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Benvolgudes i benvolguts,

Queridas y queridos,

Amb aquestes paraules vull saludar, un
any més, el Dijous Bo, la fira de fires.
Una fita cabdal dins el calendari inquer,
que tots tenim assenyalada en vermell.
Record que fa molts anys a casa teníem
un d’aquells calendaris de grans fulls i
fotografies evocadores, que regalaven
els bancs, i el primer que hi encerclaven
eren l’aniversari del meu germà, el meu
aniversari i finalment el Dijous Bo. Perquè
aquesta festa, per a les inqueres i els inquers,
és quelcom més que la fira més gran de Mallorca, és
una sensació farcida de petites històries personals i
l’orgull de pertinença a un territori.
El Dijous Bo és un dia molt important que el Consistori
potenciam. Primer, perquè és un tret important de
l’ADN inquer, que es capbussa dins les arrels comercials
i emprenedores dels nostres avantpassats. Segon,
perquè suposa un focus d’atracció de visitants; quasi
200.000 persones passen en dos dies per la nostra
ciutat. I finalment, i no manco important, perquè
suposa una espurna que encén el sentit de comunitat
que ens empeny a caminar i treballar tots plegats
pel progrés d’Inca. Pens que hauríem d’aconseguir
20 “Dijous Bons” més; 20 motius per aplegar-nos i
fer feina en cohesió social i millora econòmica, per
recuperar aquell lloc predominant de la Part Forana.
Tornar a ser un referent és important, però és igual
d’important que tot comenci per la col·lectivitat; Inca
som tots i cadascun dels ciutadans, grans i petits, que
hem de construir un territori millor.
El 15 de novembre de 2018 tenim una altra oportunitat
d’obrir les portes de la nostra ciutat. Aquest dia tot
Mallorca ens observa i ens visita. Durant el Dijous
Bo hem de ser capaços de mostrat tot allò més bo
de nosaltres, de les nostres empreses, dels nostres
comerços, dels nostres restaurants, de la nostra
pagesia... en definitiva, tot allò millor que pot oferir
Inca.
Finalment, us vull fer un prec a tots, durant la
setmana gran del Dijous Bo sortiu als carrers i places
a fer poble i a gaudir d’Inca. Convidau familiars, amics
i coneguts perquè, igualment, venguin a la nostra
ciutat a passar-ho bé i a descobrir tot el que podem
oferir. Vull, també, donar les gràcies per la feina
feta per tots els departaments de l’Ajuntament, les
associacions, les entitats i a totes aquelles persones
que col·laboren per tenir un programa d’activitats tan
vistós i complet. Ara ens toca fruir.
Visca Inca i visca el Dijous Bo!
Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca

Con estas palabras quiero saludar, un
año más, el Dijous Bo, la feria de ferias.
Un hito capital dentro del calendario
inquense, que todos tenemos señalado
en rojo. Recuerdo que hace muchos
años en casa teníamos uno de
aquellos calendarios de grandes hojas
y fotografías evocadoras, que regalaban
los bancos, y lo primero que marcábamos
eran el aniversario de mi hermano, mi
aniversario y finalmente el Dijous Bo. Porque
esta fiesta, para las y los inquenses, es algo más que
la feria más grande de Mallorca, es una sensación
repleta de pequeñas historias personales y el orgullo
de pertenencia a un territorio.
El Dijous Bo es un día muy importante que el
Consistorio potenciamos. Primero, porque es un
distintivo importante del ADN inquense, que bucea
dentro las raíces comerciales y emprendedoras de
nuestros antepasados. Segundo, porque supone un
foco de atracción de visitantes; casi 200.000 personas
pasan en dos días por nuestra ciudad. Y finalmente,
y no menos importante, porque es una chispa que
enciende el sentido de comunidad que nos empuja
a andar y trabajar todos juntos por el progreso de
Inca. Pienso que tendríamos que conseguir 20 “Dijous
Bons” más; 20 motivos para reunirnos y trabajar en
cohesión social y mejora económica, para recuperar
aquel lugar importante de la Part Forana. Volver a ser
un referente es vital, pero es igual de primordial que
todo empiece desde la colectividad; Inca somos todos
y cada uno de los ciudadanos, grandes y pequeños,
que debemos construir un territorio mejor.
El 15 de noviembre de 2018 tenemos otra oportunidad
más para abrir las puertas de nuestra ciudad. Este
día toda Mallorca nos observa y nos visita. Durante
el Dijous Bo tenemos que ser capaces de mostrar
todo lo mejor de nosotros, de nuestras empresas,
de nuestros comercios, de nuestros restaurantes, de
nuestros agricultores... en definitiva, todo lo mejor
que puede ofrecer Inca.
Por último, quiero pediros a todos que durante la
semana grande del Dijous Bo salgáis a las calles y
plazas a hacer pueblo y a disfrutar de Inca. Invitad a
familiares, amigos y conocidos para que, igualmente,
vengan a nuestra ciudad a pasarlo bien y a descubrir
todo lo que podemos ofrecer. Quiero, también, dar las
gracias por el trabajo hecho a todos los departamentos
del Ayuntamiento, las asociaciones, las entidades y a
todas aquellas personas que colaboran para tener
un programa de actividades tan vistoso y completo.
Ahora nos toca divertirnos.
¡Viva Inca y viva el Dijous Bo!
Virgilio Moreno Sarrió
Alcalde de Inca
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Pregó del Dijous Bo 2017

2

Il·lustríssim Senyor Batle, Senyors Regidors i Regidores,
ciutadans i ciutadanes d’Inca, familiars i amics. Bon vespre a tots. Vull començar agraint a l’Ajuntament d’Inca i
especialment al regidor de Comunicació Jaume Tortella haver-me convidat a fer aquest pregó del Dijous Bo.

per les vivències de la nostra família Llabrés i Rosselló,
i Medrano Llabrés, que també han sigut un motiu per
acceptar fer aquest pregó com a forma d’agraïment. Per
tot plegat avui és un orgull poder convidar-vos a tots a
gaudir de la festa de Sant Maria la Major i del Dijous Bo.

Quan la meva filla Marta em va dir que havien pensat
en mi per fer aquest pregó em vaig demanar per què
m’havien triat. La resposta que em varen transmetre
fou que el consistori volia donar veu a “dones pioneres”.

Intentaré fer una radiografia, o millor una història clínica de les meves vivències i els esdeveniments relacionats amb la ciutat d’Inca com a dona inquera.

Vaig pensar que jo no havia estat pionera, ja que únicament vaig ser una dona treballadora i estudiosa amb il·
lusió per la meva vocació: la medicina. Vull aprofitar per
dir que som metgessa, no escriptora ni historiadora, i
les meves dades surten de la memòria, que sempre pot
esser incompleta.
Dones pioneres varen ser moltes dones que em precediren i que no he conegut, però de qui tenc referències
orals i escrites, com per exemple: dona Severa de Madariaga, mestra de 1890 a 1930 que ensenyava a llegir
i a escriure a les nines d’Inca. Aquesta dona ensenyava
als pòrtics de l’església de Santa Maria la Major, on prèviament havia fundat una escola el senyor Miquel Riutort.
D’una època més recent vull aprofitar per anomenar
altres dones que varen ser les primeres universitàries
d’Inca, com dona Joana Pujadas, farmacèutica, i dona
Maria Duran, llicenciada en Ciències Naturals. Les
dues varen obtenir el títol l’any 1956. Moltes altres que
no vull que se sentin oblidades i que són més contemporànies a mi també em venen al cap, però en aquest
pregó no puc parlar de tothom que conec i estim.
Dit tot això, vaig acceptar com un repte i amb gran alegria fer el pregó del Dijous Bo de la ciutat d’Inca, on vaig
néixer i on probablement acabi els meus dies, ja que les
meves dues filles i els meus néts viuen aquí. Sempre he
estat orgullosa de dir que som d’Inca, supòs que influïda

Vaig viure a Inca des que vaig néixer, l’any 1952. Vaig
tenir una infància molt feliç i vaig ser molt estimada. Els
meus pares eren els dos mestres, tot i que es dedicaren a la indústria del moble. Quan tenia quatre anys va
néixer el meu germà Ramon. Des de petita m’inculcaren amb determinació que havia d’estudiar una carrera
universitària per tenir una feina que em donàs independència i em fes sentir realitzada. Ells havien viscut
la Guerra Civil en primera persona, i tenien molt clar en
quina situació s’havien trobat dones vídues i totes soles
sense estudis, i havent de fer les feines més dures.
Els primers deu anys de la meva vida vaig estudiar a
Inca al Col·legi de La Puresa, on vaig fer la primera comunió i l’ingrés del batxillerat als 10 anys. Llavors, l’any
1955, Inca va començar a ser una ciutat molt dinàmica
i pròspera. Vivíem damunt la fàbrica de Mobles Llabrés
a la Gran Via (on ara hi ha la Clínica Juaneda). Aleshores
la Gran Via era la perifèria d’Inca… Des d’allà cada dia
anava caminant a La Puresa a escola amb ma mare.
Al carrer Major, on vivien els meus concos tots fadrins,
m’unia a un grup de nines, les meves amigues Margarita Grau, Magdalena Joy, Francisquita Fluxà i d’altres... que anàvem caminant a l’escola.
Moltes vegades record que baixava a jugar a la fàbrica,
on vaig conèixer treballadors de tota la comarca i gent
nouvinguda d’Andalusia, Múrcia i Albacete… En aquells
temps, molts industrials varen haver d’anar fins i tot a

pobles d’Andalusia, com Aguilar de la Frontera, a cercar obrers perquè no hi havia prou mà d’obra. Venia
la gent jove de pobles sencers d’Andalusia, que varen
augmentar molt la població.
Quan jo vaig estudiar a Inca, només els homes podien
accedir al batxillerat elemental i superior al Col·legi
de Sant Francesc des de l’any 1925. Aquesta escola va
esser durant molts anys un referent de l’ensenyament
per a tota la comarca. Posteriorment a l’any 1956 es va
crear el Colegio de Santo Tomás de Aquino, on també
es preparaven per al batxillerat elemental.
Em remunt a la II República. La meva mare, Paquita, i la meva tia, Margalida Rosselló, varen poder cursar
el batxillerat a l’Instituto Elemental al convent de Sant
Domingo d’Inca. Era l’any 1933. Estava dirigit pel catedràtic de Ciències Naturals Francesc de Sales Aguiló
i Fortesa, que es va haver d’exiliar a França l’any 1939.
Aquest col·legi fou clausurat l’any 1937.
Posteriorment, varen fer l’examen de “Grado Superior”
–que equivalia a l’examen de Preuniversitari– al Col·legi
de Sant Francesc d’aquesta ciutat, que durant uns anys
va acceptar dones per passar aquest examen i anar
posteriorment a Palma a estudiar Magisteri a l’Escola
Normal de Magisteri.
En aquell moment, eren poques les dones que feien el
batxillerat superior. De fet, a les fotografies que hem

trobat al curs de ma mare només hi havia dues dones
entre dotze homes que acabaren el batxillerat.
Les nines, en aquesta època, l’any 1962, podien estudiar el batxillerat elemental a l’escola La Puresa de Maria i Liceo Femenino Santa Teresa de Jesús per a nines,
dirigit per dona Antònia Genestar, mestra, companya
d’estudis de la meva mare.
Per tot això l’any 1962 vaig haver de deixar Inca i anar
a Palma a estudiar el batxillerat complet (elemental i superior). Aleshores, si eres una dona a Inca i volies estudiar el batxillerat superior, o bé anaves a Palma interna,
perquè les vies de comunicació no eren les d’ara, o bé
estudiaves per lliure amb una professora particular i
t’examinaves a Palma.
No vaig ser l’única dona a Inca que va fer aquest camí
per poder estudiar el batxillerat superior. Record amigues que anaren al Sagrat Cor (Catalina Cabrer, Francisca Reus, etcètera); altres, a les Teresianes (Margalida
Escanellas i Margalida Jaume); a Madre Alberta (Francisca Jaume i Maria Magdalena García); i moltes altres.
El fet d’haver de passar tota la setmana a Palma feia que
perdéssim el contacte amb el dia a dia de les amigues
de la infantesa que seguien a Inca. Tenc records molt
entranyables d’aquests temps com per exemple quan
venia la festa de Santa Maria la Major, que anàvem a
l’ofici i les dones estrenàvem un vestit. Jo anava amb
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la meva padrina de fonts, Magdalena Llabrés Fiol, i
record que abans de sortir vèiem des de la finestra del
carrer Major passar les dones ben mudades amb un
vestit de jaqueta i una agulla a la solapa, molt ufanes
per anar a aquesta festa.
Mentre jo estudiava a Palma la ciutat continuava prosperant, s’obrien més i més fàbriques de sabates, algunes capdavanteres. Hi havia tres cinemes. Record que
els diumenges horabaixa anàvem al cinema amb els
meus cosins i amics i amigues, fins i tot algunes vegades havíem de fer de carabina dels nuvis majors que
nosaltres. Després, sortíem les nines amb el nins a darrere a passejar amunt i avall pel carrer Major. Més endavant els diumenges horabaixa un grup de persones
relacionades amb la parròquia de Santa Maria la Major
anàvem a fer classes a les casetes on vivien els nouvinguts de la Península i els dúiem llibres i altres coses que
necessitaven.
Va ser l’any 1970 quan es va obrir l’Institut Berenguer d’Anoia, on es podia cursar fins a Preuniversitari.
L’obertura d’aquest institut va suposar un abans i un
després per a les successives generacions, ja que les
dones tant d’Inca com dels pobles veïnats varen poder
estudiar a prop de ca seva. Va ser un gran avanç per a la
igualtat d’oportunitats de les futures generacions.
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L’any 1969 arribà l’època de la Universitat. Vaig decidir
estudiar Medicina de manera vocacional.
Inca continuava creixent i sent una ciutat emprenedora.
He de fer un reconeixement a l’educació de les monges
del Sagrat Cor, a on vaig estar interna set anys, que en
aquell moment, influïdes pel concili II del Vaticà, varen
passar d’educar-nos per ser unes “bones esposes d’algú important” a inculcar-nos que havíem de ser bones
professionals, a més de disciplinades, responsables,
amb inquietuds socials, etcètera.
Del Sagrat Cor, on vàrem fer Preuniversitari (el que ara
seria 2n de batxillerat), érem vint alumnes, tretze de
lletres i set de ciències, totes vàrem estudiar carrera

universitària. Vàrem partir fora una de lletres i sis de ciències. Totes les altres quedaren a Palma, a on des de
l’any 1968 es podien estudiar els dos primers cursos de
Filosofia i Lletres a l’Institut Lul·lià de Palma. Va ser l’inici
de la Universitat de Balears. Per fer-vos un record, fins
a l’any 1968 a Mallorca es podia estudiar Infermeria,
Magisteri, Assistència Social i Turisme. També Peritatge
Mercantil a l’Escola de Comerç i Arts i Oficis. En aquell
moment cap d’aquestes disciplines era universitària.
Record que aquell any vàrem anar a estudiar Medicina
des d’Inca dues dones, na Kika Jaume i jo, i quatre homes: Antoni Corró, Llorenç Estrany, Joan Gili i Antoni Bauçà.
A Barcelona, estudiava Medicina i vivia al col·legi Major
del Sagrat Cor. Per a la meva família, i per a la gran majoria, era impensable que una dona jove no visqués a
una residència universitària. Encara no estava ben vist
que una dona pogués viure a un pis amb tota la llibertat
a la qual aquest fet s’associava llavors. Al col·legi major
vaig conviure amb dones mallorquines molt pioneres,
com Carme Riera, escriptora, o Joana Roca, arquitecta.
També amb algunes farmacèutiques, químiques i biòlogues majors que jo.
Durant els sis anys que vaig viure a Barcelona no vaig
deixar els meus lligams amb Inca, tot i que per edat i per
estudiar fora rebia moltes influències culturals i polítiques de la gent amb la qual convivia allà. Hi ha moments
en què la vida et du per camins molt diferents en funció
del que has triat. Així, mentre jo estudiava segon i tercer
de carrera a Barcelona, moltes amigues meves d’Inca ja
es casaven i començaven a formar les seves famílies.
L’any 1975 vaig acabar la carrera de Medicina i l’any
1976 vaig tornar a Mallorca. Era el primer any en què
es podia cursar l’especialitat (MIR) a l’illa. Vaig fer el MIR
en l’especialitat de Medicina Interna i Aparell Digestiu
durant quatre anys. L’any 1977 em vaig casar amb n’Hipólito Medrano, de La Rioja, biòleg. Decidírem viure a
Palma.
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Inca en aquell moment començava el seu declivi industrial,
eren els anys 80. La meva família, els Mobles Llabrés, va començar a patir aquest canvi social i econòmic, com molts altres
sabaters que eren coneguts i
amics. Inca ja no era aquella ciutat pròspera de la meva infància.
Tancaven fàbriques. El carrer
Major va anar perdent el seu encant i es va tornar un carrer trist,
deixà de ser el cor de la ciutat.
No era un canvi fàcil per a una
generació, la dels meus pares i
la del meu conco Juan Llabrés,
un gran emprenedor, haver de
prendre decisions com tancar la
fàbrica de Mobles Llabrés i posteriorment les botigues.
Va ser un cop fort que va arribar a l’any 1992. El meu
germà Ramón va viure aquest declivi de primera mà, ja
que ell era l’home i l’havien educat per dur l’empresa.
En aquest sentit vull destacar la circumstància de ser
dona en una família empresarial d’Inca, em lliurava de
responsabilitats al negoci i em donava llibertat per triar
el meu futur professional.
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L’any 1980 vaig obtenir la plaça de metgessa especialista de digestiu de l’ambulatori d’especialitats d’Inca
que llavors s’inaugurà. Com molts dels presents aquí
recordaran, llavors a l’ambulatori només hi anaven els
metges especialistes, perquè els metges de capçalera
passaven visita a casa seva. Junt amb tot el personal sanitari que es precisava, progressivament es varen anar
incorporant noves especialitats i el servei d’urgències.
De nou vaig tornar a tenir una relació amb Inca més
estreta perquè la meva feina em va permetre conèixer
una altra realitat en un altre moment, gent d’Inca, treballadors que venien a la meva consulta, on explicaven
les seves malalties, la seva feina, mestresses de casa…

També vull aprofitar aquest pregó per recordar que en
aquell moment, l’any 72/73, els meus pares se’n varen
anar a viure a Palma, com molts altres industrials inquers, i s’integraren a la Unió d’Inquers residents a
Palma, que fou creada l’any 1953. Aquesta associació,
sota el patrocini de Santa Maria la Major, va aconseguir
que a Palma, a l’església de Santa Magdalena, hi hagués
una imatge de la patrona d’Inca. De fet, Inca és l’únic
poble que té una imatge de la seva patrona a Ciutat.
Un dels actes que aglutinava més inquers residents a
Palma era la missa que es fa el diumenge després del
Dijous Bo per celebrar la festa de Santa Maria la Major,
a on es fa un recordatori de tots els inquers difunts i
després un dinar de germanor al quan també anaven
les autoritats d’Inca. Actualment, la secretària d’aquesta Unió d’Inquers és la mestra jubilada Aina Janer. Enguany, com molts sabeu, s’ha commemorat el 50è aniversari de Santa Maria la Major.
Durant aquests anys anàvem Inca cada cap de setmana. Hi vivien encara els meus concos al carrer Major. Els
diumenges anàvem amb el conco Rafael i les nostres fi-

CREIXEM
AMB
VALORS,
CREIXEM
JUNTS.
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lles a fer un vermut al Mercantil o a l’Espanyol. Compràvem ensaïmades a Can Delante o a Can Guixe, el meu
conco Rafel ens duia congrets de les monges tancades
i compràvem la premsa a Can Melià. Venia a dinar el
conco Bartomeu Oliver, que sempre ens regalava llibres
i que fou una persona que m’inculcà el gust per la literatura.
Gràcies al contacte amb la meva cosina Tinons Rosselló, que sempre estava involucrada en totes les celebracions d’Inca, fossin el Carnaval, el ball de bot o les
processons, ens apuntàrem les meves filles i jo a la Confraria del Sant Crist el primer any que les dones podien
sortir a la processó del Dijous Sant, l’any 1986.
Anys més tard quan treballava a l’Hospital de Son Dureta, l’any 2006 m’oferiren poder organitzar el Servei
d’Aparell Digestiu a Inca, amb la plaça de cap de servei,
on vaig fer feina dos anys i mig.
Aquest Hospital es va poder fer realitat gràcies a una
intensa reivindicació popular que va començar l’any
1993 amb la fundació d’un patronat i a la donació del
solar per part del Sr. Vicens Batle Beltran l’any 1996 i
l’empenta del llavors batle Pere Rotger. L’Hospital s’inaugurà ara fa 10 anys. Aquest nou repte em va fer molta
il·lusió i em va permetre retrobar i fer feina amb amics
i companys. A més, vaig conèixer una altra realitat de la
comarca d’Inca molt diferent a la dels anys 80.
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La il·lusió de l’equip directiu de l’Hospital Comarcal d’Inca, sent gerent Antoni Serra (de sa Pobla) i director
mèdic Joan Gili, company meu, i de tot el personal sanitari i administratiu, sovint sense la comprensió dels
polítics, ha fet que avui en dia l’Hospital sigui un centre
sanitari proper i molt emprat per la població d’Inca i la
comarca.
Recentment, s’ha anunciat una ampliació que el consolida com un hospital de tota la zona nord de Mallorca
amb bons professionals que resolen els problemes mèdics d’una població que va en augment. A més a més,
Inca continua endavant com a capital comarcal sobre-

tot de serveis, per això s’ha anunciat que s’hi edificarà
un nou hospital de Sant Joan de Déu, que atendrà els
malalts crònics, geriàtrics, cures pal·liatives i malalts que
precisin neurorehabilitació.
Vull acabar aquest pregó recordant que per a mi, com per
a la majoria d’inquers, el Dijous Bo és la gran festa de
trobada de la gent d’Inca. Des de l’any 1962 fins que
vaig tornar a Mallorca l’any 1976 no hi vaig poder assistir
amb molt de dol, però sempre record que era el dia esperat. Al carrer Major dinàvem tota la família, a més d’alguns
treballadors de la fàbrica i les botigues, en dos torns perquè no cabíem tots junts a la taula. Era el dia que els concos i pares ens feien un regal, i posteriorment a les meves
filles. Anàvem a comprar roba a ca ses Salamanques, es
menjava el primer torró, fèiem voltes per la fira i l’horabaixa els homes anaven al futbol a veure el Constància.
El Dijous Bo és una fita al cor de tots els inquers que
serveix per reivindicar aquesta ciutat com a capital comarcal. Sovint, els inquers no demostren l’orgull de serho. M’agradaria que molts de nosaltres recuperàssim
l’orgull i les ganes de fer poble que s’ensumen als carrers durant aquests dies.
Vull acomiadar-me recordant als polítics que la ciutat,
que ja està millorant, ha de seguir fent passes per ser
mereixedora d’aquest reconeixement i que Inca no esdevingui una ciutat dormitori.
Estic molt contenta i emocionada per convidar-vos amb
aquest pregó a gaudir de les festes de Santa Maria la
Major i del Dijous Bo. Sortiu al carrer, retrobau amics i
familiars, aprofitau per compartir l’alegria d’aquest dia
de festa.
Visca el Dijous Bo!
Visca Santa Maria la Major!
Visca Inca!
Magdalena Llabrés
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XL Exposició Dijous Bo de l’Associació
Filatèlica d’Inca
S’hi du a terme un homenatge al lul·lista Dr. Sebastià Garcias Palou, Fill Il·lustre

El dia 12 de novembre a les 20
hores s’inaugurarà la XL Exposició
de l’Associació Filatèlica d’Inca amb
motiu del Dijous Bo 2018. Aquesta
mostra, es podrà contemplar al
Centre Parroquial de Santa Maria
la Major del 12 al 15 de novembre.
Els filatèlics estan ben presents a
la gran fira de les fires, que és el
Dijous Bo inquer.
Cada any volem donar a conèixer
un personatge o entitat de la nostra
ciutat. L’any passat fou la copatrona
d’Inca santa Maria la Major, de la
qual celebràrem amb goig el 50è
aniversari de la seva coronació
pontifícia, i es varen dur a terme
molts d’actes en el seu honor.
En aquesta ocasió serà un
homenatge a un Fill Il·lustre d’Inca,
el doctor Mn. Sebastià Garcias
Palou, que l’any passat fou declarat
Fill Il·lustre de la ciutat. És un lul·lista
de fama mundial i desconegut per Sebastià Garcias Palou
moltes de generacions d’inquers,
principalment els joves.
També durem a terme l’Exposició Filatèlica, amb variada
i interessant temàtica del món del segell, així com una
mostra de col·leccionisme. Pareix que era ahir, però
ja fa 40 anys que feim Dijous Bo amb vosaltres per
mostrar la nostra afició i perquè l’obra començada fa
molts d’anys volem que tengui continuïtat en el futur.
Editam un fullet per fer-nos ressò de la persona o
l’entitat homenatjada. La biografia del lul·lista Mn.
Sebastià Garcias Palou l’han realitzada Mn. Pere Fiol i
Mn. Santiago Cortès. El nostre amic Mn. Pere Fiol ja va
col·laborar amb nosaltres l’any passat amb l’aportació

sobre santa Maria la Major.
A més, s’editarà una postal i també
un sobre enumerat amb la imatge
del Dr. Garcias Palou, que fan que,
gràcies als col·leccionistes de la
filatèlia, el nom d’Inca es passegi
per tot el món, gràcies a la seva
màgia.
Així mateix, es fa un mata-segells
commemoratiu que es posa a les
cartes que aquests dies s’envien
des d’Inca i que es duen al Centre
Parroquial de Santa Maria la Major
els dies de l’Exposició, o a les
oficines de Correus.
Hem de destacar cada any
l’exposició del Concurs de Dibuix
escolar, amb el qual l’alumnat
participant dona la seva visió de les
Fires i el Dijous Bo; aquesta mostra
cada any és molt visitada pels
escolars d’Inca. L’exposició ajuda
que els alumnes i les seves famílies,
d’altra banda, coneguin el món de
la filatèlia i del col·leccionisme, i
puguin gaudir d’aquesta mostra
que es du a terme cada any a Ia nostra ciutat.
En nom de la Junta Directiva de l’Associació Filatèlica
d’Inca, us convidam que vengueu al Centre Parroquial,
que vegeu allò que feim i, si alguns s’animen a continuar
la nostra tasca, estarem ben contents i us rebrem amb
els braços ben oberts.
Us desitjam que passeu unes bones festes de Santa
Maria la Major i del Dijous Bo a tots vosaltres i les
vostres famílies.
Bartomeu Aloy Colomar
President
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La Festa de ses Quintades,
un dia per fer poble i potenciar Inca
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Jaume Reus i Maria Antònia Sastre foren els pregoners
de la passada festa
El passat dissabte dia 26 de maig es va celebrar a la
nostra ciutat la segona edició de la Festa de ses Quintades amb un bon nombre de participants, que en alguns
moments de la festa fou d’unes mil persones.

La festa va començar al voltant de les 11 hores, a poc
a poc la plaça d’Espanya, el carrer Major i el carrer del
Comerç s’anaren omplint de gent que, amb les seves
camisetes blanques, capell i mocador negre donaven
color i vistositat la plaça, i començava a haver-hi un bon
ambient festiu.

Devers les 12 h, com a totes les celebracions importants hi va haver el tradicional pregó de ses Quintades
que obria la festa. En aquesta ocasió es va acordar que
fos a càrrec de la persona major i la més jove inscrites a
la jornada. Foren Jaume Reus, nascut l’any 1943, i Maria
Antònia Sastre, que va néixer al començament del segle
XXI, a l’any 2000.
Jaume Reus va parlar de la seva infància de postguerra
civil, de la indústria del calçat, que hi havia moltes de
fàbriques pertot arreu i carrers plens de sabaters i sabateres. Va fer referència a l’època d’esplendor del Club
Esportiu Constància, que va jugar la promoció a Primera
Divisió Nacional amb el Corunya i que va perdre.
També va parlar de les cartilles de racionament, que no
coneixen les noves generacions, i que “nosaltres havíem
de fer coa per a qualsevol cosa”, va dir. Així mateix, recordar el seu servei militar, en aquell temps obligatori
per a tots els homes. D’aquell temps guarda el record
d’un grup d’amics joves “que cada any ens reunim a un
dinar per recordar aquesta etapa dins les nostres vides”.
Per la seva banda, Maria Antònia Sastre va dir que ella
venia d’una època ben distinta de la de Reus, ella pertanyia a l’etapa de l’Inca moderna. Però tots dos són de
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la mateixa ciutat, que tots dos volen, i desitgen el millor
per a tots els inquers i els nouvinguts, i un futur molt
millor per a Inca i que sigui oberta i acollidora.

capell de palla, que era ben necessari per la calorada
que feia aquell dia i així poder gaudir sense problemes
de la festa al carrer.

Varen convidar a totes les persones presents a la plaça
d’Espanya que participassin i gaudissin de la festa, les
convidaren a fer poble com a altres llocs de l’illa. Hem
de sentir l’orgull de ser inquers i inqueres aquí i per tot
arreu. El seu pregó fou molt aplaudit per tots els assistents.

Aquesta va estar animada pels DJ T-Mark & Christian;
Enrocats i El Hombre 80 en concierto, abans del dinar
ja varen omplir la celebració de música i animar la gent.
Després del dinar la festa va continuar amb el popular
tardeo i un bon ambient i música fins a la nit, amb molta
de gent a la plaça d’Espanya.

Després hi va haver jocs populars entre les distintes
quintades participants a la jornada, que portaven una
xapa de la quintada corresponent.

Una jornada de companyonia i amistat intergeneracional que va congregar una gentada que volia fer festa i
poble, i sens dubte fou un èxit de participació popular.
Ara sols hem d’esperar que la festa anualment vagi a
més.

A més, varen tenir temps per fer el vermut i una xerrada
amb amics. El dinar aquest any fou a base de bufet i es
va organitzar amb dues files grans de gent col·locades
des del carrer del Comerç fins a la plaça d’Espanya.
Els participants duien la roba i els complements que
s’havien preparat per enguany: la camiseta blanca, el
mocador negre col·locat de distintes maneres i un bon

La més veterana de tots els participants fou Rosa Coll
Morro, que s’hi va apuntar el dissabte al matí i amb més
de noranta anys va gaudir de la festa, i espera repetir
en el proper any.
C. Morro
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Estimats inqueres, inquers i visitants,
Escriure aquestes paraules en el programa del Dijous
Bo és un honor per a mi, el Dijous Bo és la fira de les
fires, estimada per tothom, se celebra segons els arxius
des del segle XVII i als inquers ens honra que venguin
al voltant de 2.000 persones a la ciutat d’Inca, la capital
del Raiguer, títol concedit l’any 1900, per la reina regent,
Maria Cristina.
Jo vaig néixer un dissabte del Dijous Bo, ja no m’ho volia
perdre. Vaig estudiar a Barcelona Arquitectura Tècnica.
El maig del 1968 ens suspengueren el curs escolar, enguany en fa 50 anys, era l’any que es varen fer unes
mobilitzacions estudiantils que provocaren reformes
socials i polítiques sobretot a França; not a faltar un reconeixement i commemoracions per recordar aquest
fet, que canvià la societat.
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L’any següent vaig acabar els estudis i vaig començar a
fer feina a l’Ajuntament. Era un altre temps, el batle era
Toni Fluxà i el consistori era format per molts d’empresaris, Jaume Beltrán, Sureda, Domenech, Gorries, Pujadas, Vaquer, etc, etc. Era l’any 1970, asfaltàrem pràcticament tots els carrers d’Inca, es va fer la depuradora
(era dels pocs pobles que en tenia), l’enllumenat de tot
el casc urbà, el camp d’esports, l’edifici del Pes des Bessó, la reforma de Coc i Lluc, el pou de Son Fiol, redactàrem les primeres Normes subsidiàries d’Inca i el terme... Eren anys d’esplendor de la indústria de la sabata,
a Inca hi havia fàbriques grans amb bons empresaris,
Melis, Fluxàs, Albadalejo, Beltrán, etc. També destacava
un producte que ens defineix, la galleta d’Inca, fabricada per la família Domènech, i després hi havia un món
derivat de la sabata, adobs, etc., moltes empreses de
fàbriques de sabates petites. En Toni Fluxà em record
que deia: “a qualsevol carrer han de poder posar una fàbrica de sabates.” Després es va fer el polígon industrial.
El fet que el terme municipal fos petit i poc productiu
va fer que la gent d’Inca s’hagués d’espavilar, i sortiren
grans empresaris, primer en l‘elaboració dels productes
de fang, després en la sabata i després en marroquineria, etc. No teníem ni la mar ni turisme, però aquesta
indústria a poc a poc va anar desapareixent, i avui queden empreses importants, Camper, Carmina, Ballco,
etc., que s’han hagut d’adaptar a l’actualitat empresarial,
comercial...
De l’experiència a l’Ajuntament tenc molt a agrair, va ser
com un màster per conèixer l’Administració per dedins.
Vaig començar a fer feina per 281 euros mensuals, eren
anys de creixements econòmics, urbanístics, etc., i anys
d’oportunitats, avui la joventut no ho té tan fàcil.
D’aquests anys de fer feina a l’Ajuntament puc explicar
moltes anècdotes, cada Dijous Bo en Toni Pons em feia
fer uns dibuixos de les obres o reformes que pensava
desenvolupar, obertura de carrers, construcció d’edificis municipals, etc., per posar-los en aquest programa
precisament.

I us contaré una anècdota que moltes vegades he explicat, perquè els inquers s’han demanat moltes vegades
per aquest fet, i és la història d’on és el cadafal de la
plaça.
El palco era d’un estil clàssic de fusa. Era un dijous d’hivern que plovia; hi havia unes dones que venien els seus
productes de marjal davant del cadafal, la instal·lació
elèctrica tenia qualque defecte, i s’enramparen quan
plovia. Entraren a l’Ajuntament i es queixaren al batle
en un to bastant alterat, i la reacció va ser donar les ordres a Mateu Baste, responsable dels serveis aquelles
dates, que s’encarregàs de llevar el cadafal. En Mateu
es posà en contacte amb Agustí el ferroveller, que el va
desguassar i se’l va endur a una finca que tenia ferralla
a la carretera de Palma, i el degué vendre per bocins;
aquesta és la realitat del palco. El pensament sempre ha
estat si s’hauria d’haver arreglat la instal·lació elèctrica...
No vull acabar sense felicitar a tots els mallorquins per
la seva solidaritat demostrada amb l’ajuda a la gent
afectada de Sant Llorenç.
Us desig bon Dijous Bo.
Pere Pascual Gual
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Elaboración artesanal de
productos en piel desde 1877
lottusse.com

Som memòria
Som memòria, creixem sobre records. D’alguna manera,
jo som els meus avantpassats: els quatre padrins i les
dues repadrines que he conegut. També els orígens
que es perden darrere d’un cognom prestat, d’un nin
trobat a les portes d’una església de Ciutat.

vegada que vaig a dormir a Can Cremat, havia anat a
cercar material per fer les porqueres, les sabates de
sola d’auto que fabricava a ca nostra per vendre al
mercat del poble. Això sí que era, de veres, quilòmetre
zero!

D’aquell que amb vint-i-pocs se n’anà a fer la guerra de
Cuba i que, després d’enviudar a Maria de la Salut, se’n
tornà: primer, a fer de pagès a la Pampa argentina i,
després, a treballar d’ajudant d’un tramvia a Buenos
Aires. Una història que queda com un mite familiar i
de la qual mon pare conserva una fotografia en blanc
i negre d’un home palplantat als estudis d’un tal Tulio
Giota (o Julio Giota, no es llegeix gaire bé), del carrer
de Belgrano 1620 de la capital d’Argentina. Sempre he
fantasiat amb la idea de fer-me un retrat allà i reprendre
els passos d’aquell senyor, pare del meu padrí Pep.

Fa disset anys que no visc les Fires, tampoc el Dimecres
Bo –aquelles primeres sortides interminables de nits
de foc i de música–, ni el Dijous Bo amb els carrers
estibats de gent i de trull: des de llavors ençà que no he
pogut agafar un avió i venir a la festa grossa del pla de
Mallorca, ja m’agradaria... Per recordar-me’n, em basta,
però, passar per alguna granja del centre de la ciutat i
sentir l’oloreta de bunyols acabats de fregir, com els que
em menjava, a la plaça de l’Ajuntament, de dins d’una
paperina groguenca amb unes bones taques d’oli. Amb
la flaire, ja pareix que, en qualsevol moment, darrere
d’una cantonada del barri barceloní de la Ribera, a prop
de Santa Maria del Mar, hagin d’aparèixer els animals
i els tractors, i les paradetes amb artesania de tota
mena. Són talment els mateixos dolços ensucrats que
oferia el vespre de les Verges, poc abans de la Primera
Fira, als companys que em venien a cantar serenates.
A fer quatre galls i rascar una guitarra a la finestra
equivocada, tot despertant, de retruc, el padrí Joan i la
padrina Margalida. I és que jo sempre vaig dormir a una
habitació d’interior.

Del padrí, n’he heretat la passió per la pintura i l’art –
que, després de tot, he convertit en professió. Potser
també les ganes de viatjar. I el goig de veure el meu
primer cognom escrit a sobre d’una arcada de la capella
del Sant Crist, que va restaurar quan jo era petita: la
que queda just entrant a mà dreta a l’església de Santa
Maria la Major.
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Som memòria i tenc coses, segur, de tots ells. Me’n vaig
anar a viure a Barcelona amb divuit anys i hi vaig arribar
la vigília de la Mercè, la festa patronal. Tot d’una, em
vaig sentir com a casa. Potser perquè ma mare hi havia
anat sovint a comprar per la botiga de roba, i els pares
ja me l’havien ensenyada. O perquè no havia oblidat
aquella màgica festa d’inauguració dels Jocs Olímpics,
comandada per la Fura dels Baus, que em va deixar
embadalida un horabaixa d’estiu davant el televisor de
ca sa madrina. O, vés a saber, si perquè era el lloc on
sempre m’havien explicat que el meu repadrí Tomeu,
a qui no vaig conèixer, però tenc molt present cada

Diuen que la memòria és l’únic paradís del qual no
podem ser expulsats. Ja em perdonareu, idò, si m’he
posat nostàlgica, esper que ho entengueu, som
memòria i la meva justament passa per Mallorca, és a
Inca. Bon Dijous Bo!

Aina Mercader
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Les fires
A Inca podem presumir de fires, en tenim unes de les
més antigues de Mallorca. No caurem en la beneitura
de dir els anys que fa que les feim, ja que es perden
dins la memòria del temps, tot i que tenim testimonis
documentals que ens diuen que no són de fa dos dies.
Les fires eren i són un mercat que surt d’allò normal, un
mercat més gros, on hom aprofita per vendre i comprar
aquelles coses que surten d’allò normal, però que són
necessàries per a certes feines o per anar passant
durant l’any; coses, sobretot, difícils de trobar a la
normalitat de cada dia. Les fires eren i són un mostrador
per exposar molts productes perquè la gent pugui anar
triant allò que ha de mester i que li és més convenient.
Inca es troba a la cruïlla dels camins entre les dues grans
badies, Palma i Alcúdia, i el pla i la muntanya; això fa que
sigui un lloc adient per a l’encontre de les persones dels
distints pobles de Mallorca i explica com és d’important
i concorregut el nostre mercat del dijous.
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Antany s’aprofitava per comprar eines i maquinària
per a les feines del camp, animals per enriquir la fauna
de les possessions i finques, llavors per a les properes
sembres per tenir bones collites, arbres per omplir
les faltes, estris per a la casa i per a les feines pròpies
de les matances del porc, així com espècies i altres
coses necessàries per adobar el porc i fer unes bones
matances.
Més modernament s’aprofitava per comprar alguna
moto o un cotxe, alguns es decidien per una barca, un
llaüt o una llanxa o, si l’anyada al camp o a la fàbrica
havia estat molt bona, un iot de més o menys eslora,
també alguna rentadora, un refrigerador, o una cuina.
En fi, era una ocasió per condicionar la casa o per
satisfer les aficions de cadascú.
Avui no vol dir que no s’aprofiti per comprar algunes
coses, però no tant com altre temps, ja que, per exemple,
era el temps en què es compraven més cotxes.
És vera que avui han perdut un poc el tarannà i la finalitat
que tenien antany, perquè cada dia es pot comprar de

tot. No obstant això, segueixen tenint alguna cosa que
atreu la gent, tot i que tothom té més mobilitat i sempre
és possible fer molts quilòmetres, anar a un lloc o altre,
però aquest dia és especial, ja que es pot aprofitar per
passejar amb la família, amb els amics, de manera molt
més distesa que els dies feiners.
Les fires eren un punt de referència i de qualque manera
marcaven els cicles del temps perquè coincidien amb els
dies en què s’havia acabat la recol·lecció dels fruits del
camp, del començament del sembrar i de la preparació
de les imprescindibles matances, a més de marcar un
abans i un després.
Hem trobat documentació antiga que ens parla
d’aquests dies, encara, si hem de ser sincers, aquesta és
més aviat escassa, això creim que és degut que, tot i que
l’autoritat hi exercia una mena de control, els vertaders
protagonistes eren els venedors i els compradors.
Vegem uns exemples d’aquesta documentació: a l’Arxiu
del Regne de Mallorca trobam un document de dia
6 de novembre de 1361 al qual es parla que es vol
prohibir que el batle i el veguer de fora donin llicències
de tenir “tafuneries” (taules de joc) pels escàndols que
ocasionen, però el governador no ho prohibeix perquè
s’ha certificat que el veguer té poder i és costum que
doni llicències vuit dies després de la fira d’Inca. Aquest
document, a part de la seva antiguitat, és important, ja
que demostra que la fira era un punt de referència; a
més, si ja era un costum, vol dir que la fira era molt més
antiga.
A un altre document, aquest de 1426, trobam que dia
16 d’octubre el sastre Pere Ribes diu que dies passats,
en nom seu, el sastre Gelabert d’Aragó, convers, lloga
una botiga i taules a Joan Vilapriu pel seu servei mentre
duri la fira que s’ha de fer ara; aquest pagarà 3 lliures.
Pere Ribes li ofereix roba i articles de merceria, però
Joan Vilapriu no en vol. Aquí podem veure que, més o
manco, les fires d’Inca eren per les mateixes dates i que
duraven un cert temps.
De lloguer parla, també, aquest altre document de l’any
1508 de dia 2 de juny. Bernat Buades i el seu fill Bernat
lloguen a la dona Maria, durant un any, un hostal pel
preu de 13 lliures. En el lloguer s’hi inclouen: quatre

llençols, dues flassades, una vànova, dues cadires
plegadisses, dues taules, tres bancs llargs, quatre llits
amb ses màrfegues i travessers, també hi entra tota la
palla necessària per a les bísties de l’hostal. Es reserven
els fems, hi poden tenir dues bísties, també es reserven
l’hort. L’accés a l’hostal per a tothom serà per la porta
del Born. També es pacta que hagi de tornar els llençols
i les flassades una vegada acabada la fira d’Inca. Es pot
desprendre d’això que la fira no tan sols es fes en un
dia? Tal vegada ja era en tres diumenges.
Que hi havia cert control ens ho demostren aquests
document de dia 23 d’octubre de 1503, en què trobam
una queixa dels sobreposats de l’ofici dels Blanquers
de Ciutat, que diuen que a la fira d’Inca han trobat
que venien cuiro adobat per persones no idònies
(prohibides). Aquest document, a més de demostrarnos que la gent de Ciutat tenia esment de la nostra fira,
per la seva data ens confirma que antany coincidien
amb les d’ara.
Les fires, sens dubte, eren una conseqüència del
mercat setmanal, l’antiguitat del qual es remunta,
també, a temps immemorial. El nostre mercat, segons
alguns historiadors, és anterior a la conquesta catalana,
resulta difícil datar-lo; ja en el segle XIII Inca ja fruïa d’un
mercat “pol·lent” al voltant de la plaça on també es
concentraven els obradors dels artesans.
Quant al dia en què se celebrava el mercat, no trobam
cap document que ens el pugui aclarir i l’antiguitat del

dijous. Això no obstant, en un document de dia 25
d’octubre de 1375 el rei Pere dona per suposat que tal
dia es feia mercat a Inca, la qual cosa fa suposar que
la cosa venia d’enrere. També, anteriorment, en uns
documents de l’any 1340 i un altre de 1348. El primer
parla d’una inspecció feta pel mostassaf d’Inca –que era
una espècie d’inspector d’abastos–, Pere Figuera, en la
qual denuncia al lloctinent reial de Mallorca que a la
botiga dels compradors del blat del Senyor Rei havia
trobat una barcella “nàccia”, o sigui de cabuda menor a
la legal. Aquest dia era dimecres, dia de preparació del
mercat.
L’altre document, tal vegada més concloent, diu que un
jueu mercader de Ciutat es queixa al governador que el
dimecres anterior al 27 de març, amb un grup de jueus
mercers de Ciutat, arribaren a Inca per vendre les seves
mercaderies i foren engegats pel batle; el governador
mana que no impedissin als jueus fer mercat a Inca.
Ben segur que els mercers jueus havien arribat a Inca
el dimecres per fer-hi mercat el dijous. Aquest era un
costum que molts encara hem vist: venir el dimecres
per fer mercat el dijous.
Com he dit abans, podem presumir de fires i de mercat,
de la seva antigor i de la seva categoria, i això no és
xovinisme, és realitat.
Bon Dijous Bo 2018.
Santiago Cortès i Forteza
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Primer quinquenni de l’Esplai s’Estornell a
Inca. Anys de 1982 a 1986
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Sabem que darrerament l’Esplai, gràcies als bons oficis
del batlle Virgilio Moreno, ha ressorgit amb tal força
que s’Estornell té garantida la seva continuïtat. Per
tant, aquest grup seguirà aportant als nins i nines, en
el temps del seu lleure, aquells valors, avui gairebé
desapareguts, que comporten la conversa, l’amistat i les
ganes de compartir amb els altres, els bons i els mals
moments que es troben dispersos en el camí de fer-se

grans. I als qui un dia en formàrem part ens agradaria,
per als qui encara el desconeixen, fer cinc cèntims del
perquè es va formar aquest col·lectiu a la nostra ciutat.
Quan l’any 1981 acudírem a Llucmajor, on se celebrava
una de les diades d’esplai que organitzava el GDEM
(Grup d’Esplais de Mallorca), el seu màxim responsable,
en Ramon Serra Isern (EPD) va mostrar no solament

un gran interès perquè Inca s’hagués mogut en aquest
aspecte, sinó que ens va oferir totes les facilitats perquè
el desig d’uns quants es pogués dur a terme. Va ser un
anys després, el 1982, quan un grapat d’inquers, després
d’haver-se format com a monitors a Santa Llúcia de
Mancor de la Vall, va decidir posar en marxa l’entitat.
L’objectiu de l’Esplai era –i continua essent– l’educació i la
formació integral del nin en el seu temps lliure, entenent
per educació caminar amb l’infant i el jove, ajudant-lo
a desenvolupar els seus valors interiors. Tot i que Inca
l’any 1981 era una ciutat ben dotada quant a oferta
educativa i parroquial, hi mancava, al nostra parer, una

parcel·la importantíssima. Una àrea que no es tenia gaire
en compte i que entrava de ple en l’evolució de l’al·lot
dins l’espai mig perdut de l’oci. Un temps blanc ideal
per canalitzar de manera positiva, tal com reflectien els
objectius del GDEM, l’inesgotable cabal d’energia dels
nostres nins i nines. Arribats a aquesta conclusió, ens
vam animar a fer la primera passa.
D’entrada, trobar col·laboradors que volguessin
acompanyar-nos en l’empresa no va resultar tan difícil
com ens pensàvem, en el sentit que, una vegada
exposats concepte i contingut, varen ser diverses les
persones que, per diferents motius, s’hi mostraren
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en el nostre projecte i ens donassin una mà. Tant en
infraestructures com per comprometre’s amb la bona
marxa de l’esdeveniment. En aquest aspecte hem de
dir que no vam tenir cap problema. Don Joan Lliteras,
rector de Santa Maria la Major, ens va oferir tres locals
i un petit teatre de l’antiga rectoria on ell vivia, i ens
deixà plena llibertat per elegir consiliari (el GDEM era
un moviment d’església), que va ser don Joan Parets.
També hi va jugar un paper molt important don Llorenç
Sastre, vicari episcopal de la III Zona; els col·legis de La
Salle i de Sant Vicenç de Paül; i sor Catalina Gomila, la
superiora menorquina de Santa Llúcia de Mancor. I
sobretot el grup que any rere any duia a terme, cada
estiu, els campaments de Sant Senén a la Victòria,
autèntics pioners en aquest tema i pilar bàsic en el qual
se sustentà l’Esplai.
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interessades. Algunes, per similitud d’idees; d’altres,
que ja duien a l’espatlla l’experiència dels campaments
anuals de Sant Senén a la Victòria, perquè veieren en la
proposta la possibilitat que la tasca esporàdica d’estiu
pogués tenir una posterior continuïtat; i uns tercers
perquè, en certa manera, era comptar amb un grup
més dins l’Església. Calia, doncs, que tots plegats ens
preparàssim per desenvolupar les nostres capacitats
en aquella direcció.
Com a qualsevol altre projecte, també necessitàvem
“avaladors“. Més ben dit, persones que creguessin

I per descomptat el Consell Coordinador format per sis
persones que varen tirar endavant el projecte: Fermín
Fernández i Cati Ferrà, provinents dels campaments
de Sant Senén; Joana Maria Coll, Antònia Llobera,
Josep Serra i la sotasignada de l’article; igualment el
conglomerat de monitors, la part més essencial com a
transmissors dels valors dels objectius; i els pares dels
futurs “estornells”. Foren molts els que ens donaren
una empenta, però jo en destacaria quatre que des
dels inicis cregueren i donaren suport a l’Esplai amb
gran contundència, col·laborant amb tot i “sentint-los”
a prop quan realment els necessitàrem. Em referesc
als matrimonis Gual-Alomar, Navarro–Izquierdo, CorróCabré i Chicote-Martín. Gràcies al seu incondicional
suport, els fills de les citades parelles foren els primers
nins inscrits.
El nostre gran valedor, però, va ser sens dubte el pare
Colom, aquell franciscà de Bunyola, humil i poeta, que
en contra de tot pronòstic (a Inca, ens digueren, que
res durava res) SÍ va creure en el nostre somni des d’un
bon principi. Algú que sense conèixer del projecte altra

L’Esplai des dels seus inicis va treballar de valent de
cara a la normalització de la llengua mitjançant l’edició
d’avisos, programes, cançons i altre material lúdic com
dues auques i dues revistes amb el nom de S’Estornell
Xafarder, la correcció de les quals va córrer a càrrec de
Jaume Gual i Mora, de manera desinteressada.

cosa més que allò que li havíem explicat va apostar per
la nostra feina. I ens va donar un valuós consell: “Deixau
constància escrita de tot el que feis si no voleu que el
vent s’ho endugui tot.”
No cal dir que seguírem al peu de la lletra l’advertència,
gràcies a la qual avui tenim un bon arxiu on podem
sondejar a fons aquella primera embranzida d’un
estornell que encara vola i està en forma.
Abans d’acabar, m’agradaria dir dues o tres coses que
crec que són importants:
S’Estornell va ser la primera entitat que unificà les
colònies d‘estiu ajuntant, sota el mateix sostre, els nins
i les nines amb qui havíem gaudit i treballat durant tot
el curs.

Hem de dir també que va contribuir a la dinamització
de sa Rua amb unes comparses treballadíssimes
que obtingueren merescuts premis, com també la
participació a les Beneïdes de Sant Antoni i al Concurs
de Betlems organitzat per l’Ajuntament i l’Associació de
Pessebristes.
Voldria acabar agraint el suport rebut de part de
tothom amb el desig que la volada de s’Estornell
continuï essent ben alta i profitosa. Al cap i a la fi, per
molt que hagin canviat les coses, la feina dels monitors
segueix essent la mateixa: la de transmetre als nostres
nins i nines el valor de la companyonia i l’amistat, que
tal vegada necessitin avui més que mai, degut que les
eines que ens envaeixen (mòbils, tauletes) tendeixen
a individualitzar-los i, contradictòriament al món de la
comunicació, fer-los sentir més solitaris que mai.
Bon Dijous Bo!
Mercè Puig i Viñeta
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Uns bandejats es tanquen a la torre l’any 1650
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El segle XVII és conegut amb el nom
de “segle dels bandejats”. Les lluites
entre Canamunts i Canavalls van
provocar que moltes persones es
posassin a favor d’un grup o l’altre
vivint fora de la llei. Després d’haver
realitzades moltes malifetes, com
serien assassinats, robatoris, violacions, etc., es refugiaven a muntanyes i garrigues, ja que cap persona
els podia ajudar, sota penes molt
greus, amb aliments, armes, vestits o medecines. Hi havia els fautors, que eren aquelles persones
que protegien i ajudaven els bandejats actuant de pont entre ells
i les seves comunitats. Igualment
dins aquest segle hi hagué altres
desgràcies com seria la pesta de
1652, que deixà Inca en ruïnes i hipotecada, la manca de blat i altres
aliments essencials, les vengudes
a Inca del virrei amb centenars de
soldats i altres gents d’armes, per
establir a casa nostra el quarter
major i general de les persecucions,
i sens dubte el fet que hi hagués
bandejats quan quedava desguarnida. Tan sols la presència de sor
Clara Andreu Malferit, morta dia 24
de juny de 1628 al monestir de Sant
Bartomeu, dóna un cert toc més amable al segle.
Aquests bandejats eren perseguits per part, sobretot,
del virrei, el qual comptava amb la força. També es posava preu a la seva captura, amb un preu diferent si era
agafat viu o mort. Igualment al bandejat se li oferia una
quantitat de diners si s’embarcava i deixava Mallorca. En
aquells moments històrics el bandejat tenia dret al “re-
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fugi en sagrat”. El dret canònic reglamentava que qualsevol persona que
fugís de la justícia i entràs en un lloc
sagrat, ja fos una església, un monestir o un cementeri, no podia ser capturada (dret d’asil) i, com és natural,
aquest fet arribà a ser un problema
per a l’Església. Es coneixen casos
en què als asilats hi entraven dones
per cuinar, cantar, jugar i ballar en els
dits llocs sagrats.
Sabem que a Inca dia 1 de maig de
1650 el batlle reial, que era l’honor
Joan Reure, notari, reunia el Consell
a l’església de l’Hospital i donava
compte que uns “delinqüents” naturals de la vila d’Inca havien robat una
fadrina en el camí d’Alcúdia, tot proposant que ”se doni guiatge i comissió a quinze homes, els més contraris
que se trobaran de dits delinqüents
i los sien donats dos reials castellans
cada dia dels béns de la vila per espai
d’un mes i si els capturaven dins lo
dit mes los sien donades 300 lliures
per quiscun”.
El dia 16 d’agost següent es torna a
reunir el Consell d’Inca per tractar el
cas d’uns bandejats que, havent mort
n’Antoni Company, teixidor de llana,
s’havien tancat a la torre de l’església. Per a més enteniment i gaudir del plaer del llenguatge i de l’organització
de la universitat local, us oferesc la transcripció de l’acta
completa del Consell que va signada per Miquel Ferrer,
teixidor, i per Josep Pol, missatge de la vila, tan sols corregint l’ortografia i sense canviar el sentit:
Anunci_dijousbo.pdf
1
30/10/18
14:00
”Die XVI mensis Augusti anno a natte. Dni. MDCL
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In Dei Nomine, etc. congregats i ajustat en l’església
de lo Hospital de la present vila d’Inca los honors mo.
Joan Reure, notari, honor balle i aportant la Vara Real;
Miquel Martorell, Corme, Miquel Cantallops, Pere Simó
i Bartomeu Arrom, jurats i consellers lo corrent any;
mo. Cristòfol Pons, Guillem Bennàssar, Joan Llompard
de Miquel, Francesc Massip i Vich, Pere Balle, Guillem
Campins, Joan Bennàssar, Joan Garau, Llorenç Ramis,
Miquel Ramis del Born, Bartomeu Nadal, Bartomeu
Llompard, Mateu Ginestra, Guillem Alzina, Pere Prats
i Tomàs Marquès, tots consellers, per efecte de tractar
coses, etc.

… e aqui matex fonch proposat per lo honor Miquel
Martorell, jurat major, en nom de tots dient: Honors
Senyors i Savi Consell sabran Vs. Ms. com lo Magnífic
Doctor Salas, Jutge del R (eial). C (onsell). es vingut a
Inca per a rebre inquisició fiscal per la mort de n’Antoni
Company, teixidor de llana, i nos demana a nosaltres,
jurats, i nos ha dit que quan los bandejats sortien de
l’església los veren quan feren dita mort i que com a jurats tenien l’obligació de cridar el Rei i perseguir-los fins
haver de capturar-los i que per això ha donada ordre de
sequestrar-nos com de fet han nos sequestrat, Vs. Ms.
aconsellaran lo faedor…
… i discorreguts los vots de un en altre, fonch conclús,
resolt i determinat, nemine discrepante, que vagen los
honors jurats a donar un recado en el Sr. Virrei (Vicente
Ram de Montoro) i li parlin i que es defens dexant-ho a
respatlles dels honors jurats.
… i també mateix fonc proposat per dit honor Miquel
Martorell en nom de tots dient: Honors Senyors i Savi
Consell ja saben Vs. Ms. los inconvenients de que cada
dia es segueixen d’estar retirats los bandejats en la torre de la parroquial de nostra vila sortint a matar gent
tant de nits com de dia, fent moltes insolències per la
vila, Vs. Ms. aconsellaran amb quina forma podem fer
que no s’estiguin aquí retirats i que el Sr. Rector (Rvt.
Joan Morro, inquer, que morí l’any 1652 de pesta bubónica) ha publicat diumenge prop passat en la trona
que es anat a Mon Senyor Reverendíssim (el Bisbe de
Mallorca era Fra Tomàs de Rocamora) per tres vegades
i no ha pogut alcançar que se li donàs remei.
… i discorreguts los vots d’un en altre fonc conclús, resolt i determinat, nemine discrepante, que per a que los
bandejats qui estiran retirats en la torre de nostra parroquial no tenguin ocasió de sortir tant de nits com de
dia per a fer danys ni agravis a los particulars de nostra
vila, que es tapi lo portal major de dita torre amb mitges
pedres i que es tap lo portal del caragol de dita torre i
que per a pujar-hi es fassa una naye (sic) del cor de nostra església per a pujar a dita torre i que també mateix
se tapi lo caragol va en lo campanar vell per a que no
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puguen pujar sinó per el cor de dita església…
Festes Miquel Ferrer, teixidor, i Joseph Pol.”
Hem pogut comprovar que no era fàcil entrar a la torre i agafar els bandejats que hi havien pres asil. Ni tan
sols el bisbe de Mallorca, a demanda del rector de la
parroquial d’Inca, en aquells moments tenia el poder
de fer-ho. La solució fou fàcil: tancar-los dins la torre i
que no poguessin sortir. D’aquesta manera els asilats
no podien anar a cercar menjar ni beure i s’havien de
retre a l’autoritat. Després vendrien els càstigs. Els bandejats agafats eren penjats i esquarterats a Inca mateix.
La documentació del tema és interessant, ja que sabem
quants en penjaren a Inca, quants a Ciutat, què costava
la feina dels botxins i construir la forca, les cadenes, els
adobs de la presó, etc. Hi ha, com hem pogut llegir, un

“campanar vell” del qual no havia sentit parlar mai. La
investigació es fa necessària per conèixer aquest campanar que ara ens apareix.
La informació sobre els bandejats asilats a la torre està
agafada del “Llibre de Consells de 1645 a 1657”, registrat amb el número provisional 615 de l’Arxiu Històric
Municipal d’Inca. Al citat llibre, li manquen els nou primers fulls (18 pàgines), que fa la impressió estan arrencats. Malgrat aquesta mutilació a la primera pàgina existent hi consta el número 1. La primera acta porta la següent data: ”Die VIIII Juliy Anno a natte. Dni. MDCXXXXV.”
Gabriel Pieras Salom
Arxiver honorífic i cronista oficial de la ciutat d’Inca
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Ara fa 30 anys:
Constància, 1 – Badia de Cala Millor, 1
Eurovisión va ensenyar a tot Europa els incidents del Nou Camp d’Inca

28

El diumenge 22 de maig de 1988, ara fa 30 anys,
el Constància d’Inca, que militava a Segona B, va
perdre la categoria en un partit en què van concórrer
desagradables incidents que van donar la volta per tot
Europa en ser retransmesos per Eurovisión.
Constància i Badia de Cala Millor van ser els protagonistes
directes d’aquests lamentables esdeveniments, que cal
catalogar com a espectacle deplorable.
El detonant que els va motivar va ser en la seva essència
l’actuació desencertada del col·legiat balear Capó Olives,
a l’anul·lar de forma injusta un gol de Miguel Vaquer, i
de col·laborar en el gol que va marcar el Badia, ja que la
pilota, en una jugada sense perill per a la meta local, va
rebotar a la seva esquena i va facilitar la rematada del
davanter visitant.
Amb l’empat final, el col·legiat sentenciava el descens
del quadre d’Inca, ja que l’equip havia d’assolir la victòria
per aconseguir la permanència a la categoria.
Va haver-hi incidents en el terreny de joc. Igualment cal
registrar altercats a les tribunes, on els seguidors dels
dos equips van tenir forts enfrontaments.
Antonio Tarragó, director general de Turisme de les
Balears, un cop conegut i visionat el que havia ocorregut
a Inca, va comentar: “Fets d’aquesta naturalesa poden
perjudicar el turisme de les Illes, perquè l’opinió pública
està molt sensibilitzada amb incidents en els estadis de
futbol.”
Per la seva banda, Carlos Martín Plasencia, delegat del
Govern a Balears, va ordenar als membres de la Guàrdia
Civil d’Inca que es procedís a instruir les diligències
oportunes per depurar responsabilitats.
Durant el lapsus de gairebé dos mesos, els rotatius
nacionals van anar donant notícies dels esdeveniments
d’Inca.

Ensaïmades
Pastisseria
Gató
C/. Major, 27
Tel. i Fax 971 50 00 98
07300 INCA
(Mallorca)
casadelante@gmail.com

En la meva condició de corresponsal del diari Marca de
Madrid, de gran tirada a escala nacional, vaig publicar la
crònica d’aquest partit. Com és lògic en la meva manera
d’actuar i d’analitzar les coses, vaig donar una versió
dels fets esdevinguts de forma mesurada i prudent.
El titular de la crònica, a tres columnes, resava de la
següent manera: “Constancia dijo adiós a la categoría”.

A continuació, un subtítol destacava. “El Constància va
dir adéu a la categoria.”
Pel que fa a la crònica, heus aquí de forma concisa una
part d’aquesta:
El partit entre el Constància i el Badia havia despertat
molta expectació, especialment perquè tots dos equips
es jugaven la permanència a Segona Divisió B. Per tant,
molt de públic a les grades, uns cinc mil espectadors,
que al llarg del partit no van tenir oportunitat d’aplaudir
un joc brillant ni vistós per part dels dos conjunts, que
es temien mútuament i que en cap moment es van
llançar de forma oberta a la recerca dels gols que els
poguessin propiciar la victòria final. Tant tècnicament
com tàcticament el partit no va ser brillant.
No obstant això, cal destacar el que ha passat en els
últims minuts del partit, especialment a partir del minut
noranta-dos, temps de descompte, en què el davanter
local Roberto Díaz aconseguiria el gol de l’empat;
abans el col·legiat ja havia anul·lat un gol a Miguel
Vaquer. Arran de l’empat vendrien els incidents, primer
entre els jugadors de tots dos equips, que s’agrediren
mútuament, i tot seguit saltaren al terreny de joc
diversos espectadors que participaren en el tumult.
Els incidents van durar uns deu minuts, en el transcurs
dels quals tant alguns jugadors com espectadors van
resultar lesionats. Un cop restablert l’ordre per part de
la policia, als vestidors seguirien els altercats, però en
major quantia i importància, i el col·legiat va abandonar
les instal·lacions esportives sobrepassades les nou de la
nit a través d’una porta falsa.
En definitiva, un partit que serà recordat durant molt de
temps, no pel joc brillant ni per l’emoció que hagi pogut
tenir, sinó pels incidents ocorreguts.
El partit va finalitzar amb empat a un gol; aquests gols
foren materialitzats per Femenías del Badia i Roberto
Díaz del quadre d’Inca. L’alineació que va presentar el
Constància, entrenat per Luis Cela, va ser la següent:
Martínez, Doro, Pons, Ballester, Sahuquillo, Viedma,
(Mas), Mota, Nuviala, Roberto Díaz, Cantallops i Miguel
Vaquer.
Andrés Quetglas Martorell
Director del setmanari Dijous
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L’èxit del III Cicle de Concerts d’Orgue
de Santa Maria la Major
Hem de destacar la qualitat dels vuit organistes

Els passats mesos de juliol i agost,
i durant nou setmanes, es va dur a
terme a la parròquia de Santa Maria
la Major el III Cicle de Concerts
d’Orgue, que cada any organitza la
Unitat de Pastoral de la Mare de
Déu, amb la col·laboració especial
de la parròquia de Santa Maria
la Major i l’Ajuntament d’Inca. Tot
un esdeveniment musical per a
la nostra ciutat i tota la comarca,
i crec que per a tota l’illa, i que
també anima la celebració del
tradicional mercat setmanal del
dijous.
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Vuit han estat els organistes
que han participat en la present
edició, que va començar amb
Miquel Bennàssar el dia 5 de juliol,
organista titular d’Alaró, i continuà
el dia 12 de juliol amb Bartomeu
Veny, antic organista de la Seu
de Mallorca, i el dia 19, amb l’organista de Campanet
i titular de Sant Francesc de Palma Arnau Reynés. Va
acabar el juliol amb el concert del senceller Tomeu Mut,
organista titular de la Seu i també de la parròquia de
Sant Pere de Sencelles.

presència femenina de Tiana Siquier, organista titular
del monestir de Sant Bartomeu (Monges Tancades). El
dia 30 va tancar el Cicle el jove Pedro Aguiló de Palma,
però els padrins del qual són d’Inca. És l’organista titular
de la basílica parroquial de Sant Miquel de Ciutat.

El mes d’agost va començar amb el concert de Rafel
Riera de Petra, que és l’organista titular del santuari de
Lluc; el dia 9 va tornar a repetir Miquel Bennàssar; el dia
16 d’agost el torn fou per a l’organista de Santa Maria
del Camí Antoni Mulet; el dia 23 el Cicle comptà amb la

Sens dubte aquest III Cicle de Concerts d’Orgue de Santa
Maria la Major d’Inca ha estat un èxit musical per a la
nostra ciutat i per a tota la comarca. Hem de destacar
la implicació de la Unitat de Pastoral de la Mare de
Déu i de la parròquia de Santa Maria la Major, i també

HORNOS METÁLICOS

de l’Ajuntament a través de l’Àrea de Cultura, perquè
fos una realitat per a Inca. La nostra sincera felicitació
als organitzadors per aquesta nova edició, que cada
any ens ofereixen a tots els inquers i als aficionats a
la música d’orgue i als visitants dels dijous. Molts de
turistes cada setmana vénen expressament a Inca per
escoltar el nostre majestuós orgue.
Han col·laborat en aquesta tercera edició la Fundació
Cultural es Convent i el setmanari Dijous, que sempre
està a prop de qualsevol esdeveniment cultural o
informatiu de la ciutat; va informar puntualment cada
setmana del Cicle i ho seguirà fent en el futur i cada
setmana sobre l’actualitat inquera.
No seria just si no destacàssim la feina que du a
terme Bernat Forteza Fuster, coordinador del Cicle de
Concerts, qui cuida tots els detalls perquè cada concert
sigui un èxit i tot estigui a punt, perquè els organistes
puguin assajar i els concerts siguin un èxit musical,
editar els programes...
Aquest III Cicle de Concerts d’Orgue va ser notícia als
informatius de la televisió IB3 i a la premsa regional, que
va parlar de la seva importància.
També hem de destacar la presència d’un nombrós
públic amant de la música d’orgue. La mitjana
d’assistència per concert ha estat de més de cent

persones, que cada setmana no s’han volgut perdre el
programa de cada un dels nou concertistes.
La Unitat de Pastoral de la Mare de Déu, la parròquia
de Santa Maria la Major i l’Ajuntament d’Inca estan
contents d’aquests grans professionals mallorquins que
hi han volgut participar, sense mirar l’interès econòmic i
perquè estimen Inca.
En agraïment a ells, no es descarta la possibilitat de
gravar un CD, cosa que donaria més força al Cicle de
Concerts i donaria a conèixer l’orgue de Santa Maria la
Major, que compta amb dos segles d’antiguitat.
Tot plegat fa que el balanç del III Cicle de Concerts d’Orgue
sigui molt positiu, amb organistes de reconeguda vàlua i
que han demostrat que dominen aquest bell i solemne
instrument de Santa Maria la Major.
Ara que hem acabat aquesta edició de l’any 2018 i que
hem destacat la qualitat dels vuit organistes participants,
hem d’animar els organitzadors perquè ja comencin a
treballar perquè la propera edició sigui una realitat i
que per molts d’anys tenguem aquest Cicle de Concerts
d’Orgue a la parròquia de Santa Maria la Major.

Guillem Coll
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Ja fa uns vint anys vaig estudiar a fons la transició política
a Inca. La tasca d’investigació i publicació de resultats, la
vaig dur a terme amb Francisca Vives. D’aquells treballs,
en sortiren un conjunt d’articles al setmanari Dijous, una
comunicació al simposi dels 25 anys de la Transició que
organitzà l’Institut d’Estudis Baleàrics l’any 1996 i una
comunicació a les Jornades d’Estudis Locals de 1997.
Passats vint anys d‘aquells treballs, em plau de fer un
breu recordatori dels principals esdeveniments polítics
i socials que es produïren a Inca fa exactament 40 anys,
l’any 1978. Allò que sembla que fou més transcendent
és el referèndum per decidir si s’acceptava o no la
Constitució. A Inca hi hagué molta participació, i es
votà majoritàriament a favor de la Constitució. Un 89.6
per cent dels votants l’acceptaren i la resta s’hi mostrà
en contra o s’hi abstingué. Però en aquell any varen

ocórrer fets tant o més importants com el de l’aprovació
de la Constitució i que ens poden indicar quin tipus de
societat era la inquera de fa 40 anys.
Un tema candent durant el 1978 va ser el de la
construcció de l’autopista de Palma a Inca. El mes de
febrer es va organitzar un debat públic en el cinema
Novedades per parlar sobre la conveniència de fer-la.
El batle Fluxà –encara governava Inca un representant
del règim franquista– va intervenir-hi i es va mostrar
favorable a la seva construcció. Però les seves
declaracions no varen agradar a part del públic, i alguns
espectadors l’escridassaren.
Però el tema més problemàtic de 1978 a Inca era la
construcció obligatòria d’arcades en els edificis de la
Gran Via de Colom. Les postures a favor i en contra es
varen radicalitzar. A les pàgines del setmanari Dijous

aparegueren alguns articles anònims que culpaven el
secretari de l’Ajuntament i alguns polítics de voler les
arcades en contra dels veïns. Entre els membres del
consistori hi havia regidors en contra i regidors a favor.
Això va ser motiu de desavinences a l’equip de govern
municipal. Fins i tot, algun regidor presentà la dimissió,
es veu que per desacords entre ells. La primavera de
1978 el regidor Antoni Mateu presentava la dimissió, i a
les planes del setmanari Dijous (2 de març de 1978) es
pot llegir que deia: “Inca política i administrativamente
ha sido siempre manipulada y dirigida por señores que
de una forma y otra han querido imponer su criterio,
sin tener mucho en cuenta las opiniones de sus
compañeros”.
Un dels fets socials més importants del 1978 va ser
el de la reivindicació d’una millor atenció sanitària.
Històricament, Inca havia patit una greu mancança
d’instal·lacions en aquest àmbit. L’any 1978 els ciutadans
decidiren sortir al carrer per exigir la construcció d’un
ambulatori. Alguns arribaven més lluny i ja demanaven
la construcció d’un hospital. El mes de setembre
es concentraren en una manifestació més de mil
persones per demanar millores sanitàries. Davant l’èxit
de la convocatòria es va constituir un comitè de salut
que recollia totes les queixes sobre el tema sanitari i
mantenia reunions amb representants de l’Ajuntament
i de l’Institut Nacional de Previsió.

El polític local que més rellevància va tenir durant
el 1978 va ser el batle Antoni Fluxà. Durant aquest
any la seva trajectòria política va canviar radicalment.
Segons sembla l’any començà bé per a Fluxà. El gener
es va anunciar que s’integrava a la UCD, convençut per
Albertí, i que deixava Alianza Popular. El setmanari Dijous
comentava que Fluxà podria deixar la candidatura a
batle a Jaume Beltran i que aquest aniria acompanyat
a les llistes electorals per diverses persones lligades
al món empresarial inquer. Però es veu que sorgiren
desavinences entre Fluxà i la UCD. A principis de
novembre la UCD publicava un comunicat en el qual
es criticava durament la gestió de Fluxà al capdavant
de l’Ajuntament d’Inca. La UCD retreia a Fluxà la mala
gestió de les obres municipals, la deficient política
cultural i educativa, la mala gestió en el cobrament
de contribucions especials i, fins i tot, li demanava on
era el cadafal de la plaça de Espanya. Davant aquesta
situació Antoni Fluxà va decidir retirar-se de la política
definitivament. En una entrevista publicada en el
setmanari amb motiu del Dijous Bo de 1978 Fluxà deia
que “tengo muchas ganas de ir a cazar o a otra parte, es
necesario que venga gente joven, para mejorar todo lo
que se ha hecho en Inca”.
Miquel Pieras Villalonga
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Programa d’actes

Programa de actos

DIMECRES, 7 DE NOVEMBRE

MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE

19.00 h ESTRENA DEL DOCUMENTAL LA MÀGIA
DE LES MÀQUINES: LA PRODUCCIÓ
INDUSTRIAL DEL CALÇAT, produït i enregistrat al Museu, i protagonitzat per
sabaters de la comarca que han utilitzat
les màquines del Museu per explicar el
procés de fabricació tradicional del calçat.
Se servirà un refrigeri als assistents.
Entrada gratuïta.
Lloc: Museu del Calçat i de la Indústria
(Quarter General Luque).

19.00 h ESTRENA DEL DOCUMENTAL LA MÀGIA
DE LES MÀQUINES: LA PRODUCCIÓ
INDUSTRIAL DEL CALÇAT, producido y
grabado en el Museo, protagonizado
por zapateros de la comarca que han
utilizado las máquinas del Museo para
explicar el proceso de fabricación tradicional del calzado.
Se servirá un refrigerio a los asistentes.
Entrada gratuita.
Lugar: Museo del Calzado y de la
Industria (Cuartel General Luque).

DIVENDRES, 9 DE NOVEMBRE

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE

18.00 h ACTUACIÓ INFANTIL amb MEL I SUCRE.
Lloc: plaça d’Espanya.

18.00 h ACTUACIÓN INFANTIL con MEL I SUCRE.
Lugar: plaza de Espanya.

19.00 h INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE
L’ARXIU I MUSEU DE L’EDUCACIÓ.
Lloc: sala de vidre i sala d’exposicions
del Claustre de Sant Domingo.

19.00 h INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL
ARCHIVO Y MUSEO DE LA EDUCACIÓN.
Lugar: sala de vidrio y sala de exposiciones del Claustro de Santo Domingo.

19.30 h CONFERÈNCIA: “Passat, present i futur
del llaüt ALZINA”, declarat BIC l’any 2008
(BOIB núm. 34 de 8 de març), a càrrec
de JAUME AMENGUAL, patró de l’Alzina. Dins el marc de la mostra marinera
“Dijous la Mar de Bo”.
Lloc: Centre Sociocultural del Consell de
Mallorca (carrer del Bisbe Llompart, 56).

19.30 h CONFERENCIA: “Passat, present i futur del llaüt ALZINA”, declarado BIC en
2008 (BOIB núm. 34 de 8 de marzo), a
cargo de JAUME AMENGUAL, patrón del
Alzina. En el marco de la muestra marinera “Dijous la Mar de Bo”.
Lugar: Centro Sociocultural del Consell de
Mallorca (calle de El Bisbe Llompart, 56).

20.30 h PREGÓ DEL DIJOUS BO a càrrec de
TOMÀS CUETO AMENGUAL. A continuació, CONCERT a càrrec de l’ORFEÓ
L’HARPA D’INCA.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

20.30 h PREGÓN DEL DIJOUS BO a cargo de
TOMÀS CUETO AMENGUAL. A continuación, CONCIERTO a cargo del ORFEÓ
L’HARPA D’INCA.
Lugar: iglesia de Santa María la Mayor.

21.30 h CONCERT a càrrec de FANTASTIC
NEGRITO.
Lloc: Fàbrica Ramis (entrades en línia a
ticket ib, anticipada 20 €, taquilla 25 €).

21.30 h CONCIERTO a cargo de FANTASTIC
NEGRITO.
Lugar: Fàbrica Ramis (entradas en línea
en ticket ib, anticipada 20 €, taquilla 25 €).

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

10.00 h VISITA
GUIADA:
“POSSESSIONS
D’INCA”, a càrrec de PERE RAYÓ
BENNÀSSAR.
Punt de trobada: estació d’Enllaç (tren).

10.00 h VISITA
GUIADA:
“POSSESSIONS
D’INCA”, a cargo de PERE RAYÓ
BENNÀSSAR.
Punto de encuentro: estación de Enlace (tren).

11.00 h CERCAVILA amb els CAPARROTS i la
batucada FIERES D’INCA.
Lloc: carrers del centre.

11.00 h PASACALLES con los CABEZUDOS y la
batucada FIERES D’INCA.
Lugar: calles del centro.

11.30 h PARTIT DE FUTBOL SALA Cadet, fase
de classificació del Grup A: CFS JOVES
D’INCA – ALARÓ FS.
Lloc: Pavelló Municipal Sa Creu.

11.30 h PARTIDO DE FÚTBOL SALA Cadete,
fase de clasificación del Grupo A: CFS
JOVES D’INCA – ALARÓ FS.
Lugar: Pabellón Municipal Sa Creu.

12.00 h VERMUT FEST 2018 – Festa del vermut i
la tapa.
12.15 h “Xupinasso” vermuter (5 tapes + vermut 5 €; de 12.00 a 15.00 h).
12.30 h Baila con Mar.
15.30 h MUFATARDEO, amb els grups:
NOTES LAB TRIO, ESTACIÓN DE SONIDO,
CIRKO.
Organització: Associació Mufadors.
Amb la col·laboració de: Ajuntament
d’Inca.
Lloc: carrer de Miquel Duran.

12.00 h VERMUT FEST 2018 – Fiesta del vermut
y la tapa.
12.15 h Chupinazo vermutero (5 tapas
+ vermut 5 €; de 12.00 a 15.00 h).
12.30 h Baila com Mar.
15.30 h MUFATARDEO, con los grupos: NOTES LAB TRIO, ESTACIÓN DE
SONIDO, CIRKO.
Organización: Asociación Mufadors.
Con la colaboración de: Ayuntamiento
de Inca.
Lugar: calle de Miquel Duran.

15.30 h Partit de 3ª Divisió, CE CONSTÀNCIA
vs. LLOSETENSE.
Lloc: Nou Camp d’Inca.

15.30 h Partido de 3ª División, CE CONSTÀNCIA
vs. LLOSETENSE. Lugar: Nou Camp de
Inca.

16.00 h CAMINADA “AECC INCA EN MARXA”.
Inscripcions: recepció de les Piscines
Municipals, dia 8 de novembre al mercat setmanal i a la Junta Local d’Inca (tel.
607 295 629).
Organització: AECC Junta Local d’Inca.
Amb la col·laboració de: Solán de
Cabras, Quely, Hipercentro i l’Ajuntament d’Inca.
Sortida i arribada: Poliesportiu Mateu
Cañellas.

16.00 h CAMINATA “AECC INCA EN MARXA”.
Inscripciones: recepción de las Piscinas
Municipales, día 8 de noviembre en el
mercado semanal y en la Junta Local de
Inca (tel. 607 295 629).
Organización: AECC Junta Local de Inca.
Con la colaboración de: Solán de Cabras,
Quely, Hipercentro y Ayuntamiento de
Inca.
Salida y llegada: Polideportivo Mateu
Cañellas.

19.00 h INC’FERNET 2018 amb batucada i malabars.
Lloc: plaça d’Espanya.

19.00 h INC’FERNET 2018 con batucada y malabares.
Lugar: plaza de Espanya.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT:
- S’ha de dur roba vella i de cotó, amb mànegues i calçons
llargs.
- S’ha de dur el cap tapat amb un capell i el clatell ha d’anar tapat
amb un mocador de cotó.
- És recomanable protegir-se les orelles contra el renou.
- No s’ha de tocar cap element de pirotècnia.
- S’han d’obeir en tot moment les indicacions de l’organització.
- En cas de ser menors d’edat no es podrà participar sense el consentiment per escrit dels pares o tutors legals.
- L’organització no es fa responsable de possibles cremades o de
la participació de menors.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
- Debe llevarse ropa vieja y de algodón, con mangas y pantalones
largos.
- Debe llevarse la cabeza tapada con un gorro y la nuca debe ir
tapada con un pañuelo de algodón.
- Es recomendable protegerse las orejas contra el ruido.
- No debe tocarse ningún elemento de pirotecnia.
- Deben obedecerse en todo momento las indicaciones de la organización.
- En caso de ser menores de edad no se podrá participar sin el
consentimiento por escrito de los padres o tutores legales.
- La organización no se hace responsable de posibles quemaduras
o de la participación de menores.
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20.15 h COMPLETES.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

20.15 h COMPLETAS.
Lugar: iglesia de Santa María la Mayor.

20.30 h INAUGURACIÓ de les exposicions
“RECORDS DE LA NOSTRA TERRA”, a
càrrec de TOMEU BAUÇÀ, i “UN MÓN
DE COLORS”, a càrrec de TIÀ BAUÇÀ.
Lloc: Los Pinos (carrer del Barco, 16 –
plaça de Mallorca).

20.30 h INAUGURACIÓN de las exposiciones
“RECORDS DE LA NOSTRA TERRA”, a
cargo TOMEU BAUÇÀ, y “UN MÓN DE
COLORS”, a cargo de TIÀ BAUÇÀ.
Lugar: Los Pinos (calle de El Barco, 16 plaza de Mallorca).

20.45 h ENCESA DE FOGUERÓ I BALLADA DELS
DIMONIS D’INCA, ACOMPANYATS
PELS XEREMIERS.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

20.45 h ENCENDIDA DE FOGUERÓ Y BAILE
DE LOS DEMONIOS DE INCA,
ACOMPAÑADOS POR LOS XEREMIERS.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

21.00 h ENCESA DE TOTS ELS FOGUERONS
D’INCA.
BALLADA POPULAR a càrrec de l’agrupació COFRE ANTIC a la plaça del Bestiar.

21.00 h ENCENDIDA
DE
TODOS
LOS
FOGUERONS DE INCA.
BAILE POPULAR a cargo de la agrupación
COFRE ANTIC en la plaza de El Bestiar.

23.00 h BENVINGUTS A L’INC’FERN 2018.
Sortida des de la plaça de la Quartera
cap a la plaça d’Espanya.
Espectacle piromusical a la plaça d’Espanya amb les colles de dimonis, bèsties de foc i batucades.

23.00 h BIENVENIDOS AL INC’FERN 2018.
Salida desde la plaza de La Quartera hacia la plaza de Espanya.
Espectáculo piromusical en la plaza de
Espanya con las agrupaciones de demonios, bestias de fuego y batucadas.

RECOMANACIONS DE SEGURETAT:
- S’ha de dur roba vella i de cotó, amb manegues i calçons llargs.
- S’ha de dur el cap tapat amb un capell i el clatell ha d’anar tapat
amb un mocador de cotó.
- Es recomanable protegir-se les orelles contra el renou.
- No s’ha de tocar cap element de pirotècnia.
- S’han d’obeir en tot moment les indicacions de l’organització.
- En cas de ser menors d’edat no es podrà participar sense el consentiment per escrit dels pares o tutors legals.
- L’organització no es fa responsable de possibles cremades o de
la participació de menors.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
- Debe llevarse ropa vieja y de algodón, con mangas y pantalones
largos.
- Debe llevarse la cabeza tapada con un gorro y la nuca debe ir
tapada con un pañuelo de algodón.
- Es recomendable protegerse las orejas contra el ruido.
- No debe tocarse ningún elemento de pirotecnia.
- Deben obedecerse en todo momento las indicaciones de la organización.
- En caso de ser menores de edad no se podrá participar sin el
consentimiento por escrito de los padres o tutores legales.
- La organización no se hace responsable de posibles quemaduras
o de la participación de menores.

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE
10.00 – 19.00 h FIRA DEL MOTOR.
- CONCURS DE DRIFT, amb la participació del
campió d’Espanya NICHOLAS BOELTER amb
el NISSAN S14. Organització: AgroRacing,
100Emocions i FAIB.
Lloc: ronda de Migjorn.
- DIADA DE MOTOCRÒS de totes les categories.
Organització: 100Emocions Esport Club i FBM.
- DIADA D’EXHIBICIÓ DE 4 X 4 VEHICLES TT.
Organització: 100Emocions Esport Club i circuit
TT.
Lloc: circuit Territori 100Emocions.
- EXHIBICIÓ DE LORENZO COMPETICIÓN.
Escola de Chicho Lorenzo. Organització: Lorenzo
Competición i FBM.
Lloc: avinguda del General Luque.
- CAMPIONAT DE BALEARS DE TRIAL ABSOLUT
I BASE. Organització: Zona Gas i FBM.
Lloc: puig de Santa Magdalena.
- EXPOSICIÓ I VENDA DE COTXES, MOTOS I
COMPLEMENTS.
Lloc: Gran Via de Colom.

DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE
10.00 – 19.00 h FERIA DEL MOTOR.
- CONCURSO DE DRIFT, con la participación
del campeón de España NICHOLAS BOELTER
con el NISSAN S14. Organización: AgroRacing,
100Emocions y FAIB.
Lugar: ronda de Migjorn.
- JORNADA DE MOTOCROSS de todas las categorías. Organización: 100Emocions Esport Club y FBM.
- JORNADA DE EXHIBICIÓN DE 4 X 4 VEHÍCULOS TT.
Organización: 100Emocions Esport Club y circuito TT.
Lugar: circuito Territori 100Emocions.
- EXHIBICIÓN DE LORENZO COMPETICIÓN.
Escuela de Chicho Lorenzo. Organización: Lorenzo
Competición y FBM.
Lugar: avenida de El General Luque.
- CAMPEONATO DE BALEARES DE TRIAL ABSOLUTO
Y BASE. Organización: Zona Gas y FBM.
Lugar: puig de Santa Magdalena.
- EXPOSICIÓN Y VENTA DE COCHES, MOTOS Y
COMPLEMENTOS.
Lugar: Gran Vía de Colom.

10.15 h SORTIDA DE LES AUTORITATS DES
DE L’AJUNTAMENT, PER ASSISTIR A
LA CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA
SOLEMNE.

10.15 h SALIDA DE LAS AUTORIDADES DESDE
EL AYUNTAMIENTO, PARA ASISTIR A
LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
SOLEMNE.

10.30 – 19.30 h III FIRA DE LA CIÈNCIA I DE LA
TECNOLOGIA.
Experimentació, tallers i divulgació de
la ciència. Amb la participació de la
UIB, centres de recerca i centres educatius. Amb la col·laboració de: Direcció
General d’Innovació i Recerca.
Lloc: plaça de Mallorca.

10.30 – 19.30 h III FERIA DE LA CIENCIA Y DE LA
TECNOLOGÍA.
Experimentación, talleres y divulgación
de la ciencia, con la participación de la UIB,
centros de investigación y centros educativos. Con la colaboración de: Dirección
general de Innovación e Investigación.
Lugar: plaza de Mallorca.

10.30 h CELEBRACIÓ
DE
SOLEMNE
L’EUCARISTIA
PRESIDIDA
PER
MONSENYOR ANTONI
VADELL
I FERRER, BISBE AUXILIAR DE
BARCELONA.
La Revetla d’Inca durà a terme el ball de
l’Oferta i el tradicional ball dels Cossiers.
Himne de Santa Maria la Major a càrrec
de la Unió Musical Inquera.
Lloc: església de Santa Maria la Major.
A la sortida, amollada de coloms a càrrec de Derby Mallorca.

10.30 h CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA
EUCARISTÍA
PRESIDIDA
POR
MONSEÑOR ANTONI VADELL Y FERRER,
OBISPO AUXILIAR DE BARCELONA.
La Revetla d’Inca llevará a cabo el baile
de La Oferta y el tradicional baile de los
Cossiers.
Himno de Santa María la Mayor a cargo
de la Unió Musical Inquera.
Lugar: iglesia de Santa María la Mayor.
A la salida, suelta de palomas a cargo de
Derby Mallorca.

10.30 h XIX TROBADA DE GEGANTS. Plantada
de
gegants
acompanyats
dels
XEREMIERS.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.
Recorregut: plaça de la Quartera, carrers del Bisbe Llompart, el Comerç,
Major i plaça d’Espanya.

10.30 h XIX ENCUENTRO DE GIGANTES.
Plantada de gigantes acompañados de
los XEREMIERS.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.
Recorrido: plaza de La Quartera, calles
de El Bisbe Llompart, El Comerç, Major
y plaza de Espanya.

11.00 h PARTIT: Bàsquet Dijous Bo – Unió
Esportiva Llosetina.
Categoria Sènior Insular.
Lloc: Palau Municipal d’Esports.

11.00 h PARTIDO: Bàsquet Dijous Bo – Unió
Esportiva Llosetina.
Categoría Sénior Insular.
Lugar: Palacio Municipal de Deportes.

18.00h MOSTRA: “LES ARRELS DE LA NOSTRA
VIDA”, a càrrec de REVETLLA D’INCA.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

18.00 h MUESTRA: “LES ARRELS DE LA NOSTRA
VIDA”, a cargo de REVETLA D’INCA.
Lugar: Claustro de Santo Domingo.

Más aire comprimido con menos energía

COMPRESORES DE TORNILLO

C/. Sastres, 9 - Local 11
Polígon Ca’n Matzari · 07300 INCA
Tel: 971 883 898 · Fax: 971 507 310
E-mail: comercial@compressorsieines.com
www.compressorsieines.com
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18.00 h INAUGURACIÓ DEL XLVIII CONCURS
ORNITOLÒGIC “DIJOUS BO 2018”.
Organització:
Associació
de
Canaricultors i Aucells de Camp – Inca.
Lloc: avinguda d’Antoni Maura, 130
(cantonada amb el carrer del Canonge
Quetglas).

18.00 h INAUGURACIÓN DEL XLVIII CONCURSO
ORNITOLÓGICO “DIJOUS BO 2018”.
Organización:
Associació
de
Canaricultors y Aucells de Camp – Inca.
Lugar: avenida de Antoni Maura, 130
(esquina con calle de El Canonge
Quetglas).

19.30 h CONCERT de SANTA CECÍLIA, a càrrec
d’Unió Musical Inquera.
Amb la col·laboració de: Fundació es
Convent i Ajuntament d’Inca.
Lloc: església de Sant Domingo.

19.30 h CONCIERTO de SANTA CECILIA, a cargo de la Unió Musical Inquera.
Con la colaboración de: Fundación es
Convent y Ayuntamiento de Inca.
Lugar: iglesia de Santo Domingo.

19.30 h BALL DE SALÓ I EN LÍNIA amb Jaume
Soler.
Lloc: plaça del Bestiar.

19.30 h BAILE DE SALÓN Y EN LÍNEA con Jaume
Soler.
Lugar: plaza de El Bestiar.

DILLUNS, 12 DE NOVEMBRE

LUNES, 12 DE NOVIEMBRE

10.30 – 19.30 h III FIRA DE LA CIÈNCIA I DE LA
TECNOLOGIA.
Experimentació, tallers i divulgació
de la ciència, amb la participació de la
UIB, centres de recerca i centres educatius. Amb la col·laboració de: Direcció
General d’Innovació i Recerca.
Lloc: plaça de Mallorca.

10.30 – 19.30 h III FERIA DE LA CIENCIA Y DE LA
TECNOLOGÍA.
Experimentación, talleres y divulgación
de la ciencia, con la participación de la UIB,
centros de investigación y centros educativos. Con la colaboración de: Dirección
General de Innovación e Investigación.
Lugar: plaza de Mallorca.

20.00 h PRESENTACIÓ
DEL
SEGELL
EN
HOMENATGE A MOSSÈN GARCIAS
PALOU i XII CONCURS DE DIBUIX I
COL·LECCIONISME DIJOUS BO DE
L’ASSOCIACIÓ FILATÈLICA D’INCA, en
el marc de la “XL Exposició Filatèlica
d’Inca Dijous Bo 2018”.
Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria
la Major.

20.00 h PRESENTACIÓN DEL SELLO EN
HOMENAJE AL PADRE GARCIAS
PALOU y XII CONCURSO DE DIBUJO
Y COLECCIONISMO DIJOUS BO DE LA
ASSOCIACIÓ FILATÈLICA D’INCA, en
el marco de la “XL Exposició Filatèlica
d’Inca Dijous Bo 2018”.
Lugar: Centro Parroquial de Santa María
la Mayor.

21.30 h ESPECTACLE: “EL MERCAT DE LES
ÀNIMES”.
Lloc: plaça de toros d’Inca.

21.30 h ESPECTÁCULO: “EL MERCAT DE LES
ÀNIMES”.
Lugar: plaza de toros de Inca.

DIMARTS, 13 DE NOVEMBRE

MARTES, 13 DE NOVIEMBRE

20.30 h LLIURAMENT DEL PREMI DIJOUS BO
2018.
Lloc: Casal de Cultura.

20.30 h ENTREGA DEL PREMIO DIJOUS BO
2018.
Lugar: Casal de Cultura.

DIMECRES, 14 DE NOVEMBRE

MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE

A partir de les 12.00 h, EXPOSICIÓ RAMADERA.
Lloc: plaça del Bestiar.

A partir de las 12.00 h, EXPOSICIÓN GANADERA.
Lugar: plaza de El Bestiar.

A partir de les 12.00 h, EXPOSICIÓ DE MOTORS
ESTACIONARIS, fabricats des de mitjan segle
XIX, i posada en funcionament. TRENCADORES
D’AMETLLA ANTIGUES i TAST D’AMETLLES
MALLORQUINES. Diferents passis durant la jornada.
Lloc: plaça de la Font Vella (darrere els jutjats).

A partir de las 12.00 h, EXPOSICIÓN DE
MOTORES ESTACIONARIOS, fabricados desde
mediados del siglo XIX, y puesta en funcionamiento. CASCADORAS DE ALMENDRA ANTIGUAS
y CATA DE ALMENDRAS MALLORQUINAS. Varios
pases durante la jornada.
Lugar: plaza de La Font Vella (detrás de los juzgados).

13.00 h XXVI CONCURS MORFOLÒGIC DEL
PORC NEGRE MALLORQUÍ.
Lloc: plaça del Bestiar.

13.00 h XXVI CONCURSO MORFOLÓGICO DEL
CERDO NEGRO MALLORQUÍN.
Lugar: plaza de El Bestiar.

16.00 – 22.00 h “DIJOUS LA MAR DE BO”. II
MOSTRA MARINERA.
Escola-taller de mestres d’aixa, pesca,
coneixement del medi ambient, xerrades, tallers de nusos, simuladors, formació nàutica, mostra i venda d’embarcacions, esports nàutics, vela lleugera,
associacions, jocs infantils, actuacions
i moltes coses més. Vine, acostarem la
mar a Inca.
Amb la col·laboració de: Ports IB, AENIB
(Associació
d’Empreses
Nàutiques
de les Illes Balears), Departament de
Medi Ambient del Consell de Mallorca,
ADN Mediterráneo (Asociación de
Navegantes Mediterráneo), Federació
Balear de Vela i Fundació Joves
Navegants.

16.00 – 22.00 h “DIJOUS LA MAR DE BO”. II
MUESTRA MARINERA.
Escuela-taller de mestres d’aixa, pesca, conocimiento del medio ambiente,
charlas, talleres de nudos, simuladores,
formación náutica, muestra y venta de
embarcaciones, deportes náuticos, vela
ligera, asociaciones, juegos infantiles,
actuaciones y muchas cosas más. Ven,
acercaremos el mar a Inca.
Con la colaboración de: Ports IB, AENIB
(Associació d’Empreses Nàutiques de les
Illes Balears), Departamento de Medio
ambiente del Consell de Mallorca,
ADN Mediterráneo (Asociación de
Navegantes Mediterráneo), Federació
Balear de Vela i Fundació Joves
Navegants.

18.00 h ACTUACIÓ DEL CAPITÀ FLEXES.
Ens contarà històries de la mar.

18.00 h ACTUACIÓN DEL CAPITÀ
FLEXES. Nos contará historias del mar.

20.00 h CONCERT D’HAVANERES I MÚSICA
MEDITERRÀNIA,
a
càrrec
d’ELS
GERRETS DE VISTALEGRE.
Lloc: plaça de Mallorca i carrer d’Artà.

HABANERAS
Y
20.00 h CONCIERTO
DE
MÚSICA MEDITERRÁNEA, a cargo de
ELS GERRETS DE VISTAALEGRE.
Lugar: plaza de Mallorca y calle de Artà.

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓ DE CALÇAT, a càrrec
de l’ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS DE
CALÇAT, presentant els seus productes. Amb la participació de marques de
prestigi tals com LOTTUSSE, CARMINA,
BESTARD, TLB, CABRIT, APACHE i
MIQUEL.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

17.00 - 22.00 h EXPOSICIÓN DE CALZADO a cargo de la ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
DE CALZADO, presentando sus productos. Con la participación de marcas de prestigio tales como LOTTUSSE,
CARMINA, BESTARD, TLB, CABRIT,
APACHE y MIQUEL.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

17.00 – 22.00 h III MOSTRA DE L’ENSAÏMADA.
Organització: Tot Espectacles juntament
amb l’Associació de Forners i Pastissers
de les Illes Balears.
Amb la col·laboració de: Associació
de Comerciants i Restauradors d’Inca, Consell Regulador Denominació
Específica Ensaïmada de Mallorca,
Frima i Ajuntament d’Inca.
Lloc: plaça de la Llibertat.

17.00 – 22.00 h III MUESTRA DE LA ENSAIMADA.
Organización: Tot Espectacles junto con
la Asociación de Panaderos y Pasteleros
de Baleares.
Con la colaboración de: Asociación
de Comerciantes y Restauradores de
Inca, Consejo Regulador Denominación
Específica Ensaimada de Mallorca,
Frima y Ayuntamiento de Inca.
Lugar: plaza de La Llibertat.

17.00 – 22.00 h MERCAT TRADICIONAL PAGÈS,
DEMOSTRACIONS DE FEINES DEL
CAMP I OFICIS ANTICS.
Lloc: plaça del Bestiar, carrers de
Bartomeu Coc, plaça d’Orient, carrers
de la Sirena, Major, el Comerç, Bernat
Salas, Miquel Duran, la Pau, l’Estrella, el
Bisbe Llompart fins a l’estació de tren i
plaça de la Quartera.

17.00 – 22.00 h MERCADO TRADICIONAL PAYÉS,
DEMOSTRACIONES DE TRABAJOS DEL
CAMPO Y OFICIOS ANTIGUOS.
Lugar: plaza de El Bestiar, calles de
Bartomeu Coc, plaza de Orient, calles
de La Sirena, Major, El Comerç, Bernat
Salas, Miquel Duran, La Pau, L’Estrella,
El Bisbe Llompart hasta la estación de
tren y plaza de La Quartera.
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17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA.
Lloc: Gran Via de Colom.

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA.
Lugar: Gran Vía de Colom.

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓ D’EMPRESES.
Lloc: avinguda d’Alcúdia i Fra Juníper
Serra (tram cap a Sant Francesc).

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓN DE EMPRESAS.
Lugar: avenida de Alcúdia y Fra Juníper
Serra (tramo hacia Sant Francesc).

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓ DE CONCESSIONARIS
DE VEHICLES, CAMIONS I MAQUINÀRIA
PESADA.
Lloc: polígon industrial d’Inca.

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓN DE CONCESIONARIOS
DE
VEHÍCULOS,
CAMIONES
Y
MAQUINARIA PESADA.
Lugar: polígono industrial de Inca.

17.30 h INAUGURACIÓ DEL DIJOUS BO.
Xeremiers i Revetlers des Puig d’Inca al
tall de cinta inaugural.
Lloc: plaça del Bestiar.
A continuació, animació itinerant pel recorregut del mercat pagès a càrrec dels
xeremiers i actuació dels Revetlers des
Puig d’Inca.
Lloc: des de la plaça del Bestiar fins a
plaça d’Espanya.

17.30 h INAUGURACIÓN DEL DIJOUS BO.
Xeremiers y Revetlers des Puig d’Inca en
el corte de cinta inaugural.
Lugar: plaza de El Bestiar.
A continuación, animación itinerante
por el recorrido del mercado payés a
cargo de los xeremiers y actuación de los
Revetlers des Puig de Inca.
Lugar: desde la plaza de El Bestiar hasta
la plaza de Espanya.

18.00 – 21.00 h XARANGA: ELS VALENCIANS.
Lloc: tot el recorregut del mercat pagès.

18.00 – 21.00 h CHARANGA: ELS VALENCIANS.
Lugar: todo el recorrido del mercado payés.

8.00 h

8.00 h

INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE
COMERÇ.
Organització: Associació de Comerciants
i Restauradors d’Inca.
Lloc: plaça de Mallorca.

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE
COMERCIO.
Organización:
Asociación
de
Comerciantes y Restauradores de Inca.
Lugar: plaza de Mallorca.

19.00 h INAUGURACIÓ de l’exposició d’escultures amb ferro i arrels d’ullastre “FUSIONS” de TONI DE LA MATA i
RAFEL CIFRE.
Lloc: Centre Sociocultural del Consell de
Mallorca (carrer del Bisbe Llompart, 56).

19.00 h INAUGURACIÓN de la exposición de
esculturas con hierro y raíces de acebuche “FUSIONS”, de TONI DE MATA y
RAFEL CIFRE.
Lugar: Centro Sociocultural del Consell de
Mallorca (calle de El Bisbe Llompart, 56).

20.00 h LLIURAMENT
PREMI
i
DEL
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL
IX CERTAMEN D’ARTS PLÀSTIQUES
DIJOUS BO 2018.
Lloc: Sa Quartera Centre d’Art.

20.00 h ENTREGA
DEL
PREMIO
E
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
DEL IX CERTAMEN DE ARTES
PLÁSTICAS DIJOUS BO 2018.
Lugar: Sa Quartera Centre d’Art.

• CONSTRUCCIONES
• DESMONTES
• EXCAVACIONES CON ZANJADORA
• TENDIDOS ELECTRICOS

C/ Costancia, 11 - 2º - Apartado de Correos, 17 - 07300 INCA (Mallorca)
Almacén: C/. Cuartel, 59 - Movil: 670 498 082 - 600 517 056
e-mail: setopsl@hotmail.com

DIJOUS, 15 DE NOVEMBRE

JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE

9.30 – 17.30 h EXPOSICIÓ RAMADERA.
Lloc: plaça del Bestiar.

9.30 – 17.30 h EXPOSICIÓN GANADERA.
Lugar: plaza de El Bestiar.

9.30 – 17.30 h, EXPOSICIÓ DE MOTORS
ESTACIONARIS, fabricats des de mitjan
segle XIX, i posada en funcionament.
TRENCADORES D’AMETLLA ANTIGUES
i TAST D’AMETLLES MALLORQUINES.
Diferents passis durant la jornada.
Lloc: plaça de la Font Vella (darrere els
jutjats).

9.30 - 17.30 h, EXPOSICIÓN DE MOTORES
ESTACIONARIOS, fabricados desde mediados del siglo XIX, y puesta en funcionamiento. CASCADORAS DE ALMENDRA ANTIGUAS
y CATA DE ALMENDRAS MALLORQUINAS.
Varios pases durante la jornada.
Lugar: plaza de la Font Vella (detrás de los
juzgados).

10.00 – 20.00 h EXPOSICIÓ DE CALÇAT a càrrec
de l’ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS DE
CALÇAT, presentant els seus productes. Amb la participació de marques de
prestigi tals com LOTTUSSE, CARMINA,
BESTARD, TLB, CABRIT, APACHE i MIQUEL.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

10.00 – 20.00 h EXPOSICIÓN DE CALZADO
a cargo de la ASOCIACIÓN DE
FABRICANTES DE CALZADO, presentando sus productos. Con la participación de marcas de prestigio tales como
LOTTUSSE, CARMINA, BESTARD, TLB,
CABRIT, APACHE y MIQUEL.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

10.00 – 20.00 h “DIJOUS LA MAR DE BO”. II
MOSTRA MARINERA.
Escola-taller de mestres d’aixa, pesca,
coneixement del medi ambient, xerrades, tallers de nusos, simuladors, formació nàutica, mostra i venda d’embarcacions, esports nàutics, vela lleugera,
associacions, jocs infantils, actuacions
i moltes coses més. Vine, acostarem la
mar a Inca.
Amb la col·laboració de: Ports IB, AENIB
(Associació d’Empreses Nàutiques de
les Illes Balears), Departament de Medi
Ambient del Consell de Mallorca, ADN
Mediterráneo (Asociación de Navegantes
Mediterráneo), Federació Balear de Vela
i Fundació Joves Navegants.
Lloc: avinguda d’Alcúdia i carrer d’Artà.
10.00 h – 20.00 h MERCAT TRADICIONAL
PAGÈS, DEMOSTRACIONS DE FEINES
DEL CAMP I OFICIS ANTICS.
Lloc: plaça del Bestiar, carrers de
Bartomeu Coc, plaça d’Orient, carrers
de la Sirena, Major, el Comerç, Bernat
Salas, Miquel Duran, la Pau, l’Estrella, el
Bisbe Llompart fins a l’estació de tren i
plaça de la Quartera.
10.00 h – 20.00 h III MOSTRA DE L’ENSAÏMADA.
Organització: Tot Espectacles juntament
amb l’Associació de Forners i Pastissers
de les Illes Balears.
Amb la col·laboració de: Associació
de Comerciants i Restauradors d’Inca, Consell Regulador Denominació
Específica Ensaïmada de Mallorca,
Frima i Ajuntament d’Inca.
Lloc: plaça de la Quartera.

10.00 – 20.00 h “DIJOUS LA MAR DE BO”. II
MUESTRA MARINERA.
Escuela-taller de mestres d’aixa, pesca, conocimiento del medio ambiente,
charlas, talleres de nudos, simuladores,
formación náutica, muestra y venta de
embarcaciones, deportes náuticos, vela
ligera, asociaciones, juegos infantiles,
actuaciones y muchas cosas más. Ven,
acercaremos el mar a Inca.
Con la colaboración de: Ports IB, AENIB
(Associació d’Empreses Nàutiques de les
Illes Balears), Departamento de Medio
ambiente del Consell de Mallorca, ADN
Mediterráneo (Asociación de Navegantes
Mediterráneo), Federació Balear de Vela
i Fundació Joves Navegants.
Lugar: avenida de Alcúdia y calle de Artà.
10.00 h – 20.00 h MERCADO TRADICIONAL PAYÉS,
DEMOSTRACIONES DE TRABAJOS DEL
CAMPO Y OFICIOS ANTIGUOS.
Lugar: plaza de El Bestiar, calles de
Bartomeu Coc, plaza de Orient, calles
de La Sirena, Major, El Comerç, Bernat
Salas, Miquel Duran, La Pau, L’Estrella,
El Bisbe Llompart hasta la estación de
tren y plaza de La Quartera.
10.00 h – 20.00 h III MUESTRA DE LA ENSAIMADA.
Organización: Tot Espectacles junto con
la Asociación de Panaderos y Pasteleros
de Baleares.
Con la colaboración de: Asociación
de Comerciantes y Restauradores de
Inca, Consejo Regulador Denominación
Específica Ensaimada de Mallorca,
Frima y Ayuntamiento de Inca.
Lugar: plaza de La Quartera.
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10.00 – 14.00 h XARANGA: ELS VALENCIANS.
Lloc: tot el recorregut del mercat pagès.

10.00 – 14.00 h CHARANGA: ELS VALENCIANS.
Lugar: todo el recorrido del mercado payés.

10.00 – 19.00 h EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
I ANTIGUITATS.
Lloc: carrer de la Fira, 10.

10.00 – 19.00 h EXPOSICIÓN Y VENTA DE
MUEBLES Y ANTIGÜEDADES.
Lugar: calle de La Fira, 10.

10.00 – 20.00 h MOSTRA DE COMERÇ.
Organització: Associació de Comerciants
Restauradors d’Inca.
Lloc: plaça de Mallorca.

10.00 – 20.00 h MUESTRA DE COMERCIO.
Organización: Asociación de Comerciantes y
Restauradores de Inca.
Lugar: plaza de Mallorca.

i

10.00 – 20.00 h EXPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA.
Lloc: Gran Via de Colom.

10.00 – 20.00 h EXPOSICIÓN DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA.
Lugar: Gran Vía de Colom.

10.00 – 20.00 h MOSTRA D’EMPRESES.
Lloc: avinguda dels Reis Catòlics.

10.00 – 20.00 h MUESTRA DE EMPRESAS.
Lugar: avenida de Els Reis Catòlics.

10.00 – 20.00 h EXPOSICIÓ DE CONCESSIONARIS
DE VEHICLES, CAMIONS I MAQUINÀRIA
PESADA.
Lloc: polígon industrial d’Inca.

10.00–20.00hEXPOSICIÓNDECONCESIONARIOS
DE VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA
PESADA.
Lugar: polígono industrial de Inca.

11.00 h XEREMIERS I REVETLERS DES PUIG
D’INCA.
Animació itinerant pel recorregut del
mercat pagès a càrrec dels xeremiers i
actuació dels Revetlers des Puig d’Inca.
Lloc: plaça d’Espanya i carrers del mercat pagès.

11.00 h XEREMIERS Y REVETLERS DES PUIG
D’INCA.
Animación itinerante por el recorrido
del mercado labrador a cargo de los xeremiers y actuación de los Revetlers des
Puig d’Inca.
Lugar: plaza de Espanya y calles del
mercado payés.

A partir de les 12.30 h, 6è DINAR BENÈFIC DE
PEIX FRESC DEL MERCAT D’INCA en favor de
l’associació AUBA MALLORCA.
Donatiu: 3 € (ració + tassó de vi).
Amb la col·laboració de: Opmallorcamar, Peix
Ca’n Mateu, Son Bordils i Ajuntament d’Inca.
Lloc: Mercat Municipal d’Inca (Mercat Cobert).
12.30 h XEREMIERS I REVETLERS DES PUIG
D’INCA.
Petites ballades a les places.
Animació itinerant pel recorregut del
mercat pagès a càrrec dels xeremiers i
actuació dels Revetlers des Puig d’Inca.
Lloc: plaça d’Espanya i carrers del mercat pagès.
13.00 h ENTREGA DE PREMIS DEL XXV
CONCURS MORFOLÒGIC DEL PORC
NEGRE MALLORQUÍ.
Lloc: plaça del Bestiar.

DISSABTE, 17 DE NOVEMBRE
16.15 h Partit juvenil nacional, CE
CONSTÀNCIA vs. UD EIVISSA.
Lloc: camp del Sallista.

A partir de las 12.30 h, 6.ª COMIDA BENÉFICA
DE PESCADO FRESCO DEL MERCADO DE INCA,
en favor de la asociación AUBA MALLORCA.
Donativo: 3 € (ración + vaso de vino).
Con la colaboración de: Opmallorcamar, Peiz
Ca’n Mateu, Son Bordils y Ayuntamiento de Inca.
Lugar: Mercado Municipal de Inca (Mercado
Cubierto).
12.30 h XEREMIERS Y REVETLERS DES PUIG
D’INCA.
Pequeños bailes en las plazas.
Animación itinerante por el recorrido
del mercado payés a cargo de los xeremiers y actuación de los Revetlers des
Puig de Inca.
Lugar: plaza de Espanya y calles del
mercado payés.
13.00 h ENTREGA DE PREMIOS DEL
CONCURSO
MORFOLÓGICO
CERDO NEGRO MALLORQUÍN.
Lugar: plaza de El Bestiar.

SÁBADO, 17 DE NOVIEMBRE
16.15 h Partido juvenil nacional, CE
CONSTÀNCIA vs. UD EIVISSA.
Lugar: campo del Sallista.

XXV
DEL

17.00 h TALLER INFANTIL I JUVENIL: “COM UN
INFANT AMB SABATES DE... COLORS!”
A partir de l’explicació del procés de
fabricació del calçat, ens centrarem en
la fase de pigmentació de la pell per
aprendre quins són els materials i colors tradicionals que se solien usar en la
fabricació del calçat. Després, tenyirem
una sèrie de teles amb pigments diversos per fer una minisabata que es podrà usar com a clauer.
Activitat gratuïta.
Reserves: museucp@incaciutat.com
Lloc: Museu del Calçat i de la Indústria
(Quarter General Luque).

17.00 h TALLER INFANTIL Y JUVENIL: “COM
UN NIN AMB SABATES DE... COLORS!”.
A partir de la explicación del proceso de
fabricación del calzado, nos centraremos
en la fase de pigmentación de la piel para
aprender cuáles son los materiales y colores tradicionales que se solían usar en
la fabricación del calzado. Después, teñiremos una serie de telas con pigmentos
diversos para hacer un minizapato que
se podrá usar como llavero.
Actividad gratuita.
Reservas: museucp@incaciutat.com
Lugar: Museo del Calzado y de la
Industria (Cuartel General Luque).

16.00 h ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS
DE DIBUIX INFANTIL “LES FIRES QUE
TU VOLS”.
Lloc: Casal de Joves sa Fàbrica.

16.00 h ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL “LES FIRES QUE
TU VOLS”.
Lugar: Casal de Jóvenes sa Fàbrica.

20.00 h Partit regional, CONSTÀNCIA-B vs.
ESTABLIMENTS.
Lloc: Nou Camp d’Inca.

20.00 h Partido regional, CONSTÀNCIA-B vs.
ESTABLIMENTS.
Lugar: Nou Camp de Inca.

DIJOUS, 22 DE NOVEMBRE

JUEVES, 22 DE NOVIEMBRE

19.30 h CONFERÈNCIA: “BALEARES EN LA ERA
DE LA TECNOLOGÍA GLOBAL”, a càrrec
de JOSÉ CARLOS DÍEZ.
Lloc: Centre Bit Raiguer.

19.30 h CONFERENCIA “BALEARES EN LA ERA
DE LA TECNOLOGÍA GLOBAL”, a cargo
de JOSÉ CARLOS DÍEZ.
Lugar: Centre Bit Raiguer.

DIVENDRES, 23 DE NOVEMBRE

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE

20.00 h XIX JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
D’INCA.
Presentació i ponència inaugural a càrrec del Dr. MANUEL CALVO TRIAS, doctor en Prehistòria i professor de la UIB:
“Mirant-se al mirall: el turisme arqueològic a les Illes Balears. Entre el desig i la
realitat.”
Lloc: Casal de Cultura.

20.00 h XIX JORNADAS DE ESTUDIOS LOCALES
DE INCA.
Presentación y ponencia inaugural a
cargo del Dr. MANUEL CALVO TRIAS,
doctor en Prehistoria y profesor de la
UIB: “Mirant-se al mirall: el turisme arqueològic a les Illes Balears. Entre el desig i la realitat.”
Lugar: Casal de Cultura.

TUS EXPERTOS EN GUÍAS Y MAPAS DE BALEARES,
¡INCORPORANDO LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA!
Distribución 100% garantizada: Asociaciones Hoteleras, Rent a Cars, Agencias de Alquiler
Vacacional, Turoperadores ... ¡Confíanos tu campaña de radio y prensa para alemanes
residentes y turistas!
¡Tú publicidad con otra perspectiva!

ELS TEUS EXPERTS EN GUIES I MAPES DE LES ILLES
BALEARS, INCORPORANT LA DARRERA TECNOLOGIA!
Distribució 100% garantida: Associacions Hoteleres, Rent a Cars, Agències de Lloguer Vacacional,
Turoperadors ... ¡Confia‘ns la teva campanya de ràdio i premsa per alemanys residents i turistes!
Impresol - La teva publicitat amb una altra perspectiva!
Inca 02.indd 1

Inca
Tel: 971 52 15 64
direccion@impresol.com
www.impresol.com
04.07.18 15:26
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DISSABTE, 24 DE NOVEMBRE

SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE

9.00 – 14.00 h XIX JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
D’INCA.
Presentació de comunicacions i cloenda.
Lloc: Casal de Cultura.

9.00 – 14.00 h XIX JORNADAS DE ESTUDIOS
LOCALES DE INCA.
Presentación de comunicaciones y conclusión.
Lugar: Casal de Cultura.

DIVENDRES, 30 DE NOVEMBRE

VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE

19.00 h REOBERTURA del MUSEU DEL CALÇAT
I DE LA INDÚSTRIA amb la inauguració
de la reforma de l’exposició permanent.

19.00 h REAPERTURA del MUSEO DEL CALZADO
Y DE LA INDUSTRIA con la inauguración de
la reforma de la exposición permanente.

19.00 h Conferència-presentació:
“CANVI RADICAL: L’ABANS I EL
DESPRÉS DEL MUSEU DEL CALÇAT”.
Making of de la remodelació del Museu.

19.00 h Conferencia-presentación:
“CANVI
RADICAL:
L’ABANS
I
EL DESPRÉS DEL MUSEU DEL CALÇAT”.
Making of de la remodelación del Museo.

20.00 h GRAN FESTA D’INAUGURACIÓ
amb visita guiada, refrigeri i concert a
càrrec de CEI GIMÉNEZ, amb versions
jazz de cançons de diferents estils.

20.00 h GRAN FIESTA DE INAUGURACIÓN
con visita guiada, refrigerio y concierto a
cargo de CEI GIMÉNEZ, con versiones jazz
de canciones de diferentes estilos.

21.00 h REPRESENTACIÓ TEATRAL: BOMBERS,
a càrrec de la companyia El Somni
Produccions. Entrada gratuïta (recollida
de tiquets a l’Àrea de Cultura).
Organització: Ajuntament d’Inca.
Amb el patrocini de: Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell
de Mallorca.
Lloc: Casal de Cultura.

21.00 h REPRESENTACIÓN TEATRAL: BOMBERS,
a cargo de la compañía El Somni
Produccions. Entrada gratuita (recogida
de tiques en el Área de Cultura).
Organización: Ayuntamiento de ’Inca.
Con el patrocinio de: Departamento
de Cultura, Patrimonio y Deportes del
Consell de Mallorca.
Lugar: Casal de Cultura.

ALTRES ACTIVITATS

OTRAS ACTIVIDADES

ATRACCIONS DE FIRA

ATRACCIONES DE FERIA

Lloc: recinte firal del Quarter General Luque.
Fins dia 15 de novembre, caps de setmana,
Dimecres i Dijous Bo.

Lugar: recinto ferial del Cuartel General Luque.
Hasta día 15 de noviembre, fines de semana,
Miércoles y Dijous Bo.

EXPOSICIONS VIGENTS

EXPOSICIONES VIGENTES

AVINGUDA D’ANTONI MAURA, 130
(cantonada amb carrer del Canonge Quetglas)

AVENIDA DE ANTONI MAURA, 130
(esquina con la calle de El Canonge Quetglas)

EXPOSICIÓ DEL CONCURS ORNITOLÒGIC
“DIJOUS BO 2018”.
Organització: Associació de Canaricultors i
Aucells de Camp (Inca).
Exposició al públic: de l’11 al 13 de novembre de
17.00 a 20.00 h.

EXPOSICIÓN DEL CONCURSO ORNITOLÓGICO
“DIJOUS BO 2018”.
Organización: Associació de Canaricultors y
Aucells de Camp (Inca).
Exposición al público: del 11 al 13 de noviembre
de 17.00 a 20.00 h.

CAN SOLER (carrer de la Pau)

CAN SOLER (calle de La Pau)

EXPOSICIÓ DE LA XXVIII TROBADA DE
PINTORS DE L’AV ES BLANQUER.
Dates: fins al 20 de novembre.
Horari: dijous, d’11.00 a 13.00 h i de 18.00 a
20.00 h; dissabtes i Dimecres Bo, de 17.00 a
20.00 h; i diumenges i Dijous Bo, d’11.00 a 13.00 h
i de 17.00 a 20.00 h.

EXPOSICIÓN DEL XXVIII ENCUENTRO DE
PINTORES DE LA AV ES BLANQUER.
Fechas: hasta el 20 de noviembre.
Horario: jueves, de 11.00 a 13.00 h y de 18.00
a 20.00 h; sábados y Dimecres Bo, de 17.00 a
20.00 h; y domingos y Dijous Bo, de 11.00 a
13.00 h y de 17.00 a 20.00 h.

CENTRE PARROQUIAL
DE SANTA MARIA LA MAJOR
(carrer de la Sirena)

CENTRO PARROQUIAL
DE SANTA MARÍA LA MAYOR
(calle de La Sirena)

“XL EXPOSICIÓ FILATÈLICA DIJOUS BO 2017”.
PRESENTACIÓ DEL SEGELL EN HOMENATGE
A MOSSÈN GARCÍAS PALOU. Exposició dels dibuixos participants en el XII Concurs de Dibuix i
Col·leccionisme de l’Associació Filatèlica d’Inca.
La FEBASOFI i el Grup Filatèlic Mallorquí i
Menorquí atorgaran la Medalla de Plata al Mèrit
Filatèlic al Sr. Eduardo Perales Morillas de Sant
Llorenç des Cardassar.
Dates: del 12 al 15 de novembre.
Horari: dimarts de 10.00 a 13.00 h; dimecres i
Dijous Bo de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00
h. Clausura dijous de 15.00 a 20.00 h.

“XL EXPOSICIÓN FILATÉLICA DIJOUS BO 2018”.
PRESENTACIÓN DEL SELLO EN HOMENAJE AL
PADRE GARCÍAS PALOU. Exposición de los dibujos participantes en el XII Concurso de Dibujo y
Coleccionismo de la Associació Filatèlica d’Inca.
La FEBASOFI y el Grupo Filatélico Mallorquín
y Menorquín otorgarán la Medalla de Plata al
Mérito Filatélico al Sr. Eduardo Perales Morillas de
Sant Llorenç des Cardassar.
Fechas: del 12 al 15 de noviembre.
Horario: martes de 10.00 a 13.00 h, miércoles y
Dijous Bo de 10.00 a 13.00 h y de 16.00 a 20.00 h.
Clausura: jueves de 15.00 a 20.00 h.

CENTRE SOCIOCULTURAL DEL CONSELL DE
MALLORCA (carrer del Bisbe Llompart, 56)

CENTRO SOCIOCULTURAL DEL CONSELL DE
MALLORCA (calle de El Bisbe Llompart, 56)

EXPOSICIÓ “MEETARPHYSICS”, pintures d’ANGELINA ZVEKOVA.
Dates: fins al 9 de novembre.
Horari: dies feiners de 9.00 a 14.00 h,
dissabtes de 16.00 a 20.00 h i diumenges de
10.00 a 14.00 h.

EXPOSICIÓN “MEETARPHYSICS”, pinturas de
ANGELINA ZVEKOVA.
Fechas: hasta el 9 de noviembre.
Horario: días laborables de 9.00 a 14.00 h, sábados de 16.00 a 20.00 h y domingos de 10.00 a
14.00 h.

EXPOSICIÓ “FUSIONS”, de TONI DE LA MATA
i RAFEL CIFRE. Escultures amb ferro i arrels
d’ullastre.
Dates: a partir del 14 de novembre.
Horari: dies feiners de 9.00 a 14.00 h, dissabtes de
16.00 a 20.00 h i diumenges de 10.00 a 14.00 h.

EXPOSICIÓN “FUSIONS”, de TONI DE MATA y
RAFEL CIFRE. Esculturas con hierro y raíces de
acebuche.
Fechas: a partir del 14 de noviembre.
Horario: días laborables de 9.00 a 14.00 h, sábados
de 16.00 a 20.00 h y domingos de 10.00 a 14.00 h.

CLAUSTRE DE SANT DOMINGO
(avinguda de Les Germanies, 2, 2n pis)

CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO
(avenida de Les Germanies, 2, 2.º piso)

EXPOSICIÓ DE L’ARXIU I MUSEU DE
L’EDUCACIÓ.
Dates: del 9 de novembre al 9 de desembre.
Lloc: sala de vidre i sala d’exposicions.

EXPOSICIÓN DEL ARXCHIVO Y MUSEO DE LA
EDUCACIÓN.
Fechas: del 9 de noviembre al 9 de diciembre.
Lugar: sala de vidrio y sala de exposiciones.

LOS PINOS
(carrer del Barco, 16 - plaça de Mallorca)

LOS PINOS
(calle de El Barco, 16 – plaza de Mallorca)

EXPOSICIONS: “RECORD DE LA NOSTRA
TERRA”, a càrrec de TOMEU BAUÇÀ, i “UN
MÓN DE COLORS”, a càrrec de TIÀ BAUÇÀ.
Dates: del 10 al 17 de novembre.
Horari: de 17.00 a 20.00 h.

EXPOSICIONES “RECORD DE LA NOSTRA
TERRA”, a cargo de TOMEU BAUÇÀ, y “UN
MÓN DE COLORS”, a cargo de TIÀ BAUÇÀ.
Fechas: del 10 al 17 de noviembre.
Horario: de 17.00 a 20.00 h.

ESGLÉSIA DE SANTA MARIA LA MAJOR

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

MUSEU PARROQUIAL
DE SANTA MARIA LA MAJOR
Dates: cada dijous.
Horari: de 10.30 a 12.00 h.

MUSEO PARROQUIAL
DE SANTA MARÍA LA MAYOR
Fechas: cada jueves.
Horario: de 10.30 a 12.00 h.

MONESTIR DE SANT BARTOMEU D’INCA

MONASTERIO DE SAN BARTOLOMÉ DE INCA

VISITA AL MUSEU DE LES MONGES TANCADES.
Dates: darrer dijous de cada mes.
Horari: de 10.00 a 12.00 h.

VISITA AL MUSEO DE LAS MONJAS DE CLAUSURA.
Fechas: último jueves de cada mes.
Horario: de 10.00 a 12.00 h.
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MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA

MUSEO DEL CALZADO Y DE LA INDUSTRIA

EXPOSICIÓ “CALZAR - ALZAR, Arte
Horizontal”, d’Albert Pinya i Rafa Forteza.
Producció: Tash-Art Rugs Project.
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i
de 16.30 a 20.00 h; dissabtes de 10.00 a 13.00 h.

EXPOSICIÓN “CALZAR - ALZAR, Arte
Horizontal”, de Albert Piña y Rafa Forteza.
Producción: Tash-Arte Rugs Project.
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h y
de 16.30 a 20.00 h; sábados de 10.00 a 13.00 h.

ON SOM (carrer de l’Om, 24)

ON SOM (calle de L’Om, 24)

Exposició de JAG DE L’ÎLE.
Més informació: onsom.com
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i
visites concertades.

Exposición de JAG DE L’ÎLE.
Más información: onsom.com
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h y
visitas concertadas.

SA QUARTERA CENTRE D’ART

SA QUARTERA CENTRE D’ART

EXPOSICIÓ DEL IX CERTAMEN D’ARTS
PLÀSTIQUES DIJOUS BO 2018.
Dates: del 14 de novembre al 7 de desembre.
Horari: de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h;
dijous i dissabte de 10.30 a 13.30 h.

EXPOSICIÓN DEL IX CERTAMEN DE ARTES
PLÁSTICAS DIJOUS BO 2018.
Fechas: del 14 de noviembre al 7 de diciembre.
Horario: de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 h;
jueves y sábado de 10.30 a 13.30 h.

Nuestro reto es conseguir un perfecto equilibrio entre sus
ideas y necesidades, con un servicio integral de principio a fin.
Construimos, reformamos y cuidamos de su vivienda.
ENGINEERING, BUILDING AND RENOVATION
Our aim is to achieve a perfect balance between your ideas and
requirements, providing a complete service from beginning to
end. Building, renovating and looking after your home.

Especialistas en pavimentos
Trabajos especializados de pulidos, vitrificados y restauración
en todo tipo de pavimentos de interior y exterior. Servicio de
mantenimiento y limpieza.
PAVING AND FLOORING SPECIALISTS
Specialist polishing, sealing and repair of all types of
interior and exterior flooring and pavements. Cleaning and
maintenance service.

Our work is your best guarantee

Nuestro trabajo su mejor garantía

Ingeniería construcción y reformas

Los detalles nos hacen únicos
Le ofrecemos un servicio integral de mantenimiento y servicios
de Home Staging y decoración, para que su vivienda se
convierta en su hogar. Gestión, decoración y custodia de llaves.
DETAILS THAT MAKE US UNIQUE
We offer a complete service in Home Staging and interior
design to transform a dwelling into your home.
Property management, decoration and key holding service.

Oficina / office:
C/ General Weyler 29 · 07300 Inca · Mallorca
TEL: +34 971 503 936 / MÓVIL: +34 625 164 718
www.armalutx.com
www.projectessastre.com
www.naheinmobles.com
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