TOTS VISCA SANT ANTONI!!

#festes populars #iniciatives

Colla de Dimonis Bocsifocs
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Sanar nuestras relaciones

Dicen que el sentido de la vida es aprender a AMAR. 
Y no amamos desde el egocentrismo, el individu-
alismo, el miedo, la codicia, la envidia, la vanidad, 

es decir desde el ego, sino desde la esencia. Lo que nos 
genera problemas en las relaciones son la personalidad (el 
ego) y la sombra.

Las relaciones sanas brotan del autoconocimiento y 
la aceptación de uno mismo. Cuando nos aceptamos, 
aceptamos a los demás. Cuando nos respetamos, valo-
ramos, apreciamos y somos tolerantes con nosotros mis-
mos podemos serlo con los demás. Autoestima es amar lo 
que soy a cada momento. Sin embargo, nos cuesta amar-
nos y aceptarnos como somos, preferimos ver la paja en 
el ojo ajeno y no la viga en el propio. Cuando juzgamos, 
culpamos, exigimos, criticamos, mantenemos relaciones 
de dependencia, tratamos de imponernos, tenemos ex-
pectativas, somos intolerantes, controlamos, rechaza-
mos, estamos en guerra y sufrimos.

En la infancia nos construimos una personalidad con 
la que nos identificamos, es como un disfraz, una cora-
za defensiva que no nos deja mostrarnos como realmen-
te somos. ¿Y qué somos? Somos esencia. La esencia es 
nuestra capacidad de sentir, de ser afectuosos, creativos, 
de entusiasmarnos y soñar. Es nuestra naturaleza original, 
bondad, vulnerabilidad, ternura, espontaneidad, capaci-
dad de asombro. El Ser resplandeciente y luminoso ocul-
to tras el ego, el yo verdadero, no impostado.

El ego es un mecanismo de protección y adaptación al 
mundo, una estrategia de supervivencia en un principio 
útil, pero llega a ser una jaula para el alma. Una estructu-
ra de defensas que nos da seguridad, pero a la vez limita 
las experiencias y nos hace sufrir. Es lo que aparento ser, 
la imagen que quiero dar, no lo que verdaderamente soy. 

Hay que ampliar la personalidad, hacerla flexible y trans-
parente, sino, la vida es un baile de máscaras.

Expectativas, posesividad, control, exigencias, ape-
gos, egoísmo, envidia, vanidad, dependencia, reproches, 
orgullo… son los mecanismos defensivos de la personali-
dad. La cura para sanar las relaciones es el amor y acep-
tación incondicional; libertad, confianza, respeto, dar es-
pacio, límites adecuados, en primer lugar con uno mismo 
y luego con los demás. De ahí la importancia de conocer-
nos más profundamente, de pulir la personalidad y hacer 
consciente e integrar la sombra.

La sombra son las características psicológicas incons-
cientes, el lado oculto, lo reprimido, negado. Es lo no ex-
presado, lo no manifestado, las potencialidades, lo que 
creo que no soy, lo que rechazo de mí y excluyo. Aque-
llo que rechazamos en los demás, lo que nos molesta, lo 
que nos desagrada, eso que no puedo ver en mí, mis pun-
tos ciegos, pertenece a la sombra. Utilizamos el mecanis-
mo de proyección: lo proyectamos y lo vemos en el otro, 
lo excluimos. Sin embargo, no desaparece y nos genera 
conflictos. En palabras de Jung: «Lo que se resiste, per-
siste». 

Las relaciones son un camino de autoconocimiento y 
crecimiento personal que pasa por reconocer las proyec-
ciones, tener la valentía de ver lo que no nos gusta en el 
otro y decir «si, esto también es mío». Al hacer las pa-
ces con un aspecto interno deja de molestar en el exte-
rior y podemos dejarlo ir. Superar aversiones, intoleran-
cias, apegos, dependencias, críticas… aceptándolo en 
uno mismo podemos aceptarlo en el otro. El proceso es: 
aceptación, perdón, reconciliación y gratitud.

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

ELS SOMNIS DE CASSIOPEA  

Pols d’estrelles

La història de l’univers és una història de canvis, una 
l’evolució gradual cap a un futur del que només es te-
nen indicis, tan incerts com els contes que ens con-

taven quan érem petits. Tot forma part d’un procés d’evo-
lució constant en el que es creen i es destrueixen estrelles 
sense aturar, estrelles unides en comunitats de llum que 
sotmeten a la obscuritat. A més a més, las galàxies es fusi-
onen sense parar per crear altres de noves, més grans, de 
formes diverses, amb dinàmiques diferents, però sempre 
seguint patrons establerts sota la tutela de les forces de 
la naturalesa. 

Al llarg d’aquesta història, l’univers s’anava enriquint 
d’elements químics cada cop més complexos fabricats 
els immensos forns estel·lars que són els estels i que amb 
el temps i escampats per l’espai com joies sense polir, do-
narien lloc a noves estrelles, a sistemes planetaris girant al 
seu voltant i entre d’altres al nostre Sistema solar.

Durant els primers 7000 milions d’anys de la histò-
ria còsmica, les estrelles més grans, nascudes en galàxi-
es espirals, anaven forjant en el seu interior els elements 
dels quals està format tot el que observem al nostre vol-
tant, incloses la nostre carn i els nostres ossos, les nostres  
alegries i les nostres misèries. Lentament, en els incom-
mensurables  inferns termonuclears, s’anaven cuinant els 
àtoms que molt temps desprès es transmutarien en la de-
licada fragància d’una flor o en la memòria dels éssers hu-
mans. L’or de les màscares de Tutankamon, o el del anell 
que potser porti algú de vosaltres en un dit, el ferro de 
les espases que han segat milions de vides o l’oxigen tan 
vital que desprenen els boscos de la Terra, varen tenir la 
seva gestació en las entranyes i les cendres d’uns colossos 
de llum que visqueren les seves vides de forma ràpida i 
apassionada i que moriren en el brutal darrer sospir d’una 
supernova.

En realitat, som pols d’estrelles.
Però no tot han estat ni seran estrelles gegants morint 

en esclats cataclísmics. Astres de mida mitjana com el 
nostre Sol, inunden l’espai vivint les seves vides de forma 
molt més plàcida, allargant els seus cicles mils de milions 
d’anys i morint de forma modesta però no exempta de 
la bellesa d’allò que és estrany, creant nebuloses que se-
gueixen causant esglai cada cop que els curiosos ulls dels 
grans telescopis de la Terra apunten als seus cors de gas 
tènue, foc fred i ànima delitosa de vida.

Xavi Villanueva

Els pilars de la creació. HST: Hubble Space Telescope. 
NASA.

#astronomia #psicologia
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L’art «Made in Esporles» 
desembarca a Itàlia

La jove pintora Maria Puerto Fullana, comença l’any 
2019 amb importants projectes, a la ciutat de Roma, 
on les seves pintures es podran veure ininterrompu-

dament en exclusius esdeveniments d’art, de la capital 
italiana, fins l’any 2020.

Na Maria, que ja ha exposat allà en 12 ocasions, ara 
(del 26/01 al 08/02/2019) formarà part de la Mostra d’art 
Contemporani CHARISMA, un esdeveniment patrocinat 
pel Municipi de Roma, organitzat per la prestigiosa Ga-
lerista Anna Isopo (Arte Borgo Gallery) i presentat per la 
coneguda crítica d’art Nicolina Bianchi de la revista «Seg-
ni D´art». Sense cap dubte, un ferm pas, per a la consoli-
dació internacional d´aquesta pintora Esporlerina, de tan 
sols 15 anys.

Un dia a l’escola al bosc 
«A Lloure»

9 del matí. Arriben les primeres famílies al lloc de tro-
bada. El segon torn començarà una hora més tard. 
Els nins emprenen el camí cap a l’explanada amb els 

dos acompanyants, una d’elles carrega la motxilla amb les 
carmanyoles i les cantimplores dels més petits. Tots duen 
una petita motxilla amb el que són capaços de carregar, 
una muda de roba.

La tela rodona i colorida és la base i punt de reunió en 
l’explanada central. A les 10:15h es reuneixen tots en la 
tela per a berenar.

Després, són diverses les zones de joc a les que els nins 
es desplaçen sempre acompanyats d’un adult. En la «pis-
cina de carbó», la «roca gran», «la cova», i la «rampa res-
taurant», els nins despleguen el seu joc lliurement, amb 
els elements infinits i cambiants que ofereix el bosc a la 
seva imaginació.

Els adults no dirigeixen el joc, però acompanyen do-
nant confiança i propiciant que s’observin unes normes 
de convivència per la cura d’ells mateixos i dels altres, fa-
cilitant que fluesqui tot de manera armoniosa i saludable. 
L’observació atenta li permet conèixer i entendre les dife-
rents necessitats dels infants, preveure conflictes, acom-
panyar emocions, aprofitar tota l’experiència com opor-
tunitat d’aprenentatge.

Sobre les 13h el grup retorna a la tela per trobar-se i di-
nar. Abans d’acabar la jornada és relalitza l’assemblea, on 
es comenta el «com ha anat el dia». S’acaba despedint i 
donant les gràcies al bosc pel dia de jocs que han compar-
tit amb ell.

«Que hem aprés i experimentat aquesta setmana.» 
Els arbres si els feim mal, ploren (resina) pel que els hem 

de tenir cura.
Pujàrem d’excursió a cercar cabres, pel camí ens trobà-

rem diferents construccions (aljub, barraca de carboner, 
sitja, enderrocament, abeuradors pels animals del bosc). 

Tots junts construiren un pont amb pals dins l’abeura-
dor.

Hem jugat a cuinar, a cercar el foc dels dimonis fent fo-
rats a la muntanyeta de terra que hi ha davora els forns, 
hem anat en tren, en autobús i hem baixat corrent com si 
fóssim avions des de l’aljub a la tela.

També hem jugat, uns a dutxar-nos i uns altres arreglar 
les canonades d’aigua que no funcionaven.

Alguns començam a identificar diferents ocells per la 
seva forma i color: el ropit i la milana i pel seu so: el corb.

Estam aprenent a identificar i reconèixer les nostres 
emocions (tristesa, ràbia, alegria).

Si voleu possar-vos en contacte amb «A Lloure, crei 
xent amb es bosc»:

Més informació al web: 

La nostra població
D’octubre de 2018 a febrer de 2019: 17 naixements, 21 matrimonis, 3 defuncions

Carles Aulí Moreno
21 de gener

Toni Roig Ribas,  
28 de febrer

Elena Adrover  
Fullana, 25 de gener

LLibert i Olívia Albertí  
Gelabert, 22 de novembre

Mateo i Fátima Sánchez 
Armoa, 3 de desembre

Associació de persones 
majors d’Esporles

Els dies 19, 20,21 d’octubre els majors d’Espor-
les varen gaudir d’un cap de setmana a S’Illot, 
amb un temps fenomenal i en bona companyia. 

El dia 15 de novembre es va fer una excursió a la fin-
ca de Raixa i després un dinar a la zona d’Andratx. 
La finca de Raixa i el paratge natural de la Serra de 
Tramuntana són els nuclis claus per entendre Ma-
llorca i comprendre el valor i els potencials d’un 
dels seus paisatges culturals més singulars, catalo-
gats avui Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Raixa famosa sobretot pels jardins que l’envolten, la casa, 
l’hort i el jardí dels tarongers, el de la Lògia, amb un brolla-
dor, l’escala dedicada al déu Apol·lo i el gran safareig que 
té 83 metres de llargària, 17 d’amplària i 7 de profunditat. 
Des de la part alta, la visió és un espectacle de gran bellesa. 
A totes les persones les va agradar molt aquesta sortida. 
El dia 13 de desembre s’ha fet amb la part forana de Mallorca, 
un dinar de germanor, al restaurant Binicomprat. Compta-
ven, entre altres personalitats, amb la presència del presi-
dent del Consell i també la nostra batlessa Maria Ramon.  
Mitjançant un sorteig, entregaren un caramull de 
regals. Com sempre, s’ho varen passar mot bé. 
Ha arribat Nadal i la festa de cap d’any. Els majors d’Es-
porles ho varen celebrar, com sempre, a les dependènci-
es del centre. Una festa molt divertida i familiar en pau, i 
tranquil·litat, acompanyada amb la música de Salvador, el 
nostre fidel amic.

#associacions #art

#iniciatives

www

creixent.alloure@gmail.com

A Lloure, creixent amb es bosc
alloure.blogspot.com

artbymariapuertofullana.webs.com/expo



|  33

BIBLIOTECA

32 | BIBLIOTECA NOVETATS!

ADULTS
Para Helga. Bergsveinn Birgisson
Breves respuestas a las grandes preguntas. Stephen Hawking
Amnèsia. Federico Axat
La intermitència. Andrea Camilleri
Todo lo que nunca fuimos. Alice Kellen
Toda la verdad de mis mentiras. Elísabet Benavent
Los tiempos del odio. Rosa Montero
Tú no matarás. Julia Navarro
Un mar violeta oscuro. Ayanta Barilli
Carvalho: problemas de identidad. Carlos Zanón
La mort del comandador. Haruki Murakami
Fun home: una familia tragicómica. Alison Bechdel
La mare. Fiona Barton
La hija del relojero. Kate Morton
Sapiens. De animales a dioses. Yuval Noah Harari
El regreso del joven príncipe. A.G. Roemmers
Los surcos del azar. Paco Roca
Les nostres riqueses. Una llibreria a l’Alger. Kaouther Adimi
12 regles per viure. Un antídot per al caos. Jordan B. Peterson
Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian Rojas Estapé
El fibló. Sílvia Soler
El temps que ens uneix. Alejandro Palomas
La filla de la tempesta. Santi Baró
La noia del violoncel. Jordi Campoy Boada
La vigília. Marc Artigau i Quralt
Yo, Julia. Santiago Posteguillo
Roja. Neus Nadal Parés
Los crímenes de Alicia. Guillermo Martínez

Segueix-nos a

Tal i com us anunciàvem al darrer Sportulis, a la bibli-
oteca no hem aturat aquests darrers mesos que han 
estat ben plens d’activitats! 

El passat mes de gener ens visitaren els alumnes de 1r 
d’ESO de l’Institut Josep Font i Trias, però enguany els hi 
esperava una sorpresa a la biblioteca. No va ser una visita 
com la dels altres anys, enguany han estat els pioners en 
participar al nostre primer Biblioescape, a mig camí en-
tre una gimcana i un escape room, els alumnes, amb una 
sèrie de pistes que anaven trobant per la biblioteca ens 
havien d’ajudar a resoldre el misteri dels llibres desapare-
guts i tots els participants ho varen fer súper! Cosa que els 
permetia conèixer el fons bibliogràfic, la col·locació... Una 
forma diferent de donar a conèixer el funcionament de la 
biblioteca, que molts d’ells ja coneixien com antics aju-
dants de biblioteca. I com no podia ser d’altra manera, la 
visita va acabar amb un conte molt especial, Els fantàstics 
llibres voladors del Sr. Morris Lessmore, llibre que gràcies a 
una aplicació a la tableta ens permet introduir-nos dins la 
història i fer-nos partícips d’ella.

Però també hem tingut més visites escolars, els alum-
nes de 3r ESO han vingut aquestes darreres setmanes a 
fer consultes per als seus projectes de l’institut, els alum-
nes de 4rt de primària de l’escola Gabriel Comas i Ribas 
també ens visitaren i pegant un bot als més menuts, els 
alumnes de 5 anys d’infantil varen descobrir els secrets de 
la biblioteca de la mà del Professor Sorpreses, una visita 
plena de contes i molta diversió.

Dins el mes de gener també una representació del club 
de lectura vàrem viatjar a Barcelona a veure l’exposició de 
la pintora alemanya Charlotte Salomon, Vida? O teatre? 
com activitat complementària al club, ja que l’any passat 
el llibre de David Foenkinos sobre la vida d’aquesta artis-
ta, va ser un dels que més va agradar al nostre Tast. 

I també el club de lectura infantil segueix endavant 
amb molta força i amb una proposta que ells directament 
us fan, a partir d’ara podreu trobar a la biblioteca un petit 
punt amb les recomanacions literàries que ells us fan dels 
llibres que més lis han agradat. A què han tingut una bona 
iniciativa?

No podem deixar de banda una de les activitats que 
nosaltres més estima li tenim, els ajudants de biblioteca! 
Enguany  tornem a tenir als nins i nines de 5è ajudant-nos 
per la biblioteca i que com sabeu els podeu trobar amb 
nosaltres cada dilluns i dijous fins a final de curs.

Una de les novetats que us presentem juntament amb 
el Casal de Joves, és que hem creat un Espai Jove de 
Lectura a l’institut. Així que cada 15 dies durant l’hora del 
pati, trobareu una petita paradeta de la biblioteca amb 
llibres per treure en préstec, fer una ullada a les darreres 
novetats... Una altra manera d’acostar la lectura als nos-
tres joves.

Enguany per, segon any consecutiu, i en conjunt amb 
altres biblioteques, hem tornat a fer, Una cita a cegues 
amb un llibre, una forma d’intentar que es compleixi el 
tòpic de que no s’ha de jutjar un llibre per la seva porta-
da i donar sortida a aquells llibres que per ventura no són 
tan mediàtics, però que com els propis usuaris han pogut 
comprovar amaguen històries meravelloses. Llibres em-
bolicats, com si fossin un regal, i amb només una sèrie de 
pistes sobre la temàtica, era tot el que els usuaris sabien 
del llibre que s’emportaven a casa i no descobrien quin era 
fins que desfeien el paquet. Agraïm una any més a tots 
els usuaris valents que s’han atrevit a participar en aquest 
petit joc que els proposàvem.

I com sabeu seguim amb la resta de de les nostres ac-
tivitats habituals: contacontes setmanals, els contes per 
nadons... i molt més! Així que si no vos voleu perdre res i 
estar al dia de tota la nostra informació seguiu-nos a xar-
xes socials i a la nostra pàgina web.

facebook.com/bibliotecaesporles
@bibliotecadesporles

bibliotecaspublicas.es/esporleswww

JUVENIL
Chicas youtubers. Lucy locket, desastre online. Emma Moss
El héroe perdido. Rick Riordan 
Mujercitas. Louisa May Alcott
El secreto de Xein. Laura Gallego

INFANTIL
El viatge. Laboratori de somnis
E.T. El extraterrestre. Melissa Mathison
El club de las canguro. Raina Telgemeier
Som aquí. notes per viure al planeta terra. Oliver Jeffers
El pingüino perdido. Claire Freedman
Totó quiere la manzana. Mathieu Lavoie
¡Lo compro! Canizales
Un mar de plàstics. Kirsti Blom
Laincreïble historia de… La gran fuga de l’avi. David Walliams
Les 7 cames de la Jaia Corema. Canizales
Super Simó. Matt Robertson
Dos esquirols i una pinya. Rachel Bright
Buenas noches, planeta. Liniers
Sara y las goleadoras. Creando equipo. Laura Gallego

AUDIOVISUALS
Tot inclòs: danys i conseqüències del turisme a les nostres illes
Bohemian Rapsody
Mamma Mia! Una y otra vez
Ha nacido una estrella
El reino
Los increíbles 2
Carmen y Lola

AJUDANTS DE BIBLIOTECA



CULTURA POPULARMETEO ESPORLES

SAPS ON ÉS?

SAPS QUI ÉS?

SOLUCIONS
NÚMERO

ANTERIOR

TEST ESPORLERÍ

Saps on és?
Antigues escoles 
públiques situades al 
carrer de Mestre Munar

Saps qui és?
Kake Portas

Sabeu que és el Badaluc? 
A)  És el nom d’un personatge àrab que vivia a  

Esporles.
B) És el nom d’una possessió d’Esporles
C) És el nom d’un torrent

I a on està situat el Badaluc?
A)  S’hi entra pel carrer Major
B) Devers S’esgleieta
C)  Molt a prop de Son Quint

I sabeu quin significat té Es Badaluc?

A) Significa badar
B) Lloc per vigilar.
C) A i B són correctes.

Quines són les quatre possessions que 
conflueixen a la Fita del Ram?
A) Son Noguera, Son Vic, Sa Casanova i Es 

Verger
B) Son Cabaspre, Son Vic, Sa Casa Nova i es 

Verger.
C) Sobremunt, Son Vic, Son Noguera i Es 

Verger.

Amb quin nom es coneixia antigament la font 
de son Tries de baix?
A) Font den Teuler
B) Font den Fortuny
C) Font d’Esporles

Sabeu a quin lloc d’Esporles es trobaren 
rastres que demostren la presència humana 
de fa 9000 anys.?
A) A l’ermita de Maristel·la
B) A la cova de Canet
C) Al talaiot de Son Malferit

Nom de teatre romà, 
lloc d’entreteniment 
a veure pel·lícules la gent 
fins que un dia va tancar 
però d’això ha plogut ja. 
Conegut lloc de diversió 
a etapa posterior. 
Ara locals i habitatges 
amb unes noves imatges. 
Popularment fou caixó.

Com ho podria descriure 
si per tothom és conegut? 
Ningú queda decebut, 
a la feina no sol riure, 
ni poden anar per lliure. 
Les mans té en moviment 
per coordinar la gent 
talment tot un personatge, 
ja dur anys d’aquest bagatge 
conjugant grans i jovent!

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

RESUM CLIMATOLÒGIC

Octubre 2018

Desembre 2018

Dada a destacar

Febrer 2019Novembre 2018

Gener 2019

Resum anual 2018

Temperatura mitjana: 17.6 °C
Temperatura mínima absoluta: 8.3 °C el dia 29 a les 04:40
Temperatura màxima absoluta: 25.5 °C el dia 12 a les 14:50
Dia més fred des mes: 29 octubre en sa mitjana des dies : 10.8 °C
Dia més calorós des mes: 14 octubre en sa mitjana des dies: 20.8°C
Rafaga vent més alta: 51.5 km/h el 14 a 23:00
Mitjana vent: 2.7 km/h
Sector dominant: NNO
Número de dies ventesos (rafages > 36 km/h): 10
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 44.6 mm dia 27
Precipitacions totals des mes: 211 mm

Temperatura mitjana: 11.8 °C
Temperatura mínima absoluta: 5.6 °C el dia 18 a les 07:40
Temperatura màxima absoluta: 20.2 °C el dia 05 a les 11:50
Dia més fred des mes: 18 desembre en sa mitjana des dies: 9.1 °C
Dia més calorós des mes: 04 desembre en sa mitjana des dies: 15.9 °C
Rafaga vent més alta: 49.9 km/h le 14 a 07:10
Mitjana vent: 1.7 km/h
Sector dominant: NO
Número de dies ventesos (rafages > 36 km/h): 6
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 29.2 mm dia 14
Precipitacions totals des mes : 57.8 mm

El Febrer de 2019 ha sigut el mes sec (12.6mm) des 
de que tenim registres d’aquesta estació (2010).

Temperatura mitjana: 10.1 °C
Temperatura mínima absoluta: 2.7 °C el dia 14 a les 08:00
Temperatura màxima absoluta: 19.7 °C el dia 23 a les 11:40
Dia més fred des mes: 04 febrer en sa mitjana des dies: 7.5 °C
Dia més calorós des mes: 01 febrer en sa mitjana des dies: 14.6 °C
Rafaga vent més alta: 49.9 km/h el 02 a 17:50
Mitjana vent: 2 km/h
Sector dominant: ONO
Número de dies ventesos (rafages > 36 km/h): 2
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 7.2 mm dia 01
Precipitacions totals des mes: 12.6 mm

Temperatura mitjana: 13.7 °C
Temperatura mínima absoluta: 6.7 °C el dia 29 a les 07:40
Temperatura màxima absoluta: 22.7 °C el dia 13 a les 12:30
Dia més fred des mes: 29 novembre en sa mitjana des dies: 11.0 °C
Dia més calorós des mes: 15 novembre en sa mitjana des dies: 16.9 °C
Rafaga vent més alta: 49.9 km/h el 26 a 11:20
Mitjana vent: 2.2 km/h
Sector dominant: N
Número de dies ventesos (rafages > 36 km/h): 6
Número de dies de mestral: 0
Pluviometria màxima en un dia: 25.2 mm dia 09
Precipitacions totals des mes: 95 mm

Temperatura mitjana: 9.7 °C
Temperatura mínima absoluta: 3.5 °C el dia 12 a les 02:50
Temperatura màxima absoluta: 18.0 °C el dia 31 a les 14:00
Dia més fred des mes: 12 gener en sa mitjana des dies : 6.9 °C
Dia més calorós des mes: 31 gener en sa mitjana des dies : 14.6 °C
Rafaga vent més alta: 59.5 km/h el 20 a 21:30
Mitjana vent: 3.5 km/h
Sector dominant: NO
Número de dies ventesos (rafages > 36 km/h): 11
Número de dies de mestral: 4
Pluviometria màxima en un dia: 16.4 mm dia 17
Precipitacions totals des mes: 56.8 mm

Temperatura mitjana: 16.9 °C
Temperatura mínima absoluta: 1.5 °C dia 11 febrer
Temperatura màxima absoluta: 33.8 °C dia 3 agost
Mitjana de temperatures mínimes de l’any: 13.1 °C
Mitjana de temperatures màximes de l’any: 21 °C
Mitjana de temperatures mínimes la més baixa: 5.1 °C es febrer
Mitjana de temperatures màximes la més alta: 30.7 °C es juliol
El mes més fred de l’any: febrer en una Temp. mitjana mensual 
de: 8.4 °C
El mes més calorós de l´any: juliol en una Temp. mitjana mensual 
de: 25.5 °C
Rafages més altes: 66.0 km/h
Mitjana vent: 2.7 km/h
Sector dominant: ONO
Número de dies ventosos (rafages > 36 km/h): 66
Número de dies en mestral: 2
Pluviometria mensual la més alta: 211.0 mm
Pluviometria màxima en un dia: 44.6 mm
Precipitacions totals de l’any: 853.4 mm

Amb aquest codi QR, a traves del mòbil 
podeu entrar al web de l’estació directa-
ment. Allà trobareu totes les dades dispo-
nibles i en temps real, (temperatura, vent, 
pluja,etc) amb dades històriques, gràfics i 
molt més, esperem que vos agradi.

Seguim formant part de la xarxa d’estacions de Balears Meteo 
www.balearsmeteo.com, on podreu veure en temps real totes 
les dades de l’estació del poble i d’altres.

I per acabar un refrany per aquests mesos:

«Gener gelat i febrer 
estirat, març ventós i 

abril plujós, fan un maig 
calent i valent»
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Esporles, a la sortida del sol

Caminar per la vall d’Esporles és meravellós, però convé 
que estiguis ben entrenat perquè tot són pujades i baixa-
des, de fet aquí es conren els millors excursionistes. Ai-
xecar-se abans que surti el sol pot semblar una bogeria 
però si ho aconsegueixes és un privilegi. Ser dels primers 
del poble que caminant s’enfilen pel carrer de Darrere Sa 
Paret, passes l’aparcament i per amunt s’ha dit! Camina 
caminaràs cap a dalt et faràs! Veure sortir el sol pujant 
cap a Son Dameto és tot un espectacle. (Quina llàstima 

que estigui la barrera tancada! Podríem gaudir de pas-
sar per baix de les cases i tornar pel Camí de Son Cabas-
pre...!). Aquí teniu la foto que explica tot quan dic. Qui-
na pau, quina tranquil·litat, quin goig, quina alegria poder 
tenir unes cames per arribar fins a dalt (encara que sigui 
passant un poc de pena...!), uns ulls per poder contem-
plar aquesta meravella de la naturalesa i un cor per sentir 
el goig de veure començar un nou dia.
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