Benvolguts ciutadans,
Començada la tardor, els inquers i les
inqueres ja començam a tenir el cuquet
que s'acosta el Dijous Bo. Es tracta de
quelcom que duim dins el nostre ADN
i que ens enorgulleix. Volem mostrar a
tot Mallorca que la Fira de les fires es
fa a Inca.
El fet que en poc més de 24 hores
passin pels carrers de la nostra ciutat
més de 120.000 persones és un
motiu per preparar-nos per mostrar el millor d'Inca. Cada
carrer, cada comerç, cada empresa, cada restaurant han
d'ensenyar per què som un municipi de primer nivell. Des
de l'Ajuntament ja fa temps que s'està preparant tot per
donar forma a la Fira de fires i, amb l'ajuda de tots, creim
fermament que serà un èxit. El Dijous Bo és una oportunitat
única per fer calaix, però també per fidelitzar el visitant.
Tenim molts d'elements per aconseguir-ho, però depèn de
tots assolir l'èxit.
Com ja molts de vosaltres sabeu, des del consistori i amb
l'ajuda del Govern de les Illes Balears, s'està treballant
per a la posada en marxa d'un Pla Integral de Reactivació
Econòmica per a la nostra ciutat i una Mesa per a la
Competitivitat. Amb tot això, necessitarem l'ajuda de
tothom per dibuixar l'Inca del futur. Però no deixam de
banda el dia a dia. És per a l'Ajuntament una obsessió el
manteniment i la neteja. És clar que en aquests assumptes
s'ha de fer més feina, però també, aquí, necessitam l'ajuda
de tots els inquers. Ja fa uns mesos que està en marxa el
pla de xoc de neteja viària que acabarà al final del primer
trimestre de 2016, i ens hem reunit amb les empreses
concessionàries per exigir que es compleixin totes les
obligacions contractuals. Ara hem de cuidar el nostre
municipi i embellir-lo.
I com dèiem, arriba el Dijous Bo. Un dia, o quasi dos,
plantejats en clau de promoció econòmica. Hem d'aprofitar
la gran afluència de visitants perquè trobin una ciutat
acollidora amb unes empreses professionals, amb uns
comerços competitius i amb uns restaurants de qualitat.
Només tenint com a objectiu l'excel·lència podrem, entre
tots, reactivar la nostra economia local. Així que ara ens
toca obrir les portes d'Inca, mostrar el millor i aconseguir
que tots aquests visitants tornin durant tot l'any.
Finalment, desitjar-vos de part de tot el consistori unes
bones festes i salut per a tots.

Apreciados ciudadanos,
Cuando empieza el otoño, los inquenses
ya empezamos a tener el gusanillo
de que se acerca el Dijous Bo. Se
trata de algo que llevamos dentro de
nuestro ADN y que nos enorgullece.
Queremos mostrar a toda Mallorca que
la Feria de las ferias se hace en Inca.
El hecho de que en poco más de 24 horas
pasen por las calles de nuestra ciudad
más de 120.000 personas es un motivo
para prepararnos para mostrar lo mejor de Inca. Cada calle,
cada comercio, cada empresa, cada restaurante tienen que
enseñar por qué somos un municipio de primer nivel. Desde
el Ayuntamiento ya hace tiempo que se está preparando
todo para dar forma a la Feria de ferias y, con la ayuda de
todos, creemos firmemente que será un éxito. El Dijous Bo
es una oportunidad única para sacar beneficio, pero también
para fidelizar al visitante. Tenemos muchos elementos para
conseguirlo, pero depende de todos lograr el éxito.
Como ya muchos de vosotros sabéis, desde el consistorio
y con la ayuda del Gobierno de las Illes Balears, se está
trabajando para la puesta en marcha de un Plan Integral de
Reactivación Económica para nuestra ciudad y una Mesa
para la Competitividad. Con todo ello, necesitaremos la
ayuda de todo el mundo para dibujar la Inca del futuro. Pero
no dejamos de lado el día a día. Es para el Ayuntamiento
una obsesión el mantenimiento y la limpieza. Está claro que
en estos asuntos se debe trabajar más, pero también, aquí,
necesitamos la ayuda de todos los inquenses. Ya hace unos
meses que está en marcha el plan de choque de limpieza
viaria que acabará a finales del primer trimestre de 2016, y
nos hemos reunido con las empresas concesionarias para
exigir que se cumplan todas las obligaciones contractuales.
Ahora debemos cuidar nuestro municipio y embellecerlo.
Y como decíamos, llega el Dijous Bo. Un día, o casi dos,
planteados en clave de promoción económica. Tenemos
que aprovechar la gran afluencia de visitantes para que
encuentren una ciudad acogedora con unas empresas
profesionales, con unos comercios competitivos y con
unos restaurantes de calidad. Sólo teniendo como objetivo
la excelencia podremos, entre todos, reactivar nuestra
economía local. Así que ahora nos toca abrir las puertas de
Inca, mostrar lo mejor y conseguir que todos estos visitantes
vuelvan durante todo el año.
Finalmente, desearos de parte de todo el consistorio unas
felices fiestas y salud para todos.

Bon i feliç Dijous Bo!

¡Buen y feliz Dijous Bo!

Virgilio Moreno Sarrió
Batle d'Inca

Virgilio Moreno Sarrió
Alcalde de Inca
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LA NOVA CORPORACIÓ DESITJA
QUE HAGUEU TENGUT UNES BONES FIRES I QUE PASSEU UN
BON DIJOUS BO
LA NUEVA CORPORACIÓN DESEA
QUE HAYÁIS DISFRUTADO DE LAS FIRES D'INCA Y QUE PASÉIS UN
BUEN DIJOUS BO

Pregó de les festes
del Dijous Bo 2014
“Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la Villa
de Inca de la provincia de Baleares por el aumento de población, creciente desarrollo de su agricultura, industria y
comercio y constante adhesión a la monarquía, en nombre
de mi Augusto Hijo Don Alfonso XIII y como Regente del
Reino, vengo a concederle el título de Ciudad. Dado en
Palacio a 13 de marzo de 1900. Yo la Reina Regente” (concessió del títol de Ciutat a la vila d’Inca per la reina regent
Maria Cristina).
Inca va obrir el segle XX com a ciutat: l’antiga Inkan va
ser una important i pròspera alqueria, per la riquesa dels
seus camps, principalment en vi. D’Inca, en tenim coneixement d’ençà del temps de Quintus Caecilius Metelus; després, els musulmans varen lluitar en la conquesta cristiana
contra les tropes del rei En Jaume, per defensar Inkan; en
el Llibre dels feits, de les dotze alqueries en què va dividir
Mallorca el consol romà, Inca era la més gran.
Els inquers sempre han estat gent de coratge i empenta, com ho demostra el seu antic escut: la figura d’un ca
llebrer que corre, col·locat damunt el senyal que dóna el rei
d’Aragó, En Jaume I, a la Ciutat de Mallorques, les barres
gules sobre un camp d’or. En heràldica, el llebrer que corre
és símbol de coratge i entusiasme; els llebrers són unes
races de cans que tenen unes aptituds físiques que els permeten córrer molt, tenen l’instint guanyador; no els fa por
la carrera. No són aquestes peculiaritats signes d’identitat
dels inquers?
Inca, com a terra fructífera i lloc on hi havia activitat, va
ser centre de revoltes socials. Començaren el 1391 amb la
“revolta forana”, i recordem la de les Germanies el 1521.

Passà segles de prosperitat i altres de desgràcia, com la
pesta bubònica, que va provocar una gran mortaldat: de
cinc mil habitants que tenia al final del segle XVI va passar
a dos mil. En el segle XVIII tornà a ser centre de riquesa i
prosperitat. La darrera empenta li va donar l’arribada del
tren al segle XIX, que juntament amb l’existència d’un registre de la propietat i un jutjat la converteixen en un gran
centre industrial i de comerç, principalment en pell, sabates, vi i adoberia.
Des de temps immemorial Inca, capital del Raiguer, celebra els dijous com a gran dia de les transaccions comercials. De la fira del Dijous Bo, en tenim coneixement que se
celebra des de 1543. Avui, a Inca, celebram Santa Maria
la Major, pòrtic del Dijous Bo. Santa Maria és copatrona
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d’Inca, i la imatge de la Madona d’Inca pintada per Joan
Daurer, l’any 1373, es conserva en aquesta església, com
també la seva escultura obra de Pere de Sant Joan, a les
darreries del gòtic.
Cada any, les festes de la fira són especials. Totes
tenen una nota que les fa diferents d’un any per l’altre,
sempre tenim un motiu per festejar, i aquestes festes el
tenen i gros: cent anys del Teatre a Inca, quasi res. Per
això em convertiré en un figurant, en lèxic de teatre, i
no en protagonista, per participar a tots ets inquers que
avui amb el pregó s’obre la porta al Dijous Bo de 2014.
El pregoner, el tria el batle i la corporació, i intentaré endevinar per què m’ha tocat a mi aquest honor, que ho és i
gros, i que li vull agrair públicament: gràcies, batle, perquè
qualsevol no és pregoner, ha de tenir una certa relació amb
la terra o amb el motiu de la celebració, i aquests punts els
resoldré ben aviat, ja que per mi són un orgull i formen part
de la meva identitat.
1) En primer lloc, us faré a saber la relació que aquesta
pregonera té amb la terra, amb Inca. No he nascut a Inca,
però hi tenc les dues cames, com deim en bon mallorquí.
En dret, clàssicament, hem distingit que per ser nacional
d’un territori existeixen dos lligams: per ius sanguinis o bé
per ius soli. És a dir, per dret de sang o per dret de la terra.
Aquest segon queda descartat perquè vaig néixer a Palma,
si bé tenc moltes vivències i lligams amb Inca; ara bé, som
inquera per ius sanguinis, per dret de la sang, perquè mon
pare i ma mare eren inquers. En Pep Ferrer i na Catalina
Vanrell.
Els pares ens transmeten una càrrega de segments
d’ADN que són la informació genètica. Podríem dir, en sentit figurat, que la identitat la dóna el pare, si bé la llei, des de
fa pocs anys, permet que el llinatge de la mare vagi per davant. I la mare que ens dóna? Al meu entendre, les arrels,
i les arrels de ma mare estan enclavades a la terra d’Inca.
Record unes paraules que repetia ma mare, “de Inca al
cielo”. Amb aquest bagatge, identitat i arrels, és difícil no
sentir-me inquera.
Tota la meva infantesa i joventut, podria dir que tota la
vida, he viscut Inca, sense viure a Inca. Són molts els records. El dijous, quan mon pare tornava d’Inca, ja que era
misser i el dijous tenia despatx en aquesta ciutat, hi havia sessió de notícies, de familiars i amics que havia pogut
veure. Aquest dia es menjaven doblegats de Can Guixe,
perquè sempre en duia; crec que era el plat dolç que més
li agradava, i això que no era llépol.
Tenc família a Inca, i també grans amics que han estat
com a família, tots tenen el meu afecte.
Vivia Inca i vivia també la festa de Santa Maria la Major, que era festa gran a Palma. Record que mon pare va

ser el president dels inquers a Palma molta part de la seva
vida, que no va ser llarga. Es reunien tots els inquers que
vivien a Ciutat, i ho celebraven amb missa solemne i dinar.
Record moltes persones que varen ser i són molt properes;
vells llinatges d’Inca, que no vull citar, perquè sempre en fas
qualcun de felló, però als quals tenc especial afecte.
Record, també, l’estreta relació amb Sant Francesc i els
franciscans. Són molts els noms que record, però n’anomenaré dos: el pare Salom, que venia els estius de Mèxic,
i que va oficiar la celebració del meu matrimoni –i ja havia
casat mon pare i ma mare–, i un altre franciscà molt estimat
i amb qui vaig tenir molta relació, tant quan va viure al convent de Palma com després a Inca: el pare Colom. Cada
dimecres anava al metge a Palma, i dinava a ca nostra.
Quan la Universitat el va nomenar Doctor Honoris causa,
en aquell moment jo era secretària general de la Universitat,
i vaig tenir el goig d’assistir a l’església del Col·legi d’Inca a
la investidura del pare Colom com a Doctor; honor i distinció sobradament merescudes. Molts i grans records.
Perquè, el Col·legi de Sant Francesc i els franciscans,
els sentíem com part de la nostra família. L’única germana de mon pare era franciscana, de ses “monges blaves”.
Mon pare havia estat alumne de Sant Francesc d’Inca; i
també dos dels meus néts. El meu germà, del Col·legi de
Palma.
Record una festa, quan era molt joveneta, en què vaig
esser un poc protagonista, ja que juntament amb un nebot
del notari Alejandro Bérgamo vàrem fer de padrins d’una
estàtua que es donava a l’església del Col·legi de Sant
Francesc, fins i tot en va sortir un reportatge a la revista
Ciutat.
2) Explicada per damunt la relació que tenc amb la terra, passaré a fer unes pinzellades de la relació amb l’aniversari que aquestes festes commemoren; 100 anys del
Teatre a Inca.
No es pot comprendre el Teatre d’Inca sense comprendre l’època, l’autor material, és a dir, l’arquitecte i les persones que el varen impulsar: els propietaris promotors. El
Teatre d’Inca, com molts altres teatres, va ser objecte de
reformes, canvis de nom i de titularitat. Ens hem de situar al
primer quart del segle XX, temps de grans canvis ja iniciats
al final del XIX. Quina era la situació a la Península? Entre el
segle XIX i el primer terç del segle XX, es construeixen a Espanya més de 1.000 teatres. Dos són els factors: per una
banda, el teatre com a escola de costums; aquesta visió
del caràcter moralitzant i educatiu del Teatre és una aportació del pensament il·lustrat. Per una altra, la nova burgesia
que demanda i finança la construcció de teatres, com a lloc
de cultura, oci i socialització. El Teatre era símbol del poder
econòmic de la burgesia d’aquell temps. Per aquestes ra-

Camper_T81_Revista_festes_Inca_180x127_Fiss_Man.indd 1

05/10/15 09:26

5

6

ons les grans ciutats, on existia una burgesia potent, varen
construir o bé reformar els seus teatres.
A Inca el moviment d’una obra d’aquesta envergadura, que convertirà la ciutat en un centre de cultura, l’hem
d’agrair als primers propietaris, que varen encarregar
l’edificació del Teatre: la Societat Teatro de Inca. Quines
varen ser les persones que emprengueren aquesta arriscada empresa? El president de la Junta de Propietaris va
ser un home d’empenta: don Gori Balaguer Costa. Formaven part de la Junta persones ben conegudes com
don Jaume Vidal, don Juan Alzina; don Pedro Amer, don
Gabriel Guasp; don Joan Mir i don Bernat Oliver. De la
Societat del Teatre formaven part, també com a accionistes, un gran nombre d’inquers il·lustres, tots ells llinatges arrelats a la terra: els anomenats subvencionistes.
Tots ells varen fer realitat el Teatre.
Mesos abans de l’estrena, es comentava a la premsa
que el Teatre seria el més bell, llevat del Teatre Principal de
Palma, i que tendria una certa semblança amb el Teatre
Balear, però més harmònic en els detalls. I acaba l’article
fent un comentari propi de l’època, dient: “el repertori del
teatre modern fa por i solament tenim una garantia que l’art
i la literatura no seran profanats en son propi temple que,
en el sentit cristià des sos honrats propietaris”.
Dues grans escoles arquitectòniques de la primera meitat del segle XX han deixat l’empremta a l’edifici del Teatre: el
moviment modernista i el moviment racionalista, que és l’edifici que ens ha arribat i ara està en procés de reforma. Arquitectes mallorquins del corrent modernista són Gaspar Bennazar, Jaume Aleñá, Francesc Roca i Guillem Reynés Font.
És, precisament, l’arquitecte Reynés qui va construir el Teatre d’Inca. Gran arquitecte. Es va formar entre Madrid i
Barcelona, i mescla a les seves construccions modernistes
el corrent regionalista, en el qual s’inicia el 1911 amb la
nova església de Biniamar.
El Teatre d’Inca es va inaugurar el 14 de novembre de
1914, amb gran sumptuositat. Els diaris de l’època donen
compte de l’assistència a l’estrena de les autoritats provincials: el capità general, el president de l’Audiència i el de la
Diputació i les autoritats locals; el batle d’Inca era, en aquell
moment, don Pedro Balle. La funció inaugural a càrrec de
la companyia Amadeo de Granieri va interpretar l’opereta
La princesa del Dollar. El tren a Palma va sortir, de forma
extraordinària, quan finalitzà la funció i es va aturar a cada
poble. Dies abans de l’estrena, el consistori creà una unitat
de bombers per al servei del Teatre, formada per peons
caminers sota la direcció de don Pedro Dupuy. Important
decisió si tenim en compte que molts dels teatres a la Península i Mallorca es varen incendiar.
El 1945, el Teatre passa a unes altres mans, canvia el

nom, canvien els propietaris, i l’edifici també es modifica.
El Teatre obrirà les portes el dia 17 de gener de 1946 com
Teatre Principal. Cada un dels propietaris de la Societat Teatro de Inca va vendre les seves participacions a uns joves,
molt joves, inquers, entusiastes de la seva terra. Don Pep
Amengual Ferrer, els germans don Pedro i don Juan Llobera Rosselló; don Francisco Serra Ferrer, i mon pare, en Pep
Ferrer Mateu, que varen comprar les parts indivises de la
propietat, i decidiren començar una gran reforma.
El Teatre ha tengut un recorregut semblant a altres teatres de Mallorca, com el Principal, el Líric i el Balear de
Palma, i a altres grans teatres de la Península. Els seus
edificis varen ser objecte de moltes grans reformes, tant
per problemes d’aforament com per canvis de tendències
arquitectòniques, que varen utilitzar les noves incorporacions de materials a la construcció i les noves formes de
construir, que –deien– donaven més seguretat.
En aquesta època, també, hi va haver molts d’incendis,
que acabaren amb els grans teatres; tenim l’exemple del
Teatre Principal de Palma, que es va construir damunt el
Teatre de les Comèdies de 1662; es va anomenar Teatre de
la Princesa; el 1858 un incendi el destrueix completament, i
una vegada reconstruït el 14 de setembre de 1860 la reina
Isabel II l’inaugurà amb el nom de Príncep d’Astúries. El
1868 canvia el nom per Teatre Principal
Altres incendis es varen produir al Liceu de Barcelona
de 1861; al Teatre Romea de Barcelona el 1877; al Teatro Arriaga de Bilbao el 1914; el 1918, al de Canàries;
al Teatre Campoamor, a causa de la Revolució de 1934.
A Madrid podem comptabilitzar més de 10 teatres que varen patir incendis, entre ells el Teatro Real de 1708, que
varen esbucar el 1735, i una vegada reconstruït el varen esbucar novament el 1816, la nova construcció és de 1845.
El 1867 es produeix un gran incendi, es rehabilita i el 1925
tanca les portes i no les torna a obrir fins al 1966.
Les premisses que ja hem apuntat, ampliació de l’aforament així com –i molt especialment– dotar de major seguretat l’edifici, fonamentaran la gran reforma del Teatre
d’Inca de 1945, i coneixerem el Teatre que ens ha arribat
amb el nom de Teatre Principal.
Els problemes de cabuda, els explica molt bé una entrevista a aquests joves i nous propietaris-promotors que publica el diari Ciudad el 17 de gener de 1959, amb motiu del
13è aniversari del Teatre Principal, diu: “Inca se enfrentaba
a una verdad insoslayable: el Teatro existente no disponía
de suficiente aforo para cubrir las necesidades que el crecimiento de la población demandaba. Y se pensó en dotar
a la población de un local de espectáculos que no desmereciera en nada de los de las grandes capitales”.
En efecte, el Teatre va ser un local d’espectacles; a més

de projectar-s’hi pel·lícules (els nous propietaris tenien un
contracte d’exclusiva amb la Metro Goldywn-Mayer), s’hi
representava teatre, sarsuela, i fins i tot circ. Les grans figures d’aquell temps passaren pel Teatre Principal. Varen ser
els anys d’or del Teatre, com ho demostra el llibre de firmes.
Quant a les normes de seguretat, es va dotar l’edifici
de totes les que exigia la normativa per donar-li la llicència
com a teatre. Aquesta qüestió, l’enllaçarem amb l’autor de
l’obra i l’escola que representa, i la introducció de noves
formes de projectar i construir.
A un moment de l’entrevista que he citat abans, el periodista (que firma José María) els demana: “¿Qué tal es la
construcción?” I responen: “El Teatro reúne todas las seguridades que puedan exigirse. Está hecho totalmente de
hierro y cemento. Solamente las viguetas que sostienen el
tejado son de madera”. Aquestes paraules són molts importants per conèixer el Teatre, com després explicaré.
Tornem a l’entrevista. El periodista demana: “¿Y comodidades?” I contesten: “De todo tipo (per què ajunten
comoditats i seguretat a les instal·lacions). Se calculó a fin
de lograr en aquellos dias (es refereix a 1945) lo mejor. La
instalación eléctrica es una de las mejores que hay en España en locales de espectáculos. Todos los mandos son
de la Casa Siemens. Posee además, un grupo electrógeno
autónomo con un motor de 20 HP (diu el diari que quan el
local encenia el llum ‘las luces que alumbran el local asciende al elevado número de dos mil novecientas cincuenta’).
La calefacción está debidamente instalada a base de
tubos subterráneos y más de cien radiadores, ya que
además de los que están colocados en la sala y accesorios, cada camerino, que hay treinta y seis distribuidos en los
tres pisos, dispone de su correspondiente radiador individual (precisament a un anecdotari publicat diu que per encendre la calefacció, només per la primera carregada han
de posardijous_def_fab_alta.pdf
500 quilos de llenya). 2La sonoridad,
debido a una
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instalación especialísima, está a la altura de la mejor; desde
cualquier lugar es perfecta”.
Al llibre de firmes en el qual grans artistes d’aquella època, que passaren pel Teatre, deixen unes paraules, en fan
grans elogis, agraint a “estos jóvenes empresarios” l’esforç
per haver aconseguit un Teatre que està a l’altura, diuen
“de los mejores de Europa”. Precisament Alejandro Ulloa
escriu al llibre: “Talía os premie por haber hecho un Teatro
tan bien dotado y os de ánimo esforzado para poder mantener en él, el fuego sagrado”. Tornam al fil per explicar el
Teatre. He avançat que les qüestions d’estructura i seguretat les explicaria en relació amb el seu autor, l’arquitecte.
No podem entendre l’arquitecte sense explicar els dos corrents arquitectònics que varen confluir al Teatre i les normes
de seguretat imposades en aquell moment.
L’arquitecte que va fer el Teatre Principal que ens ha
arribat avui va ser don Francesc Casas Llompart. Varen
col·laborar amb ell l’aparellador, don Toni Planas; el mestre
d’obres, don Francisco Serra, que n’era a la vegada copropietari; i el mestre electricista, don Eduardo Plandolit.
Convé que parlem d’aquest gran arquitecte que va ser
Francesc Casas, que projectà entre d’altres el Cafè Mercantil d’Inca de 1936; l’hotel Maricel a Cas Català el 1948;
l’hotel Nixe de Cala Major el 1955; Delegació d’Hisenda a
Palma el 1942; l’Escola de Treball el 1945; la casa consistorial de Muro el 1950; projectà esglésies, clíniques, importants cases particulars. El 1942 va ser l’arquitecte que va
fer la reforma del Cine Born. El 1940 l’Ajuntament de Palma
va convocar un concurs a nivell nacional per redactar el
Pla d’Ordenació Urbanística de la ciutat. El jurat el 1941
va atorgar el primer premi a l’arquitecte Gabriel Alomar Esteve i el segon, a l’arquitecte Francesc Casas Llompart,
que l’havia projectat juntament amb l’enginyer de camins
Antonio Parietti.
L’arquitecte Casas va ser l’autor de 1.870 projectes de
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diverses construccions. Situarem Francesc Casas en el
seu context: és un arquitecte destacat de l’escola racionalista, en la qual el principal representant d’aquest corrent, a
Europa, va ser Le Corbussier, i el seu precedent el trobam
a l’Escola de Chicago.
Casas va començar la carrera a Madrid i després la va
continuar a Barcelona, on va coincidir amb l’inici del moviment GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea),
del qual varen formar part un grup d’arquitectes ben coneguts, que eren companys de promoció, entre ells José
Luís Sert, que va ser degà de l’Escola d’Arquitectura de
Harward i que projectà a Palma el Palau d’en March i el taller del seu amic Joan Miró; i també formava part del Grup
en Sixto Illescas, autor del Sanatori de Sant Joan de Déu.
Precisament Sert va convidar Le Corbussier a Barcelona
el 1928, quan es formava el Grup GATEPAC, per fer una
conferència sobre el que era la revolució racionalista; tal
com dirà el catedràtic emèrit Dr. Oriol Bohigas, que va ser
l’iniciador de l’Escola de Barcelona, aquesta conferència
de Le Corbussier “había de configurar casi definitivament
las bases ideológicas y formales del grupo catalán”.
A Mallorca, Casas inicia el corrent racionalista des
d’una perspectiva teòrica; juntament amb Llorenç Villalonga redactaren un manifest que titulen De Arquitectura, que
formaven tres articles titulats “Ojeada histórica”, “Bases
para una arquitectura contemporánea” i “Le Corbussier”,
aquesta trilogia es publicà a El Día el 1928, on defensava el
corrent racionalista iniciat per Le Corbussier.
En aquests articles, Casas afirma que la “arquitectura
debe respetar siempre la finalidad básica que consiste en
ponerse al servicio de las necesidades de los hombres”,
i afegeix “un estilo, un genero decae cuando olvida su fin
primordial. El fin primordial de la arquitectura es llenar las
necesidades de los hombres de su época. Olvidar esta ver-
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dad equivale a matar la arquitectura. Esta será, pues, el arte
ponderado por excelencia. Su ángel bueno se llama Razón y
su demonio Capricho”: d’aquí el racionalisme arquitectònic.
Els arquitectes mallorquins d’aquest corrent eren professionals tan importants com Francesc Casas, Enric Juncosa,
o Josep Alomar i Gabriel Alomar, guanyador del concurs
del Pla Urbanístic de Palma i autor de l’edifici del Palacio
Avenida de Palma; també en formen part Carles Garau i
Manuel Cases.
Per què hem parlat de l’escola racionalista?, és a
dir, aquest “ángel bueno que se llama Razón”, com
diu l’arquitecte Francesc Casas, que va ser qui va projectar i dirigir les obres del Teatre Principal el 1945.
Les característiques d’aquesta escola van lligades a una
nova forma de construir amb simplicitat i solidesa, que
dóna uns grans avantatges en seguretat.
L’estructura de l’edifici és l’element principal; per tant,
els edificis ja no se sustenten damunt murs gruixats, sinó
que l’esquelet serà de ferro, acer i de formigó. L’estructura
dels edificis del racionalisme és una gàbia formada per pilars i bigues que se sincronitzen per cohesionar tots els elements estructurals. Això dóna la possibilitat de fer unes parets lleugeres, uns interiors molt més amplis i obertures més
grans. Té una concepció dinàmica de l’espai arquitectònic.
Aquest va ser el sistema utilitzat al Teatre. Si tornam al
diari Ciudad, veurem que a un anecdotari del Principal publicat el 17 de gener de 1959 diu: “La ‘viguita’ que aguanta
toda la general pesa cinco toneladas. Se construyó en Vinaroz en fechas en que el hierro escaseaba. Para trasladar esa
mole de hierro fundido no quedó otra solución que fletar un
velero, que partió para Palma desde el Puerto de Sagunto.
La ‘viguita’ en cuestión era tan larga que la calle del Teatro Principal no daba margen suficiente para entrarla con
las garantías necesarias. Para colocar las armaduras que
aguantan semejante ‘pedacito’ de hierro fundido se hizo

preciso adquirir un mástil de buque porque en Inca no se
encontró ningún palo lo suficientemente alto y consistente”.
El Teatre guarda meravelles decoratives interiors, a més
d’elements de serveis de gran qualitat. Per exemple, la calefacció que es va fer en canonades soterrades és de Casa
Fuster Fabra de Barcelona. Les butaques, de vellut, es varen fabricar a València. Els cortinatges, de Can Ginard de
Palma. Les làmpades, de Can Gordiola; la principal, que
està ara en procés de restauració, diu l’anecdotari que era
la més gran, la més costosa i la de més pes que s’havia
construït a aquella fàbrica.
L’escalinata amb la barana de ferro forjat és una meravella, obra de Can Seguí. En el dibuix de les baranes du
una T de Teatre i l’escut d’Inca amb el ca, del qual ja hem
parlat. Escultures i altres que fan del Teatre Principal una
obra de primer nivell.
Per finalitzar la història i tornant a l’entrevista que publicà Ciudad, el 1959 diu: “Han hablado para nosotros los
artífices de esta maravilla Teatro Principal que tenemos en
Inca, los señores Ferrer, Llobera, Amengual y Serra. Aquella españolísima quijotada de estos inquenses –de la que
se cumplen hoy 13 años– aparece hoy ante todos como
un verdadero milagro, que les honra y que, a la postre nos
enorgullece a todos. Desde nuestras columnas llégueles
nuestra admiración por la obra hecha… que está ahí, a
disposición de Inca”.
Devers l’any 1966, aquests propietaris, que varen compaginar la seva professió amb l’empresa del Teatre, el varen vendre al Sr. Salas, a qui uns anys abans li havien llogat
l’empresa, i el va dedicar a sala de cine.
L’any 1999 el Teatre va passar a titularitat pública. Els
seus propietaris són l’Ajuntament d’Inca, el Consell Insular
de Mallorca i el Govern balear. Es crea la Fundació Teatre
Principal que, per mitjà del seu Patronat, gestiona tot allò
concernent a la rehabilitació.

El 17 de setembre de 2010, el diari El Mundo publicava un article de Miguel Ángel Cortés, que deia: “Vivo en un
pueblo sin teatros ni cines; eso puede parecer una minucia
pero no lo es. Un pueblo sin teatros es un pueblo sin cultura,
sin posibilidad de socializarse. Últimamente hemos leído en
la prensa noticias desalentadoras sobre el futuro del Teatre
d’Inca”. Aquest mal pressentiment ja és història, perquè Inca
ben aviat podrà inaugurar la reforma del Teatre Principal.
Al Butlletí Oficial d’11 de gener de 2014 es publicà la
Resolució de l’Ajuntament d’Inca per la qual s’anuncia la
licitació per a l’adjudicació del contracte d’obres per dur
a efecte el projecte de reforma i rehabilitació del Teatre
Principal d’Inca. Firmat el conveni entre la Fundació Teatre
Principal i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
del Govern, el nostre batle al final de març anuncià que en
pocs dies convocaria la mesa per adjudicar les obres, i així
ho va fer. El Patronat de la Fundació va presentar el passat
mes de juny el projecte de reforma i rehabilitació del Teatre,
que es finançarà en un 50 % pels fons europeus FEDER i
l’altre 50 a raó d’un 33 % per cada un dels tres integrants
de la Fundació, és a dir, l’Ajuntament, el Consell i el Govern.
Gràcies, Senyor Batle, per tot el seu esforç en l’impuls
d’aquest gran centre de cultura i socialització a Inca com
és el Teatre, i també enhorabona a l’Escola de Teatre que
l’Ajuntament va impulsar el 2011, perquè la seu del Teatre
serà un gran revulsiu per a l’Escola. Que ben aviat ens puguem tornar a reunir per celebrar la inauguració d’un emblemàtic Teatre Principal.
100 anys d’història, 100 anys de Teatre a Inca, 100 anys
de cultura.
Inqueres, inquers: visca Santa Maria la Major i les festes del
Dijous Bo, amb amor, concòrdia i esperança.
María Pilar Ferrer Vanrell
Catedràtica de Dret Civil i Acadèmica de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears
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“Quan torn a Mallorca? Pel Dijous Bo”
Carrer Major per amunt, carrer Major per avall. Hi ha
més gran plaer per un inquer de potada que sortir a firar i
a saludar els veïnats i benvinguts? Per a mi, no. Ho confés!
Enguany fa 20 anys que m’he d’embarcar per poder gaudir
del dia més especial pel meu poble; el Dijous Bo!
Us puc assegurar que més d’un any he pensat: “S’ha
acabat, enguany no hi vas. No passa res, ets gran. Però
quan s’acosta Sant Lluc fa acte de presència el cuquet
firer que comença a pujar per l’estómac, toca el cor i l’atac
dijouer es manifesta a través d’unes mans que volen cap a
l’ordinador a trobar un bitllet d’avió.

10

Amb la tardor a damunt, els amics i companys de
Madrid (on visc des d’octubre de 1995) comencen a
llançar els interrogants tradicionals: “Quan és que te’n vas
a la festa del teu poble? Què vas a fer entre setmana i en
aquest temps a Mallorca?...” La millor és la meva amiga
de la Universitat i de feina. Na María, amb un accent
horrorós –i mira que s’hi esforça!–, em diu: “¿Qué ya estás
emocionada porque llega el ‘Dijoú Bous’?” No sé ja com
li he d’explicar que bous són bueyes en castellà i que la
nostra festa es tradueix com Jueves Bueno (que, per cert,
sona fatal traduït, com ella confessa).
I davant la pregunta què és el Dijous Bo? Què dic jo a
una gent que, en la seva majoria, té un concepte de fira
molt llunyà al nostre? Idò, el primer que dic és que és la
fira de les fires, que tot el poble és un mostrador, que pots
comprar des d’unes arracades a una piscina, un cotxe, un
tractor o un porquet i menjar, tot el que vulguis i més. I que
a la gent d’Inca ens agrada anar a voltar el Dimecres al
capvespre per comprovar que tot està al seu lloc. Sagrat
és anar a veure els animals a la plaça del Bestiar i pujar fins
a l’Ajuntament a veure com compren les primeres nadales
i tota mena de cossiols.
El millor per a mi, però, és que és un dia que es transmet
l’orgull inquer, que, per desgràcia, ja només surt a relluir la
setmana del Dijous Bo.
El que més els crida l’atenció és com s’estableix quin
dia és el Dijous Bo. Quan els explic: després de Sant Lluc
tenim tres diumenges de fira, un en blanc (no els don els
detalls de Santa Maria la Major) i el següent dijous és la
festa grossa.

Sí, sé que us ho estau demanant. Com ho faig per venir
cada any? Idò, en el meu món, el periodisme, es fa feina
molts de caps de setmana; així que sempre he procurat
guardar-me dies per compensar per al Dijous Bo.
El pitjor va ser l’any que José Luis Rodríguez Zapatero
va decidir convocar les eleccions el 20-N. Sí, el Dijous Bo
aquell any queia en plena campanya electoral. Déu meuet
quin disgust! No sabia com fer-ho. La sort va fer que l’acte
del dimecres que havia de seguir era el dematí, així que
vaig partir cap a Mallorca, i el Dijous Bo després de dinar
de caragols (com dicta la tradició de ca nostra) vaig agafar
el vol cap a Barcelona, on havia de seguir un míting.
Per compensar la que havia embolicat vaig dur un parell
d’ensaïmades de Can Delante... Es lleparen els dits i em
digueren que en voler podia tornar a partir.
Enguany, Mariano Rajoy m’ha fet suar de valent.
Passava una penada que tornàs a caure el Dijous Bo en
plena campanya electoral. Esper que cap tema d’actualitat
m’espenyi el Dijous Bo, quan no ho ha fet ni un temporal.
Recordau l’any que es va suspendre el Dimecres Bo? El
Dijous es va fer igual i la revetlla va ser de les més especials
que tenc dins la memòria. Érem pocs, però ben avinguts.
No en faltava cap, dels meus amics que havíem partit
a estudiar a la Península. I és que, en acabar l’estiu, el
primer que fèiem la meva amiga Àngela i jo –abans de fer
la maleta– era rumiar quin dia queia el Dijous Bo, i anàvem
volant a cercar el bitllet a l’agència de viatges.
Jo seguesc tenint la mateixa il·lusió que fa 20 anys
per tornar a la Gran Fira, i cada Dijous Bo m’aixec amb la
mateixa passió i empenta que quan era petita (amb més
o manco son), i guait pel balcó a mirar si plou o fa sol i,
sobretot, a mirar cap a la plaça d’Orient si els carrers ja
estan plens de gent. Com quan anava a passejar de bon
dematí amb mon pare, ma mare i la meva germana; em
mud, i a voltar fins a hora de dinar, i en tornar, a voltar fins
que faci fosca negra.
Com fa 20 anys, tots els inquers que hem partit a
l’aventura, i podem, venim cap a ca nostra. Qui ens coneix
bé –a dijouers com jo– saben que quan ens demanen
“quan tornes?” responem amb una bona rialla: “Pel Dijous
Bo.”
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Fotografies: Andreu Quetglas Martorell
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Qui i què som els voluntaris de
Protecció Civil d’Inca
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Fa onze anys vàrem proposar a l’Ajuntament posar en
marxa un projecte encoratjador: crear l’Agrupació Local de
Voluntaris de Protecció Civil d’Inca. Aquest any 2015 és el
desè aniversari de la nostra posada en funcionament a la
ciutat.
Es va crear amb diferents seccions: Formació, Secretaria,
Logística, Transmissions, Sanitària, Unitat d’Intervenció
amb Animals, Unitat Canina i Unitat d’Intervenció. La
creació de les diferents seccions no significa que els
voluntaris englobats dins dites unitats només duguin a

terme tasques relatives la seva; tots participam a totes,
ja que en cas d’emergència és necessari conèixer com
funciona el material i les actuacions necessàries a realitzar.
Us parlaré una mica d’una de les unitats amb més
intervencions anualment, que és la unitat amb animals,
més concretament en APICULTURA. Com bé deveu saber,
l’abella està protegida, perquè sense ella la pol·linització es
veuria seriosament afectada.
Comencem per diferenciar una abella –Apis mellifera–
d’una vespa –Vespula vulgaris. Se sol confondre
freqüentment una espècie amb l’altra. Aquesta confusió ve
ja des de la nostra tendra infància, per la sèrie de TV La
Abeja Maya. Aquesta era morfològicament una vespa, no
una abella. Les vespes solen tenir cridaners colors groc
Más aire comprimido con menos energía
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i negre, mentre que les abelles són d’un color marronós,
poc televisiu.
Las abelles estan catalogades com d’utilitat publica i,
per tant, han d’esser protegides. Si un eixam d’abelles pot
representar una amenaça o molèstia per a la seguretat de
les persones, ha de ser retirat per un apicultor o persones
formades per fer-ho causant la mínima molèstia tant a
l’eixam com al ciutadà (nosaltres estam formats i comptam
entre els voluntaris amb un apicultor).
La població d’abelles està en retrocés i existeix
preocupació per les conseqüències nefastes per a l’ésser
humà en la pol·linització de les plantes, atès que juguen un
paper fonamental per ser unes bones pol·linitzadores; si

una abella comença el dia recollint nèctar i pol·len d’un tipus
de flor, segueix tot el dia amb el mateix, per això pol·linitza
amb més efectivitat i seguretat que altres insectes.
Durant l’any eixama qualque nucli d’abelles i troba
allotjament en teulades, jardins entre persianes i finestrals
o altres llocs que poden molestar a l’hora de conviure a les
nostres cases. Si us passa això i viviu a Inca, posa-vos en
contacte amb Protecció Civil.
NO LES MATEU, telefonau a PROTECCIÓ CIVIL D’INCA!
Telèfon mòbil 647 348 838
Francisco Pol Alorda
Cap de Protecció Civil d’Inca

15

La padrina de Crist Rei, Maria Martorell
Perelló, va complir 100 anys
Va rebre obsequis de l’Associació de Veïns i de l’Ajuntament

16

A les passades festes de la
barriada de Crist Rei, el passat
mes de juliol, l’Associació de Veïns
de Crist Rei va retre un homenatge
a la padrina de la barriada, madò
Maria Martorell Perelló de Can
Pallicer –a qui faltaven pocs mesos
per complir els 100 anys–, i el padrí
era Antonio Caja Molina; tot plegat
entre els aplaudiments dels veïnats
i dels representants de l’Ajuntament
presents a l’acte.
El dia de les Verges, el passat
dia 21 d’octubre, na Maria Martorell
Perelló va complir els seus 100 anys
de vida. Va néixer l’any 1915 i ha vist
tota la transformació de la nostra
ciutat, el seu constant creixement
i el de la barriada de Crist Rei, atès que hi ha passat la
major part de la seva vida, quan aquesta barriada era
pràcticament camp. Ha viscut de prop la construcció de
la parròquia i ha vist com la barriada des “Quarter”, com
era coneguda aleshores, ha canviat el nom i ha agafat com
a propi el de la parròquia. Ha vist el creixement de Crist
Rei, una importat barriada d’Inca que ara pareix un poble.
És viuda de Joan Pallicer i mare de quatre fills: Gabriel,
Bartomeu, Joan i Pere, amb les seves respectives nores
i néts.
És una persona molt estimada dins la barriada de Crist
Rei, coneguda i apreciada pels seus veïnats, ja que és la
memòria viva del barri. Dins casa seva es pot moure amb
calma, està relativament bé i gaudeix del dia a dia; fins
fa poc també es passejava pel carrer i ara, per a major
tranquil·litat seva i dels seus fills o nores que l’acompanyen,
hi va amb cadira de rodes.
El dia 21 d’octubre la seva casa al carrer de Pérez
Galdós, 100, era una festa, tots els veïnats dels carrer,
amics i familiars hi anaven per felicitar-la; també el seu
germà Tomeu, de 90 anys, acompanyat de la seva dona i
fills, altres familiars, coneguts...
Així mateix, va rebre les visites institucionals devers les 4
del capvespre; el batle d’Inca Virgilio Moreno, acompanyat

de la regidora de Gent Gran María del Carmen Oses, la
varen felicitar i varen poder contemplar que estava molt bé
de salut i ben contenta amb la festa que li havien preparat
els seus fills i amics. L’Ajuntament li va donar un document
que donava fe dels seus 100 anys i també un bell plat
que ella va rebre molt emocionada i agraïda, entre els
aplaudiments dels presents, al temps que deia a un fill seu
que el posassin damunt la taula perquè tots el poguessin
veure.
L’Associació de Veïnats de Crist Rei, amb el seu
president Serafín Hidalgo i la secretària Simona Payeras, li
va fer entrega d’un ram de flors en nom de tota la barriada,
ja que ella és la padrina del barri; l’homenatjada també
va mostrar la seva gratitud i satisfacció pel bell ram que li
donaven.
I així fins al vespre casa seva va ser una festa d’entrada
i sortida de gent; ella agraïda i emocionada rebia les
felicitacions, perquè no són gaires els que arriben als 100
anys i tan bé com ella.
La nostra felicitació a la padrina de Crist Rei Maria
Martorell Perelló i el desig que en pugui fer molts més amb
salut, i gaudir de la presència dels seus fills i del dia a dia
de la vida.
Guillem Coll i Morro
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Despeses ocasionades a la vila d’Inca
per la vinguda del virrei
Joan de Vilaragut i Sans l’any 1610
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Un virrei és una magistratura unipersonal que
representava el rei a l’antic Regne de Mallorca, és a
dir, en el territori de les Balears. Fou un càrrec propi
de l’Administració territorial de la corona d’Aragó des
de l’organització de les reials audiències (1571) fins
als decrets de Nova Planta (1715). Tenia el caràcter
d’àlter ego del monarca i en conseqüència posseïa
de forma delegada la suprema potestat judicial i
presidia la Reial Audiència de Mallorca… El primer
virrei de Mallorca, en substitució de les antigues
magistratures de lloctinent i governador, fou Miquel
de Moncada (1576-1578). A partir dels decrets de
Nova Planta aquesta magistratura fou substituïda
per un comandant general, aviat anomenat capità
general. El darrer virrei de Mallorca fou el Sr. Josep
Antoni de Rubí i de Boixadors (1713-1715) (de la
Gran Enciclopèdia de Mallorca. Volum 18).
La vila d’Inca, ben situada geogràficament, fou
seu del virrei durant quasi tot el segle XVII hora de
perseguir i agafar els bandejats o els components
dels Canamunts i Canavalls. Tan sols uns anys des
de la terrible pesta de 1652, Inca es veurà lliure de
la visita, o estada a Inca, del virrei i la seva tropa
perseguidora. Malgrat les molèsties, com veurem,
els inquers cobraven els productes que servien al
virrei i acompanyants com també les tasques que
realitzaven.

El virrei Fernando Zanoguera va morir dia 19 de maig
de l’any 1606. El mateix any el va substituir Joan de
Vilaragut i Sans, el qual va morir dia 22 de desembre
de 1610 als 48 anys, i fou el que visità Inca aquest
mateix any de la seva mort, i no es coneix per ara ni
el dia ni el mes de la citada visita.
Les següents notes de pagaments referides a la
vinguda a Inca del Sr. Virrei estan inserides dins el
Llibre d’audicions de comptes. Llibre primer 16051628. A la portada hi ha escrit: “Audicion de contes
de Clavariat de la Universitat y Vila de la obra que
se fera a la torre, campanes e Ysglesia Parroquial,
de varias obrerías y aont conste las exequias del
P. Rafel Serra y de quant se feu el pont de pedre y
altres coses”. L’esmentat llibre forma part del fons de
l’Arxiu Històric Municipal d’Inca (Comptabilitat. III.2.0.
3.101 provisional).
Els pagaments referits a la vinguda del virrei Vilaragut
es realitzen durant els mesos d’octubre, novembre i
desembre de l’any 1610 i algun d’ells al començament
de l’any 1611.
PAGAMENTS:
Aiguarràs i vi blanc, als apotecaris Josep Pasqual
i Antoni Reure. Per haver ajudat durant la visita,
a la dona Vicença i a Antònia Font. Per anyells, a
Bartomeu Perelló de Tirasset. Per set caps d’aviram,

tàperes, oli, vi et alii a Sebastià Garau. Per bestiar,
vedelles, moltons, crestats, porcs i sagí, al carnisser
M. Seguí. Cansalada a Joanot Marquès i a Bernat
Gibert, i a aquest darrer per adobar una caldera. Per
tres cànyoms que es perderen, a la vídua… Per cinc
dietes, dos galls de les índies i 18 somades de neu
de Bunyola, al sen Tomàs i al seu botiller. Per civada,
al notari Pere Fiol. Per codonys i jornals, a Guillem
Estrany. Per tres cordes, a Pere Joan Llompard. Per
coure el pa, a la muller de M. Corró. Per un covo, a
Nadal Gual. Per dietes de sis matxos per portar la
decàmera de Sa Senyoria als Jurats. Per dietes fetes
per Miquel Alemany. Per fer una enramada, a Joan
Ferragut. Per espècies i arròs, a Joan Sanxo. Per
una estora, a Bartomeu Rosselló. Per tres almuds
de fesols, a Martí Bertran i dos a Antònia Llobera.
Per feina, a Guillem Saurina. Per fer uns fogons, a
Bartomeu Ferragut. Per fruita i el seu port de Ciutat,
a Joan Vilapriu. Per una gallina, dos pollastres,
dos plats que li perderen, obra de terra, portar una
bandera de Ciutat i dos tambors, a Francesc Pons.
Per dues gallines, a una dona de fora vila. Per tres
gallines i un pollastre, a Rafel Fàbregues. Per gerres,

a Sebastià… Pels jornals de dues bèsties per portar
les eines de la cuina i les brulloles del sen Tomàs i del
seu botiller. Per llenya, carbó, aviram, perdius, carn,
fruita i als tamborers, al jurat Mo. Francesc Pons. Per
llenya, carbó, culleres, un sac de xeixa et alii, a Gabriel
Alemany. Per llet, a Bartomeu Perelló. Per malles i sal
d’agost, a la vídua de Joan Capó. Per un manament
del Sr. Bisbe (era fra Simó Bauzà Salas), a Antoni
Perelló. Per mantega, a Bernat Veny. Per sis mascles
per a l’entrada del Sr. Virrei, a Antoni Alemany. Per
mel, dos “galcers”, una alfabieta cassoleta i olletes,
a la vídua Martorella. Per moldre tres quarteres de
blat, a Joanot Seguí, una a Cristòfol Llompart, una
a la senyora Antonina Fiola i una a Martí Llompart.
Per moltes coses, al botiguer Pere Truyol. Per murta
i saïm, a Pere Bertran i a Bartomeu Terrassa. Per
naps, xarovies, cols i julivert, a Miquel Capó. Pels
negocis fets per Joan Català per fer venir el jurat
Fiol a Inca. Per dues portadores de neu i aigua de
Fartàritx, a Miquel Colom i quatre somades a Damià
Ballester. Per olives, a Miquel Monistrol. Per palla, a
Marc Dameto. Per 11 dietes de pastar, a la muller
de… i a la vídua de Pere Corró. Per peix, a Simó
Prats. Una perdiu a la senyora Apol·lònia Ferrera
i una altra a Bartomeu Ramonell. Per 14 plats que
perderen de Caterina Planes, de Bernat Malferit,
de Gabriel Alemany, de la viuda Antonina Durana,
d’Antoni Amorós, de Pere Terrassa, d’Antoni Vila i
dos de grans que havien manllevat a Antoni Perelló.
Per sis pollastres, a Antoni Fiol i a Gabriel Vallespir.
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Per cinc porcelles i portar neu, a Bernat
Rubert i a M. Sastre. Per portar l’ordre de
la visita, al jurat Gabriel Alemany. Per dues
quarteres d’ordi de Bartomeu Ferrer. Per
raïms, a Mateu Socies, a la senyora Caterina
Planes, a Joan Mairata, a Josep Martorell i
a Miquel Martorell. Per safrà i altres coses,
al marxando Pere Moyà i a mestre Torrella.
Pels serveis realitzats per dita visita, a
Andreu Rubert i a Marc Rayó. Per 14 dietes per servir
a la cuina, a Pere Pons, a Guillem Planes i a la vídua
de Benet Amengual. Per taronges, a Miquel Planes.
Per 3 tasses que es feren malbé del doctor Fiol.
Per quatre torcaboques que manllevaren, a Marc
Dameto, i per tres de nous, a Pere Morro, mestre
ferrer. Un tocino, sagí, olles i portar edictes, a Joan
Burguera. Per un vestit que manà li fessin el Sr. Virrei
quan era de visita a Inca, al sergent Miquel Oliver. Per
vi, vi blanc i cansalada, a Pere Bisquerra. Per cinc
quarteres de xeixa, a Pere Bisquerra, dues a Josep
Pasqual i tres a Joan Casesnoves.
Just al final de les pòlisses, o relació de pagaments,
es pot llegir la següent nota: “Totes les quals pòlisses
damunt escrites destinades per gastos de la visita
que féu lo Senyor Virrei en la present vila en lo any
1610.”
Llegint el Cronicón Mayoricense de l’historiador Àlvar
Campaner i Fuertes, editat l’any 1881, a la pàgina
357 podem veure una nota referida a dia 7 de juliol de
l’any del qual parlam, 1610. Diu: “Un hombre de Inca,
apodado Castella, fue degollado y descuartizado, y
dos de Selva ahorcados por salteadores y asesinos,
además por desacatos y atentado contra los Ministros
Reales, en particular el Baile de Selva”. Després
dels pagaments de la vinguda a Inca del virrei Joan
Vilaragut Sans, hi ha unes pòlisses referides al citat
inquer mort, i podria ser que coincidissin en aquesta
visita. Diuen així: 1) “S’han pagat 13 s. a Pere Joan
Llompart per corda i per un jornal de mul per portar
a Joan Castella i sos companyons a la presó de la

ciutat.” 2) “A Sebastià Rubí, apotecari, a Joanot Seguí
i a mestre Cerdà 12 s. per aportar Joan Castella i
sos companyons a ciutat.” 3) “Se pagà a Bernat
Gibert 2 ll. i 11 s. a mo. Joan Alcover, fiscal, a mo.
Guillem Crespí, algutzir, i a sa companya per aportar
un quart de Joan Amer Castella, les quals coses se
pagaren per lletra proveïda i manada del Sr. Virrei i
Reial Consell.” 4) ”Se pagaren 7 s. a Gabriel Mòger
per haver portat a la presó de la ciutat a Joan Amer
Castella i altres, i açò per ell i per Sebastià Corró,
Miquel Gil i Miquel Monistrol.” 5) ”Se pagaren 6 s.
a Joan Nadal pel jornal d’un mul per portar a Joan
Castella i sos companyons a la presó de ciutat.” 6)
”Se pagaren 5 s. a Pere Carrió i altres per portar a
Joan Castella a la presó de ciutat.” 7) ”Se pagaren 24
s. a Simó Prats, Ferrer, per tres parells de manilles.” 8)
”Se pagaren 10 s. a Jaume Cantallops per portar un
avís amb lo cavall quan prengueren a Joan Castella.”
Igualment aquests altres pagaments, no situats dins
els que fan referència a l’arribada del virrei, estan
referits a la visita del Sr. Vilaragut: 1) ”S’han pagat 8 s.
i 6 d. a Guillem Roca per aportar dos manaments de
Sa Senyoria per les agulles espardenyeres per adobar
los camins per la visita del Sr. Virrei i 4 s. al portador
de l’ordre de la visita del Sr. Virrei.” Durant quasi tot
el segle XVII hi ha pagaments certament importants,
en especial els que fan referència a la pesta de 1652,
que podem dir que hi són tots.
Gabriel Pieras Salom
Cronista oficial i Arxiver Honorífic

ford inca

21

YA NOS CONOCES DE TODA LA VIDA...
AHORA ESTAMOS EN INCA

General Luque, 444 · 07300 Inca · T. 971 507 621

Plànol de la
CIUTAT D’INCA

COTXES
MAQ. AGRICOLA I EXPOSITORS
EXPOSCIONS - ANIMALS
VENEDORS I FIRAIRES
MERCAT PAGÈS
ZONA APARCAMENTS

Programa d’actes

Programa de actos

DIJOUS 12 DE NOVEMBRE

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

19.30 h

ESPECTACLE DRAWING CIRCUS SHOW, a
càrrec de CIRC BOVER.
Preu: adults 10 €, infants 6 €.
Informació i reserves: www.circbover.com /
info@escentredecirc.com
Tel. 627 016 796 / preu especial per a grups de més
de 10 persones. Venda anticipada d’entrades al
Museu del Calçat i de la Pell.
Lloc: carpa del Circ Bover al pati d’armes del Quarter
General Luque.

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE
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19.30 h

ESPECTÁCULO DRAWING CIRCUS SHOW, a
cargo del CIRC BOVER.
Precio: adultos 10 €, niños 6 €.
Información y reservas: www.circbover.com /
info@escentredecirc.com
Tel. 627 016 796 / precio especial para grupos de
más de 10 personas. Venta anticipada de entradas
en el Museu del Calzado y de la Piel.
Lugar: carpa del Circ Bover en el patio de armas del
Cuartel General Luque.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

16.00 h – 18.00 h MERCADET DE CRIST REI.
Activitats: TALLER DE ROSARIS a càrrec de l’AV
CRIST REI.,

16.00 h – 18.00 h MERCADILLO DE CRIST REI.
Actividades: TALLER DE ROSARIOS a cargo de la
AAVV CRIST REI.

19.00 h - 20.00 h TROBADA DE CAPGROSSOS. Xaranga
a càrrec de l’Agrupació Musical Joventut Inca.
Participen a la trobada les colles de caparrots de
Consell, Marratxí, Llucmajor, Son Espanyol i Inca.
Lloc: concentració a la plaça d’Antoni Fluxà i
cercavila pel centre de la ciutat.

19.00 h – 20.00 h ENCUENTRO DE CABEZUDOS. Charanga
a cargo de la Agrupación Musical Joventut Inca.
Participan en el encuentro los grupos de cabezudos
de Consell, Marratxí, Llucmajor, Son Espanyol e Inca.
Lugar: concentración en la plaza de Antoni Fluxà y
pasacalle por el centro de la ciudad.

19.30 h

20.00 h

19.30 h
ESPECTACLE CABARET DEL CIRC BOVER.
Preu: adults 12 €, infants 8 €.
Informació i reserves: www.circbover.com /
info@escentredecirc.com
Tel. 627 016 796 / preu especial per a grups de més
de 10 persones.
Venda anticipada d’entrades al Museu del Calçat
i de la Pell i Can Joan Blancos Kids (avinguda del
General Luque).
Lloc: carpa del Circ Bover al pati d’armes del Quarter
General Luque.
20.00 h
ESCLAFIT I INICI DE LA SETMANA GRAN DEL
DIJOUS BO.
Lloc: plaça d’Espanya.

20.45 h

PREGÓ DEL DIJOUS BO a càrrec de MARGALIDA
MARIA GRAU SANCHO, actual registradora de la
propietat Inca 1 i presidenta del Rotary Club d’Inca.
CONCERT a càrrec de l’ORFEÓ L’HARPA D’INCA.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

20.45 h

ESPECTÁCULO CABARET DEL CIRC BOVER.
Precio: adultos 12 €, niños 8 €.
Información y reservas: www.circbover.com /
info@escentredecirc.com
Tel. 627 016 796 / precio especial para grupos de
más de 10 personas.
Venta anticipada de entradas en el Museu del Calçat
i de la Pell y Can Joan Blancos Kids (avenida del
General Luque).
Lugar: carpa del Circ Bover en el patio de armas del
Cuartel General Luque.
PISTOLETAZO E INICIO DE LA SETMANA GRAN
DEL DIJOUS BO.
Lugar: balcón del Ayuntamiento.
PREGÓN DEL DIJOUS BO a cargo de
MARGALIDA GRAU SANCHO, actual registradora de
la propiedad de Inca 1 y presidenta del Rotary Club
de Inca.
CONCIERTO a cargo del ORFEÓ L’HARPA D’INCA.
Lugar: iglesia de Santa Maria la Major.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE
8.00 h – 00.00 h RAL·LI DIJOUS BO. XVII TROFEU TAC
SPORT.
Organització: Peña Automovilística Slick Quemado.
Lloc: avinguda del Pla.

8.00 h – 00.00 h RALLY DIJOUS BO. XVII TROFEO TAC
SPORT.
Organización: Peña Automovilística Slick Quemado.
Lugar: avenida del Pla.

9.00 h

9.00 h

JORNADES “JO, L’ARXIDUC”. SORTIDA: VISITA
GUIADA A LA FINCA DE SON MARROIG (més
informació a la sessió de dia 12).
Organització: Fundació Cultural Es Convent.
Lloc: Sa Capella.

12.00 h – 23.00 h I VERMUT FESTIVAL. Festa del Vermut i la
Tapa.
Vine a fer el vermut i queda a dinar.
12.00 h Esclafit vermuter.
15.00 h Actuacions amb Estación de Sonido, Ipop’s,
Filats Show.
Organització: Associació Mufadors.
Lloc: plaça del Mercat Cobert.
ASISA
ACTIVA BALEARES

ESTAR EN TODO ES
OFRECERTE
UN SEGURO MÉDICO
A LA MEDIDA
DE TU SALUD

C

M

Y

CM

MY

Desde

29,90€

CY

CMY

persona /mes*

K

901 10 10 10
asisa.es
* Prima válida para 2015 y 2016 y para hombre o mujer hasta los 49 años. Impuestos no incluidos.
** Excepto por hospitalización por maternidad.

JORNADAS “JO, L’ARXIDUC”. SALIDA: VISITA
GUIADA A LA FINCA DE SON MARROIG (más
información en la sesión de día 12).
Organización: Fundació Cultural Es Convent.
Lugar: Sa Capella.

12.00 h – 23.00 h Y VERMUT FESTIVAL. Fiesta del Vermut y
la Tapa.
Ven a hacer el vermut y quédate a comer.
12.00 h Pistoletazo vermutero.
15.00 h Actuaciones con Estación de Sonido, Ipop’s,
Filats Show.
Organización: Asociación Mufadors.
Lugar: plaza del Mercat Cobert.

Eliminación de carencias**
durante Dijous Bo
ASISA INCA
C/ de Ses Garroves, 30
07300 - INCA
Telf.: 971 50 04 84
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18.00 h – 20.00 h I “INC’FERN” 2015
Ritual d’inauguració de l’INC’FERN 2015 amb
decoració de carrers i ambientació inc’fernal.
Mostra de bèsties i dimonis que participen a
l’espectacle.
Lloc: cercavila a càrrec de les batucades:
- Batucada Fieres de Foc.
- Batucada de les Bèsties Negres.
- Batucada Esclatabutzes.

18.00 h – 20.00 h I “INC’FERN” 2015
Ritual de inauguración del INC’FERN 2015 con
decoración de calles y ambientación inc’fernal.
Muestra de bestias y demonios que participan en el
espectáculo.
Lugar: pasacalle a cargo de las batucadas:
- Batucada Fieres de Foc.
- Batucada de les Bèsties Negres.
- Batucada Esclatabutzes.

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:
- Se debe llevar ropa vieja y de algodón, con mángas y pantalones largos.
- Se ha de cubrir la cabeza con un sombrero y la nuca, tapada con un pañuelo
de algodón.
- Se recomienda protegerse los oídos contra el ruido.
- No se debe tocar ningún elemento de pirotecnia.
- Se deben acatar en todo momento las indicaciones de la organización.
- Los menores de edad no podrán 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.

19.30 h

ESPECTACLE CABARET DEL CIRC BOVER.
Preu: adults 12 €, infants 8 €.
Informació i reserves: www.circbover.com /
info@escentredecirc.com
Tel. 627 016 796 / preu especial per a grups de més
de 10 persones.
Venda anticipada d’entrades al Museu del Calçat
i de la Pell i Can Joan Blancos Kids (avinguda del
General Luque).
Lloc: carpa del Circ Bover al pati d’armes del Quarter
General Luque.

19.30 h

ESPECTÁCULO CABARET DEL CIRC BOVER.
Precio: adultos 12 €, niños 8 €.
Información y reservas: www.circbover.com /
info@escentredecirc.com
Tel. 627 016 796 / precio especial para grupos de
más de 10 personas.
Venta anticipada de entradas en el Museu del Calçat
i de la Pell y Can Joan Blancos Kids (avenida del
General Luque).
Lugar: carpa del Circ Bover en el patio de armas del
Cuartel General Luque.

20.15 h

COMPLETES.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

20.15 h

COMPLETAS.
Lugar: iglesia de Santa Maria la Major.

20.45 h

ESCLAFIT DE COETS, ENCESA DE FOGUERÓ
I BALLADA DELS DIMONIS D’INCA,
ACOMPANYATS DE LES XEREMIES.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

20.45 h

ESTALLIDO DE COETES, ENCENDIDO DE LA
HOGUERA Y BAILE DE LOS DIMONIS D’INCA,
ACOMPAÑADOS DE 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.
Lloc: plaça del Bestiar.

21.00 h

ENCENDIDO DE TODAS LAS HOGUERAS DE
INCA. BAILE POPULAR a cargo de la agrupación
COFRE ANTIC.
Lugar: plaza del Bestiar.
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23.00 h – 1.30 h BENVINGUTS A L’INC’FERN 2015
Sortida des de la Quartera i trobada de totes les
colles a la porta de l’Ajuntament.
Espectacle teatral i encesa de l’Ajuntament.
Correfoc en direcció a la plaça de Santa Maria la Major.
Espectacle piromusical a la plaça de Santa Maria
la Major amb les colles de dimonis, bèsties de foc i
batucades:
- Factoria de Por de Santa Maria
- Endimoniats de Palma
- Esclatabutzes de Sóller
- Albopàs de sa Pobla
- Fieres de Foc d’Inca
- Batucada Fieres de Foc
- Batucada de les Bèsties Negres
- Batucada Esclatabutzes

23.00 h – 1.30 h BIENVENIDOS AL INC’FERN 2015
Salida desde la Quartera y encuentro de todos los
grupos en la puerta del Ayuntamiento.
Espectáculo teatral y encendido del Ayuntamiento.
Pasacalles en dirección a la plaza de Santa Maria la Major.
Espectáculo piromusical en la plaza de Santa Maria la
Major con los grupos de demonios, bestias de fuego y
batucadas:
- Factoria de Por de Santa María
- Endimoniats de Palma
- Esclatabutzes de Soller
- Albopàs de sa Pobla
- Fieres de Foc de Inca
- Batucada Fieres de Foc
- Batucada de les Bèsties Negres
- Batucada Esclatabutzes

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 am
b 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:
- Se debe llevar ropa vieja y de algodón, con mángas y pantalones largos.
- Se ha de cubrir la cabeza con un sombrero y la nuca, tapada con un
pañuelo de algodón.
- Se recomienda protegerse las oidos contra el ruido.
- No se debe tocar ningún elemento de pirotecnia.
- Se deben acatar en todo momento las indicaciones de la organización.
- Los menores de edad no podrán 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 15 DE NOVEMBRE

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

10.15 h

10.30 h

SORTIDA DE LES AUTORITATS DES DE
L’AJUNTAMENT, ACOMPANYADES PELS
MACERS, PER ASSISTIR A LA CELEBRACIÓ DE
L’EUCARISTIA SOLEMNE.
CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA SOLEMNE
PRESIDIDA PER MOSSÈN PERE FIOL I TORNILA,
PREVERE INQUER.
La Revetla d’Inca durà a terme el ball de l’Oferta i el
tradicional ball dels Cossiers.
Lloc: església de Santa Maria la Major.
A la sortida, amollada de coloms a càrrec del Club
Columbòfil Inquense.

10.15 h

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

10.30 h

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA SOLEMNE
PRESIDIDA POR MOSSÈN PERE FIOL I TORNILA,
PRESBÍTERO DE INCA.
La Revetla d’Inca realizará el ball de l’Oferta y el
tradicional baile de los Cossiers.
Lugar: iglesia de Santa Maria la Major.
A la salida, suelta de palomas a cargo del Club
Columbòfil Inquense.
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10.30 h

XVI TROBADA DE GEGANTS. Plantada de
gegants acompanyats dels XEREMIERS.
Lloc: plaça de la Quartera.

10.30 h

XVI ENCUENTRO DE GIGANTES. Plantada de
gigantes acompañados de los XEREMIERS.
Lugar: plaza de la Quartera.

11.00 h

XVI TROBADA DE GEGANTS.
Recorregut: plaça de la Quartera, carrers del Bisbe
Llompart, el Comerç, Major i plaça d’Espanya.

11.00 h

XVI ENCUENTRO DE GIGANTES.
Recorrido: plaza de la Quartera, calles del Bisbe
Llompart, el Comerç, Major y plaza d’Espanya.

18.00 h – 20.00 h XLV CONCURS ORNITOLÒGIC DIJOUS
BO 2015. EXPOSICIÓ.
Organització: Associació de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lloc: 2n pis del Mercat Municipal (carrer del Born,
cantonada carrer de Sant Francesc).

18.00 h – 20.00 h XLV CONCURSO ORNITOLÓGICO
DIJOUS BO 2015. EXPOSICIÓN.
Organización: Asociación de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lugar: 2º piso del Mercado Municipal (calle del Born,
esquina calle de Sant Francesc).

19.30 h

19.30 h ESPECTÁCULO CABARET DEL CIRC BOVER.
Preu: adultos 12 €, niños 8 €.
Información y reservas: www.circbover.com /
info@escentredecirc.com
Tel. 627 016 796 / precio especial para grupos de
más de 10 personas.
Venta anticipada de entradas en el Museu del Calçat
i de la Pell y Can Joan Blancos Kids (avenida del
General Luque).
Lugar: carpa del Circ Bover en el patio de armas del
Cuartel General Luque.

ESPECTACLE CABARET DEL CIRC BOVER.
Preu: adults 12 €, infants 8 €.
Informació i reserves: www.circbover.com /
info@escentredecirc.com
Tel. 627 016 796 / preu especial per a grups de més
de 10 persones.
Venda anticipada d’entrades al Museu del Calçat
i de la Pell i Can Joan Blancos Kids (avinguda del
General Luque).
Lloc: carpa del Circ Bover al pati d’armes del Quarter
General Luque.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

DILLUNS 16 DE NOVEMBRE
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17.00 h – 20.00 h XLV CONCURS ORNITOLÒGIC DIJOUS
BO 2015. EXPOSICIÓ.
Organització: Associació de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lloc: 2n pis del Mercat Municipal (carrer del Born,
cantonada carrer de Sant Francesc).

17.00 h – 20.00 h XLV CONCUROS ORNITOLÓGICO
DIJOUS BO 2015. EXPOSICIÓN.
Organización: Asociación de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lugar: 2º piso del Mercado Municipal (calle del Born,
esquina calle de Sant Francesc).

20.00 h

20.00 h

INAUGURACIÓ DE LA XXXVII EXPOSICIÓ
FILATÈLICA DIJOUS BO 2015. PRESENTACIÓ
DEL SEGELL COMMEMORATIU DELS 100
ANYS DEL QUARTER GENERAL LUQUE (19152015).

INAUGURACIÓN DE LA XXXVII EXPOSICIÓN
FILATÉLICA DIJOUS BO 2015. PRESENTACIÓN
DEL SELLO CONMEMORATIVO DE LOS 100
AÑOS DEL CUARTEL GENERAL LUQUE (19152015).

Presentació del mata-segells: dimarts dia 17 de 9.00 a 13.00 h.
Exposició dels dibuixos participants en el Concurs de Dibuix i
Col·leccionisme de l’Associació Filatèlica.
Del 16 al 19 de novembre.
Horari de l’exposició: dimarts, dimecres i divendres de 10.00 a
13.00 h; Dijous Bo, dissabte i diumenge de 10.00 a 13.00 h i
de 16.00 a 20.00 h.
Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major (carrer de la
Sirena).

Presentación del mata-sellos: martes día 17 de 9.00 a 13.00 h.
Exposición de los dibujos participantes en el Concurso de
Dibujo y Coleccionismo de la Associació Filatèlica.
Del 16 al 19 de noviembre.
Horario de la exposición: martes, miércoles y viernes de 10.00
a 13.00 h; Dijous Bo, sábado y domingo de 10.00 a 13.00 h y
de 16.00 a 20.00 h.
Lugar: Centro Parroquial de Santa Maria la Major (calle de la
Sirena).

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE

MARTES 17 DE NOVIEMBRE

9.00 h – 13.00 h PRESENTACIÓ DEL MATA-SEGELLS 2015
DE L’ASSOCIACIÓ FILATÈLICA D’INCA.
Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major
(carrer de la Sirena).

9.00 h – 13.00 h PRESENTACIÓN DEL MATA-SELLOS 2015
DE LA ASOCIACIÓN FILATÈLICA D’INCA.
Lugar: Centro Parroquial de Santa Maria la Major
(calle de la Sirena).

18.00 h – 20.00 h XLV CONCURS ORNITOLÒGIC DIJOUS
BO 2015. Mostra i venda de canaris. Engabiament
d’exemplars.
Organització: Associació de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lloc: 2n pis del Mercat Municipal (carrer del Born,
cantonada carrer de Sant Francesc).

18.00 h – 20.00 h XLV CONCURSO ORNITOLÓGICO
DIJOUS BO 2015. Muestra y venta de canarios.
Enjaulamiento de ejemplares.
Organización: Asociación de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lugar: 2º piso del Mercado Municipal (calle del Born,
esquina calle de Sant Francesc).

20.30 h

20.30 h ENTREGA DE LOS PREMIOS DIJOUS BO 2015.
Lugar: sala de actos del Casal de Cultura.

LLIURAMENT DELS PREMIS DIJOUS BO 2015.
Lloc: sala d’actes del Casal de Cultura.

DIMECRES 18 DE NOVEMBRE
15.00 h

XXIII CONCURS MORFOLÒGIC DEL PORC
NEGRE MALLORQUÍ.
Lloc: plaça del Bestiar.

15.30 h – 21.00 h EXPOSICIÓ DEL PARC DE BOMBERS
DE MALLORCA. DEMOSTRACIONS,
ACTIVITATS PER A INFANTS I AUTOBÚS-AULA
D’AMBUIBÉRICA.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
15.00 h

XXIII CONCURSO MORFOLÓGICO DEL CERDO
NEGRO MALLORQUÍN.
Lugar: plaza del Bestiar.

15.30 h – 21.00 h EXPOSICIÓN EN EL PARQUE
DE BOMBEROS DE MALLORCA.
DEMOSTRACIONES, ACTIVIDADES INFANTILES
I AUTOBÚS-AULA DE AMBUIBÉRICA.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

MATERIAL CONTRA INCENDIOS
INSTALACIONES SEGURIDAD
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
Ctra. Arta-Alcudia km 21- 07458 Can Picafort
Tel.: 971 213 932 - Móvil: 629 902 626
llullribas@llullribas.com
Empresa instaladora contra incendios autorizada por la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia con el Nº 021
Empresa instaladora de sistemas de seguridad autorizada por la Dirección General de Seguridad del Estado con el Nº 3.167
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17.00 h – 20.00 h XLV CONCURS-EXPOSICIÓ
ORNITOLÒGICA DIJOUS BO 2015. Mostra i
venda de canaris.
Organització: Associació de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lloc: 2n pis del Mercat Municipal (carrer del Born,
cantonada carrer de Sant Francesc).

17.00 h – 20.00 h XLV CONCURSO-EXPOSICIÓN
ORNITOLÓGICA DIJOUS BO 2015. Muestra y
venta de canarios.
Organización: Asociación de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lugar: 2º piso del Mercado Municipal (calle del Born,
esquina calle de Sant Francesc).

17.00 h

17.00 h

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “ZLS ZOOOO
LAND STONE”. Exposició col·lectiva de MARGA
BELTRAN, JUAN KARDONA i JOAN RIBAS.
Lloc: Centre Sociocultural del Consell de Mallorca
(carre del Bisbe Llompart, 56).
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 h i de
16.00 a 20.00 h; Dimecres Bo de 17.00 a 21.00 h;
Dijous Bo de 10.00 a 21.00 h.
Exposició oberta fins al 20 de novembre.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “ZLS
ZOOOO LAND STONE”. Exposición colectiva de
MARGA BELTRAN, JUAN KARDONA i JOAN RIBAS.
Lugar: Centro Sociocultural del Consell de Mallorca
(calle del Bisbe Llompart, 56).
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 h y de
16.00 a 20.00 h; Dimecres Bo de 17.00 a 21.00 h;
Dijous Bo de 10.00 a 21.00 h.
Exposición abierta hasta el 20 de noviembre.

17.00 h – 21.00 h MOSTRA DE SOBRASSADA. “Tradicions i
matances”.
Organització: Associació de Comerciants i
Restauradors d’Inca.
Lloc: carrer de Bartomeu Coc (tram entre carrers
Glòria i Puresa).

17.00 h – 21.00 h MUESTRA DE SOBRASADA. “Tradiciones
y matanzas”.
Organización: Asociación de Comerciantes y
Restauradores de Inca.
Lugar: calle de Bartomeu Coc (tramo entre calles
Gloria y Pureza).

17.00 h – 21.00 h MERCAT TRADICIONAL PAGÈS.
Lloc: plaça del Bestiar, carrers de Bartomeu Coc, la
Sirena, els Hostals, les Garroves, Major, el Comerç,
Jaume Armengol, la Pau, l’Estrella, en Corró, Bernat
Salas i Miquel Duran.

17.00 h – 21.00 h MERCADO TRADICIONAL PAYÉS.
Lugar: plaza del Bestiar, calles de Bartomeu Coc, la
Sirena, los Hostals, las Garroves, Major, el Comerç,
Jaume Armengol, la Pau, la Estrella, en Corró, Bernat
Salas y Miquel Duran.

17.30 h

17.30 h

INAUGURACIÓ DEL DIJOUS BO. Xeremiers i
Revetlers des Puig d’Inca al tall de la cinta inaugural.
Animació itinerant pel recorregut del Mercat Pagès a
càrrec dels xeremiers i balladors/ores dels Revetlers
des Puig d’Inca.
Lloc: plaça del Bestiar i carrers del Mercat Pagès.

18.00 h – 21.00 h TAST DE VI I TECA.
Els millors bodeguers de l’illa es reuneixen al
Claustre de Sant Domingo per donar a conèixer els
seus vins. Gaudir dels vins propis de Mallorca amb

INAUGURACIÓN DEL DIJOUS BO. Xeremiers y
Revetlers des Puig d’Inca al corte de la cinta inaugural.
Animación itinerante para el recorrido del Mercado
Payés a cargo de los xeremiers y bailadores/oras de
los Revetlers des Puig d’Inca.
Lugar: plaza del Bestiar y calles del Mercado Pagés.

18.00 h – 21.00 h TAST DE VI I TECA
Los mejores bodegueros de la isla se reunen en el
Claustro de Sant Domingo para dar a conocer sus
vinos. Disfrutar de los vinos propios de Mallorca con

Calle Es Terrers, 2
07300 INCA (Mallorca)

Telf.: 971 500 943
Fax: 971 507 467

bon ambient i amb l’oportunitat de fer un tast de
bona sobrassada, bon formatge i tapes selectes.
Bodegues participants:
- Son Bordils, Inca.
- Macià Batle, Santa Maria.
- Castell Miquel, Alaró.
- Son Vives, Banyalbufar.
- Binigrau, Biniali.
- Mortitx, Pollença.
- Son Puig, Puigpunyent.
- Galmés i Ferrer, Petra.
- Miquel Gelabert, Manacor.
- Ca Sa Padrina, Sencelles.
- Son Simó Vell, Alcúdia.
- Àngel, Santa Maria.
- Ca’n Vidalet, Pollença.
- Rullán y Navarro.
Teca a càrrec de Ses Maduixetes, Formatges Son
Jover, Sobrassada Ca’s Sereno i Cafés Saula.
Organització: Tot Espectacle.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

buen ambiente y la oportunidad de degustar buena
sobrasada, buen queso y tapas selectas.
Bodegas participantes:
- Son Bordils, Inca.
- Macià Batle, Santa María.
- Castell Miquel, Alaró.
- Son Vives, Banyalbufar.
- Binigrau, Biniali.
- Mortitx, Pollença.
- Son Puig, Puigpunyent.
- Galmés i Ferrer, Petra.
- Miquel Gelabert, Manacor.
- Ca Sa Padrina, Sencelles.
- Son Simó Vell, Alcúdia.
- Àngel, Santa Maria.
- Can Vidalet, Pollença.
- Rullán y Navarro.
Comida a cargo de Ses Maduixetes, Quesos Son
Jover, Sobrasada Cas Sereno y Cafés Saula.
Organización: Tot Espectacle.
Lugar: Claustro de Sant Domingo.

18.00 h

EXHIBICIÓ DE NATACIÓ SINCRONITZADA a
càrrec de CLUB SINCRO INCA.
Lloc: Piscines Cobertes (Crist Rei).

18.00 h

EXHIBICIÓN DE NATACIÓN SINCRONIZADA a
cargo del CLUB SINCRO INCA.
Lugar: Piscinas Cubiertas (Crist Rei).

18.30 h

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

18.30 h

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

19.00 h

ESPECTACLE ITINERANT DEL CIRC BOVER:
Troupe de pagesos mallorquins, cames-llargues i
xeremiers.
Lloc: plaça d’Espanya i carrers del Mercat Pagès.

19.00 h

ESPECTÁCULO ITINERANTE DEL CIRC BOVER:
Troupe de pagesos mallorquins, cames-llargues y
chirimías.
Lugar: plaza de España y calles del Mercado Payés.

19.00 h

DEMOSTRACIÓ DE FEINES TRADICIONALS
DEL CAMP.
Lloc: encreuament de la plaça de Mallorca amb
l’avinguda d’Alcúdia, carrer de Bartomeu Coc i plaça
d’Orient.

19.00 h

DEMOSTRACIÓN DE TRABAJOS
TRADICIONALES DE CAMPO.
Lugar: cruce entre la plaza de Mallorca con la
avenida d’Alcúdia, calle de Bartomeu Coc y plaza
d’Orient.

Don Antonio Fluxá Rosselló
(1936 - 2015)
“Calma, tacto y paciencia”
“Lo mismo cuesta hacer una cosa bien hecha que una cosa mal hecha,
la dedicación es la misma. La perfección es cuestión de tiempo”
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19.00 h – 01.00 h III IMPLOSIÓ GASTROCREATIVA “VAN
BIG”.
11 Food trucks.
20.30 h Concert de Pau Vallvé.
22.30 h DJ NYE.
Amb performance artística de Las Taradas i sessió
de Urban Sketching.
Lloc: pati d’armes del Quarter General Luque.

19.00 h – 01.00 h III IMPLOSIÓN GASTROCREATIVA “VAN
BIG”.
11 Food trucks.
20.30 h Concierto de Pau Vallvé.
22.30 h DJ NYE.
Con performance artística de Las Taradas y sesión
de Urban Sketching.
Lugar: patio de armas del Cuartel General Luque.

20.00 h

20.00 h

LLIURAMENT DEL PREMI I INAUGURACIÓ
DE L’EXPOSICIÓ DEL VI CERTAMEN D’ARTS
PLÀSTIQUES DIJOUS BO.
Lloc: Sa Quartera Centre d’Art (plaça de la Quartera,
s/n).
Horari: de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h;
dijous i dissabte de 10.30 a 13.30 h. L’exposició
romandrà oberta fins al dia 12 de desembre.

ENTREGA DEL PREMIO E INAUGURACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN DEL VI CERTAMEN DE ARTES
PLÁSTICAS DIJOUS BO.
Lugar: Sa Quartera Centre d’Art (plaza de la
Quartera, s/n).
Horario: de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 h;
jueves y sábado de 10.30 a 13.30 h. La exposición
estará abierta hasta el día 12 de diciembre.

21.00 h – 23.00 h II TROBADA DE BALL EN LÍNIA DIJOUS
BO.
Organització: Germans Morro.
Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.
Activitat oberta a tothom.

21.00 h – 23.00 h II ENCUENTRO DEL BAILE EN LÍNEA
DIJOUS BO.
Organización: Germans Morro.
Lugar: plaza de Antoni Fluxà.
Actividad abierta para todos.

22.30 h

22.30 h

S’ARRUAL JAZZ MORT. Concert de Jazz / Blues.
Preu: 10 € entrada / 8 € anticipada a la web
www.fabricaramis.com
Lloc: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).

DIJOUS 19 DE NOVEMBRE

S’ARRUAL JAZZ MORT. Concierto de Jazz / Blues.
Precio: 10 € entrada / 8 € anticipada a la web
www.fabricaramis.com
Lugar: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

09.00 – 12.00 h GLOBUS AEROSTÀTIC de Diario de
Mallorca.
Lloc: plaça de la Font Vella (darrere els jutjats).

09.00 – 12.00 h GLOBO AEROSTÁTICO de Diario de
Mallorca.
Lugar: plaza de la Font Vella (detrás de los juzgados).

09.00 h – 14.00 h XLV CONCURS-EXPOSICIÓ
ORNITOLÒGICA DIJOUS BO 2015. Mostra i
venda de canaris.
Organització: Associació de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lloc: 2n pis del Mercat Municipal (carrer del Born,
cantonada carrer de Sant Francesc).

09.00 h – 14.00 h XLV CONCURSO-EXPOSICIÓN
ORNITOLÓGICA DIJOUS BO 2015. Muestra y
venta de canarios.
Organización: Asociación de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lugar: 2º piso del Mercado Municipal (calle del Born,
esquina calle de Sant Francesc).

9.30 h

XXIII CONCURS MORFOLÒGIC DEL PORC
NEGRE MALLORQUÍ I XIX MOSTRA DE RACES
AUTÒCTONES.
Lloc: plaça del Bestiar.

9.30 h

XXIII CONCURSO MORFOLÓGICO DEL CERDO
NEGRO MALLORQUÍN Y XIX MUESTRA DE
RAZAS AUTÓCTONAS.
Lugar: plaza del Bestiar.

10.00 h

MOSTRA DE CALÇAT d’AFACA. Exposició i venda
de les principals marques de calçat d’Inca i Part
Forana. Presentació de la Sala d’Esdeveniments.
Lloc: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).

10.00 h

MUESTRA DE CALZADO de AFACA. Exposición y
venta de las principales marcas de calzado de Inca y
Part Forana. Presentación de la Sala de Eventos.
Lugar: Fábrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).

10.00 h – 19.00 h ACTIVITATS D’AVENTURA a càrrec de
RESERVA PUIG DE GALATZÓ.
Lloc: avinguda dels Reis Catòlics.

10.00 h – 19.00 h ACTIVIDADES DE AVENTURA a cargo
de RESERVA PUIG DE GALATZÓ.
Lugar: avenida dels Reis Catòlics.

10.00 – 20.00 h MOSTRA DE COMERÇ.
Organització: Associació de Comerciants i
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.

10.00 h – 20.00 h MERCAT TRADICIONAL PAGÈS.
Lloc: plaça del Bestiar, carrers de Bartomeu Coc, la
Sirena, els Hostals, les Garroves, Major, el Comerç,
Jaume Armengol, la Pau, l’Estrella, en Corró, Bernat
Salas i Miquel Duran.

10.00 h – 20.00 h MERCADO TRADICIONAL PAYÉS.
Lugar: plaza del Bestiar, calles de Bartomeu Coc, la
Sirena, els Hostals, les Garroves, Major, el Comerç,
Jaume Armengol, la Pau, l’Estrella, en Corró, Bernat
Salas y Miquel Duran.

10.00 – 21.00 h MOSTRA DE SOBRASSADA. “Tradicions i
matances”.
Organització: Associació de Comerciants i
Restauradors d’Inca.
Lloc: carrer Bartomeu Coc (tram entre els carrers
Glòria i Puresa).

10.00 – 21.00 h MUESTRA DE SOBRASADA. “Tradiciones y
matanzas”.
Organización: Asociación de Comerciantes y
Restauradores de Inca.
Lugar: calle Bartomeu Coc (tramo entre las calles
Glòria y Puresa).

10.00 h – 21.00 h EXPOSICIÓ DEL PARC DE BOMBERS
DE MALLORCA. DEMOSTRACIONS,
ACTIVITATS PER A INFANTS I AUTOBÚSESCOLA D’AMBUIBÉRICA.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

10.00 h – 21.00 h EXPOSICIÓN EN EL PARQUE
DE BOMBEROS DE MALLORCA.
DEMOSTRACIONES, ACTIVIDADES INFANTILES
Y AUTOBÚS-ESCUELA DE AMBUIBÉRICA.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

crea tu hogar
3.500 m2 de exposición
500 m2 de ambientes montados
Av. Jaume II, - 94 07300 Inca - Mallorca - Tel.: 971 500 647
casanove-inca@hotmail.com
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10.00 h – 22.00 h III IMPLOSIÓ GASTROCREATIVA “VAN
BIG”.
11 Food trucks.
10.30 h Taller infantil amb Arquitectives.
12.00 h Concert de Long Time no Swing i
Vermoutheque.
17.00 h HAMsession amb Joan Marc i Tomeu
Torrens + cameo d’Adela Ferrer.
19.00 h DJ Watch TV.
Amb performance artística de Las Taradas i sessió
de Urban Sketching.
Lloc: pati d’armes del Quarter General Luque

10.00 h – 22.00 h III IMPLOSIÓN GASTROCREATIVA “VAN
BIG”.
11 Food trucks.
10.30 h Taller infantil con Arquitectives.
12.00 h Concierto de Long Time no Swing y
Vermoutheque.
17.00 h HAMsession con Joan Marc y Tomeu
Torrens + cameo de Adela Ferrer.
19.00 h DJ Watch TV.
Con performance artística de Las Taradas y sesión
de Urban Sketching.
Lugar: patio de armas del Cuartel General Luque

10.30 h

DEMOSTRACIÓ DE FEINES TRADICIONALS
DEL CAMP.
Lloc: encreuament de la plaça de Mallorca amb
l’avinguda d’Alcúdia, carrer Bartomeu Coc i plaça
d’Orient.

10.30 h

DEMOSTRACIÓN DE TRABAJOS
TRADICIONALES DEL CAMPO.
Lugar: cruce entre la plaça de Mallorca con la
avenida d’Alcúdia, calle Bartomeu Coc y plaza
d’Orient.

11.00 h

XEREMIERS I REVETLERS DES PUIG D’INCA.
Petites ballades a les places.
Animació itinerant pel recorregut del Mercat Pagès,
xeremiers i balladors/ores 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.
Bailes en las plazas.
Animación itinerante durante el recorrido del
Mercado Payés, xeremiers y bailadores/oras de los
Revetlers des Puig d’Inca.
Lugar: plaza d’Espanya y calles del Mercado Payés.

A partir de les 11.00 h, DEMOSTRACIÓ DE GRAFITS a
càrrec de GRAFFITI MALLORCA.
Lloc: carrer de Ponent, cantonada amb carrer d’en Trobat
(darrere la plaça d’Antoni Fluxà).

A partir de les 11.00 h, DEMOSTRACIÓN DE GRAFITIS a
cargo de GRAFFITI MALLORCA.
Lugar: calle de Ponent, esquina con calle d’en Trobat (detrás de
la plaza de Antoni Fluxà).

11.00 h – 13.00 h DEMOSTRACIÓ DE DISCIPLINES
EQÜESTRES.
Organització: Club Hípic Es Raiguer.
Lloc: plaça de la Font Vella (darrera la plaça del
Bestiar).

11.00 h – 13.00 h DEMOSTRACIÓN DE DISCIPLINAS
ECUESTRES.
Organización: Club Hípic Es Raiguer.
Lugar: plaza de la Font Vella (detrás de la plaza del
Bestiar).

11.30 h

11.30 h

TAST D’ARRÒS MELÓS DE PEIX I GAMBA
FRESCA.
Organització: Mercat Municipal d’Inca, Peix Can
Mateu, OP Mallorcamar i Sa Llonja de Peix.
Lloc: Mercat Cobert.

DEGUSTACIÓN DE ARROZ MELOSO DE
PESCADO Y GAMBA FRESCA.
Organización: Mercado Municipal de Inca, Peix Can
Mateu, OP Mallorcamar y Sa Llonja de Pescado.
Lugar: Mercado Cubierto.

12.00 h

ESPECTACLE ITINERANT DEL CIRC BOVER:
Troupe de pagesos mallorquins, cames-llargues i
xeremiers.
Lloc: plaça d’Espanya i carrers del Mercat Pagès.

12.00 h

ESPECTÁCULO ITINERANTE DEL CIRC BOVER:
Troupe de pagesos mallorquins, cames-llargues i
xeremiers.
Lugar: plaza d’Espanya y calles del Mercado Payés.

12.00 h

ENTREGA DE PREMIS DEL XXIII CONCURS
MORFOLÒGIC DEL PORC NEGRE MALLORQUÍ.
Lloc: plaça del Bestiar.

12.00 h

ENTREGA DE PREMIOS DEL XXIII CONCURSO
MORFOLÓGICO DEL PORC NEGRE MALLORQUÍN.
Lugar: plaza del Bestiar.

12.00 h

TALLER DE CUINA a càrrec de la SOCIETAT
GASTRONÒMICA CA N’IGNASI.
Recepta d’ARRÒS SEC AMB TOMÀTIGA INQUER
del llibre Memòria de la cuina mallorquina, d’Antoni
Tugores.
Degustació amb donatiu a benefici d’ABAIMAR
(Associació Balear d’Infants amb Malalties Rares).

12.00 h

TALLER DE COCINA a cargo de la SOCIEDAD
GASTRONÓMICA CA N’IGNASI.
Receta de ARROZ SECO CON TOMATE de Inca
del libro Memòria de la cuina mallorquina, de Antoni
Tugores.
Degustación con donativo a beneficio de ABAIMAR
(Asociación Balear de Niños con Enfermedades Raras).

12.30 h

DEMOSTRACIÓ DE FEINES TRADICIONALS
DEL CAMP.
Lloc: encreuament de la plaça de Mallorca amb
l’avinguda d’Alcúdia, carrer Bartomeu Coc i plaça
d’Orient.

12.30 h

DEMOSTRACIÓN DE TRABAJOS
TRADICIONALES DEL CAMPO.
Lugar: cruce entre la plaza de Mallorca con la
avenida d’Alcúdia, calle Bartomeu Coc y plaza
d’Orient.

13.00 h

XEREMIERS I REVETLERS DES PUIG D’INCA.
Petites ballades a les places.
Animació itinerant pel recorregut del Mercat Pagès,
xeremiers i balladors/ores dels Revetlers des Puig
d’Inca.
Lloc: plaça d’Espanya i carrers del Mercat Pagès.

13.00 h XEREMIERS Y REVETLERS DES PUIG D’INCA.
Bailes en las plazas.
Animación itinerante durante el recorrido del
Mercado Payés, chirimías y bailadores/oras de los
Revetlers des Puig d’Inca.
Lugar: plaza d’Espanya y calles del Mercado Payés.

ESPECTACLE ITINERANT DEL CIRC BOVER:
Troupe de pagesos mallorquins, cames-llargues i
xeremiers.
Lloc: plaça d’Espanya i carrers del Mercat Pagès.

14.00 h

14.00 h

16.00 h – 20.00 h XLV CONCURS ORNITOLÒGIC DIJOUS
BO 2015. Mostra i venda de canaris.
Organització: Associació de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lloc: 2n pis del Mercat Municipal (carrer del Born,
cantonada carrer de Sant Francesc).

16.00 h – 20.00 h XLV CONCURSO ORNITOLÓGICO
DIJOUS BO 2015. Muestra y venta de canarios.
Organización: Asociación de Canaricultors i Aucells
de Camp – Inca.
Lugar: 2º piso del Mercado Municipal (calle del Born,
esquina calle de Sant Francesc).

BAL 005 M/M

Todos tenemos un gen que nos invita a viajar,
a descubrir sitios nuevos. Nosotros lo hemos llamado
el gen B y es el que nos mueve a evolucionar de
Barceló Viajes a B the travel brand.
Ven a descubrir tu gen B
Contáctanos en INCA
General Weyler, 94 | 971 505 161
Plaza España, 3 | 971 592 067

ESPECTÁCULO ITINERANTE DEL CIRC BOVER:
Troupe de pagesos mallorquins, cames-llargues i
xeremiers.
Lugar: plaza de Espanya y calles del Mercado Payés.

evoluciona a
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17.00 h

DEMOSTRACIÓ DE FEINES TRADICIONALS
DEL CAMP.
Lloc: encreuament de la plaça de Mallorca amb
l’avinguda d’Alcúdia, carrer Bartomeu Coc i plaça
d’Orient.

17.00 h

DEMOSTRACIÓN DE TRABAJOS
TRADICIONALES DEL CAMPO.
Lugar: cruce entre la plaça de Mallorca con la
avenida de Alcúdia, calle Bartomeu Coc y plaza de
Orient.

17.00 h

CONCURS DE BALDUFES MEXICANES.
Organització: Trompos Cometa.
Patrocinador: Juguettos.
Lloc: avinguda dels Reis Catòlics.

17.00 h

CONCURSO DE PEONZAS MEJICANAS.
Organización: Trompos Cometa.
Patrocinador: Juguettos.
Lugar: avenida dels Reis Catòlics.

18.00 h

SA REVETLA D’INCA.
Petites ballades a les places.
Animació itinerant pel recorregut del Mercat Pagès,
xeremiers i balladors/ores de Sa Revetla d’Inca.
Lloc: plaça d’Espanya i carrers del Mercat Pagès.

18.00 h

19.00 h

DEMOSTRACIÓ DE FEINES TRADICIONALS
DEL CAMP.
Lloc: encreuament de la plaça de Mallorca amb
l’avinguda d’Alcúdia, carrer Bartomeu Coc i plaça
d’Orient.

SA REVETLA D’INCA.
Bailes en las plazas.
Animación itinerante durante el recorrido del
Mercado Payés, chirimías i bailadores/oras de Sa
Revetla d’Inca.
Lugar: plaza de Espanya y calles del Mercado Payés.

19.00 h

DEMOSTRACIÓN DE TRABAJOS
TRADICIONALES DEL CAMPO.
Lugar: cruce entre la plaza de Mallorca con la
avenida de Alcúdia, calle Bartomeu Coc y plaza de
Orient.

19.30 h

ESPECTÁCULO ITINERANTE DEL CIRC BOVER:
Troupe de pagesos mallorquins, cames-llargues y
chirimías.
Lugar: plaza d’Espanya y calles del Mercado Payés.

19.30 h

ESPECTACLE ITINERANT DEL CIRC BOVER:
Troupe de pagesos mallorquins, cames-llargues i
xeremiers.
Lloc: plaça d’Espanya i carrers del Mercat Pagès.

DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE
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19.00 h

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “USE
ZAPATOS. ES MÁS CÓMODO”. 40 anys de
comunicació Camper 1975-2015.
CAMPER ha cuidat amb cura la representació
gràfica dels seus missatges, sempre amb un
esperit molt obert que li ha permès comptar amb la
col·laboració de diferents creadors i artistes en els
seus nombrosos projectes.
Aquesta exposició n’és una mostra.
Lloc: Museu del Calçat i de la Pell (Quarter General
Luque).
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i de
16.30 a 20.00 h; dissabtes de 10.00 a 13.30 h.

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
19.00 h

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “USE
ZAPATOS. ES MÁS CÓMODO”. 40 años de
comunicación Camper 1975-2015.
CAMPER ha cuidado con interés la representación
gráfica de sus mensajes, siempre con un espíritu
muy abierto que le ha permitido contar con la
colaboración de diferentes creadores y artístas en
sus numerosos proyectos.
Esta exposición es una muestra.
Lugar: Museu del Calçat i de la Pell (Cuartel General
Luque).
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h y de
16.30 a 20.00 h; sábados de 10.00 a 13.30 h.

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE
20.15 h

CONCERT DE SANTA CECÍLIA, a càrrec de LA
UNIÓ MUSICAL INQUERA
En col·laboració amb la Fundació Cultural Es
Convent.
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
20.15 h

CONCIERTO DE SANTA CECILIA, a cargo de la
UNIÓ MUSICAL INQUERA.
En colaboración con la Fundació Cultural Es
Convent.
Lugar: Claustro de Sant Domingo.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE
10.00 – 12.00 h VISITA AL MUSEU DE LES MONGES
TANCADES. Obert el darrer dijous de cada mes de
10.00 a 12.00 h.
Lloc: monestir de Sant Bartomeu d’Inca.

10.00 – 12.00 h VISITA AL MUSEO DE LAS MONJAS DE
CLAUSURA. Abierto el último jueves de cada mes
de 10.00 a 12.00 h.
Lugar: monasterio de Sant Bartomeu de Inca.

20.00 h

Presentació d’URBANA: I MEETING
D’URBANISME I ARQUITECTURA CIUTAT
D’INCA. Inauguració de la intervenció artística de
LIN UTZON.
Organització: Ajuntament d’Inca i Fundació Cultural
Es Convent.
Lloc: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).

20.00 h

Inicio de URBANA: MEETING DE URBANISMO
Y ARQUITECTURA EN LA CIUDAD DE INCA.
Inauguración de la intervención artística de LIN
UTZON.
Organización: Ajuntament d’Inca y Fundació Cultural
Es Convent.
Lugar: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).

21.00 h

“PARAULA DE S’ARXIDUC”, lectura dramatitzada
de textos.
Lloc: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).
Entrada gratuïta, capacitat limitada. Inscripcions a la
web www.fabricaramis.com

21.00 h

“PARAULA DE S’ARXIDUC”, lectura dramatizada
de textos.
Lugar: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).
Entrada gratuita, capacidad limitada. Inscripciones
en la web www.fabricaramis.com

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE
9.00 - 20.00 h URBANA: I MEETING D’URBANISME I
ARQUITECTURA CIUTAT D’INCA.
Organització: Ajuntament d’Inca i Fundació Cultural
Es Convent.
Lloc: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).

9.00 h – 20.30 h URBANA: MEETING DE URBANISMO Y
ARQUITECTURA EN LA CIUDAD DE INCA.
Organización: Ajuntament d’Inca y Fundació Cultural
Es Convent.
Lugar: Fàbrica Ramis. Ideas in progress (Gran Via de
Colom, 28).

20.00 h

20.00 h

XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS D’INCA.
Presentació de les XVI Jornades d’Estudis Locals
i ponència inaugural a càrrec de JOAN RAMIS,
de la Fàbrica Ramis: “Fàbrica Ramis: inspiració,
influències, funció i impactes esperats.”
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant
Domingo (avinguda de les Germanies, 2, 2n pis).

XVI JORNADAS DE ESTUDIOS LOCALES DE INCA.
Presentación de las XVI Jornadas de Estudios Locales
y ponencia inaugural a cargo de JOAN RAMIS,
de la Fàbrica Ramis: “Fàbrica Ramis: inspiración,
influencias, función y impactos esperados.”
Lugar: sala de conferencias del Claustro de Sant
Domingo (avenida de les Germanies, 2, 2º piso).

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
10.00 – 14.00 h XVI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
D’INCA.
Presentació de comunicacions i cloenda.
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant
Domingo (avinguda de les Germanies, 2, 2n pis).

10.00 – 14.00 h XVI JORNADAS DE ESTUDIOS LOCALES
DE INCA.
Presentación de comunicaciones y clausura.
Lugar: sala de conferencias del Claustro de Sant
Domingo (avenida de les Germanies, 2, 2º piso).

20.30 h

20.30 h

ELS BOTIFANFARRONS, presentació del nou disc.
Lloc: Fàbrica Ramis. Ideas in progress. (Gran Via de
Colom, 28).
Entrada gratuïta, capacitat limitada. Inscripció a la
web www.fabricaramis.com

LOS BOTIFANFARRONS, presentación del nuevo
disco.
Lugar: Fàbrica Ramis. Ideas in progress. (Gran Via de
Colom, 28).
Entrada gratuita, capacidad limitada. Inscripción en
la web www.fabricaramis.com
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ALTRES ACTIVITATS
ATRACCIONS DE FIRA
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OTRAS ACTIVIDADES
ATRACCIONES DE FERIA

Fins dia 19 de novembre, caps de setmana,
Dimecres i Dijous Bo.
Lloc: recinte firal del Quarter General Luque.

Hasta el día 19 de noviembre, fines de semana,
Dimecres y Dijous Bo.
Lugar: recinto ferial del Cuartel General Luque.

EXPOSICIONS VIGENTS

ESPOSICIONES VIGENTES

CASAL CAS METGE CIFRE.
EXPOSICIÓ DE PINTURES DE MITA ALZINA.
Dates: fins al 22 de novembre.
Horari de visites: matins: dijous dissabte i diumenge de 10.30 a
13.00 h; capvespres de dilluns a diumenge de 17.00 a 20.00 h.

CASAL CAS METGE CIFRE.
EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE MITA ALZINA.
Fechas: hasta el 22 de noviembre.
Horario de visitas: mañanas: jueves, sábado y domingo de
10.30 a 13.00 h; tardes de lunes a domingo de 17.00 a 20.00 h.

CENTRE PARROQUIAL de Santa Maria la Major
(carrer de la Sirena).
XXXVII EXPOSICIÓ FILATÈLICA DIJOUS BO 2015, DEDICADA
ALS 100 ANYS DEL QUARTER GENERAL LUQUE
(1915-2015).
Exposició dels dibuixos participants en el Concurs de Dibuix i
Col·leccionisme de l’Associació Filatèlica.
Dates: del 16 al 19 de novembre.
Mata-segells: dimarts dia 17 de 9.00 a 13.00 hores.
Horari exposició: dimarts, dimecres i divendres de 10.00 a
13.00 h; Dijous Bo, dissabte i diumenge de 10.00 a 13.00 h i
de 16.00 a 20.00 h.

CENTRO PARROQUIAL de Santa Maria la Major
(calle de la Sirena).
XXXVII EXPOSICIÓN FILATÉLICA DIJOUS BO 2015, DEDICADA
A LOS 100 AÑOS DEL CUARTEL GENERAL LUQUE
(1915-2015).
Exposición de los dibujos de los participantes en el Concurso
de Dibujo y Coleccionismo de la Associació Filatèlica.
Fechas: del 16 al 19 de noviembre.
Mata-sellos: martes dia 17 de 9.00 a 13.00 horas.
Horario exposición: martes, miércoles y viernes de 10.00 a
13.00 h; Dijous Bo, sábado y domingo de 10.00 a 13.00 h y
de 16.00 a 20.00 h.

CENTRE SOCIOCULTURAL DEL CONSELL DE
MALLORCA (carrer del Bisbe Llompart, 56).
EXPOSICIÓ DE PINTURES DE PERE CERDÀ.
Dates: fins al 13 de novembre.
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a
20.00 h; Dijous Bo obert tot el dia.

CENTRO SOCIOCULTURAL DEL CONSELL DE
MALLORCA (calle del Bisbe Llompart, 56).
EXPOSICIÓN DE PINTURAS DE PERE CERDÀ.
Fechas: hasta el 13 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 h y de 16.00 a
20.00 h; Dijous Bo abierto todo el día.

CENTRE SOCIOCULTURAL DEL CONSELL DE
MALLORCA (carrer del Bisbe Llompart, 56).
EXPOSICIÓ “ZLS ZOOOO LAND STONE”. Exposició col·lectiva
de MARGA BELTRAN, JUAN KARDONA i JOAN RIBAS.
Dates: del 18 al 20 de novembre
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a
20.00 h; Dimecres Bo de 17.00 a 21.00 h; Dijous Bo de 10.00
a 21.00 h.

CENTRO SOCIOCULTURAL DEL CONSELL DE
MALLORCA (calle del Bisbe Llompart, 56).
EXPOSICIÓN “ZLS ZOOOO LAND STONE”. Exposición colectiva
de MARGA BELTRAN, JUAN KARDONA y JOAN RIBAS.
Fechas: del 18 al 20 de noviembre
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 h y de 16.00 a
20.00 h; Dimecres Bo de 17.00 a 21.00 h; Dijous Bo de 10.00
a 21.00 h.

CLAUSTRE DE SANT DOMINGO (avinguda de les
Germanies, 2. Sala d’exposicions del 2n pis).
EXPOSICIÓ DE MAQUETES DE MÀQUINES D’OFICIS ANTICS
a càrrec del restaurador BARTOMEU BAUZÁ FIOL.
Dates: fins al 19 de novembre.
Horari: de dilluns a dissabtes de 10.00 a 13.30 h; Dimecres Bo
de 17.00 a 20.00 h; Dijous Bo de 10.00 a 20.00 h.

CLAUSTRO DE SANT DOMINGO (avenida de les
Germanies, 2. Sala de exposiciones del 2º piso).
EXPOSICIÓN DE MAQUETAS DE MÁQUINAS DE OFICIOS
ANTIGUOS a cargo del restaurador BARTOMEU BAUZÁ FIOL.
Fechas: hasta el 19 de noviembre.
Horario: de lunes a sábados de 10.00 a 13.30 h; Dimecres Bo
de 17.00 a 20.00 h; Dijous Bo de 10.00 a 20.00 h.

FÀBRICA RAMIS. Ideas in progress
(Gran Via de Colom, 28).
EXPOSICIÓ “L’ARXIDUC I LES BALEARS”.
Dates: fins al 27 de novembre.
Horari: de 9.30 a 19.30 h.
Entrada gratuïta.

FÀBRICA RAMIS. Ideas in progress
(Gran Via de Colom, 28).
EXPOSICIÓN “L’ARXIDUC I LES BALEARS”.
Fechas: hasta el 27 de noviembre.
Horario: de 9.30 a 19.30 h.
Entrada gratuita.

MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL
(Quarter General Luque).
EXPOSICIÓ “MIRADES OBERTES A LA NATURA”,
de Cultura en Xarxa.
Dates: fins al 16 de novembre.
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i de 16.30 a
20.00 h; dissabtes de 10.00 a 13.30 h.
MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL
(Quarter General Luque).
EXPOSICIÓ “USE ZAPATOS. ES MÁS CÓMODO”. 40 anys de
comunicació Camper 1975-2015.
CAMPER ha cuidat amb cura la representació gràfica dels seus
missatges, sempre amb un esperit molt obert que li ha permès
comptar amb la col·laboració de diferents creadors i artistes en
els seus nombrosos projectes.
Aquesta exposició n’és una mostra.
Dates: a partir del 20 de novembre.
Horari: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 h i de 16.30 a
20.00 h; dissabtes de 10.00 a 13.30 h.
SA QUARTERA CENTRE D’ART.
EXPOSICIÓ DEL VI CERTAMEN D’ARTS PLÀSTIQUES
DIJOUS BO.
Dates: del 18 de novembre al 12 de desembre.
Horari: de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h; dijous i
dissabtes de 10.30 a 13.30 h; Dijous Bo de 10.30 a 13.30 h i
de 17.00 a 20.00 h.
TALLER DE RESTAURACIÓ “FIRA 10” (carrer de la Fira, 10).
PETIT MUSEU D’ARTESANIA I OFICIS EN FUSTA. JORNADA
DE PORTES OBERTES.
Venda de mobles i antiguitats, exposició de diferents tipus de
fustes, eines de fuster i oficis antics.
Horari de visites: Dijous Bo de 10.00 a 21.00 h.

MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL
(Cuartel General Luque).
EXPOSICIÓN “MIRADES OBERTES A LA NATURA”,
de Cultura en Xarxa.
Fechas: hasta el 16 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h y de 16.30 a
20.00 h; sábados de 10.00 a 13.30 h.
MUSEU DEL CALÇAT I DE LA PELL
(Cuartel General Luque).
EXPOSICIÓN “USE ZAPATOS. ES MÁS CÓMODO”. 40 años
de comunicación Camper 1975-2015.
CAMPER ha cuidado con interés la representación gráfica de
sus mensajes, siempre con un espíritu muy abierto que le ha
permitido contar con la colaboración de diferentes creadores y
artistas en sus numerosos proyectos.
Esta exposición es una muestra.
Fechas: a partir del 20 de noviembre.
Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h y de 16.30 a
20.00 h; sábados de 10.00 a 13.30 h.
SA QUARTERA CENTRE D’ART.
EXPOSICIÓN DEL VI CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS
DIJOUS BO.
Fechas: del 18 de noviembre al 12 de diciembre.
Horario: de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 h; jueves y
sábados de 10.30 a 13.30 h; Dijous Bo de 10.30 a 13.30 h y
de 17.00 a 20.00 h.
TALLER DE RESTAURACIÓN “FIRA 10” (calle de la Fira, 10).
PEQUEÑO MUSEO DE ARTESANIA Y OFICIOS EN MADERA
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.
Venta de muebles y antiguedades, exposición de diferentes
tipos de maderas, herramientas de carpintero y oficios
antiguos.
Horario de visitas: Dijous Bo de 10.00 a 21.00 h.

SISTEMAS EN ALUMINIO Y VENTANAS EN PVC:
PUERTAS - TÜREN - DOORS - VENTANAS - FENSTER - WINDOWS
FACHADAS - FASSADEN - CORTAINWOLING - LUCERNARIOS - LICHTDACHER - SKYLIGHTS
PERSIANAS MALLORQUINAS - MOSQUITERAS - TOLDOS - MAMPARAS BAÑO
BARANDILLAS - CORTINAS - ESPEJOS ETC…

C/ Capellers, 62.Mod. 6 - Pol. C’an Matzarí - 07300 Inca
Telf.: 971 88 10 12 - Fax: 971 88 15 72 - Movil: 676 594 335
info@carpinteriametalicainca.com - www. carpinteriametalicainca.com

39

L’adolescent i
les noves tecnologies
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Els temps van canviant, canvien els costums, canvien
les formes de veure el món, canvia fins i tot la forma de
relacionar-se de les persones... Canvia la forma de divertirse, canvia la percepció del risc. Per als joves, adaptar-se
al canvi els resulta una cosa senzilla, que no és motiu de
preocupació, es pot dir que els adolescents d’avui en dia ja
han nascut en una època on els canvis són constants, on la
tecnologia, en la mesura que va avançant, va accelerant-ho
tot. Per als pares i mares de la generació anterior, adaptarse als canvis a vegades no és tan fàcil.
Els nostres joves i adolescents entren dins la categoria
dels “natius digitals”, Es considera un natiu digital tota
aquella persona que ha nascut a la dècada dels 90 (del
segle passat) en endavant. Són persones que des de
ben petites han estat envoltades per noves tecnologies
(telèfons mòbils, Internet, videojocs, etc.), i aprenen a usarles a una edat molt primerenca. La seva manera d’entendre
el món, de relacionar-se, de pensar i fins i tot d’aprendre
és totalment diferent a la de les generacions anteriors,
que avui en dia som coneguts com immigrants digitals
(nosaltres som de la època del diskete de 3,5, del nokia
5110, de l’spectrum, del walkman, dels vinils, del carrete
kodak).
Un jove d’avui en dia compartirà el seu estat emocional
o físic (el típic emoticono de: em sent cansat/da, em sent
decebut/da, estic content/a etc.) amb els seus contactes
de Facebook abans de fer-ho amb els seus pares que
casualment són al seu costat al sofà.
Nins/nines que amb 2 anys ja saben manejar una tablet,
nins/nines de 8 anys amb smartphones. Tot i que sembli
increïble, és l’evolució natural, i no ens hem d’estirar els
cabells per això. La tecnologia és bona o és dolenta?
Evidentment, com tot, dependrà de l’ús que se’n faci.

Això sí, quan el teu fill@ et demana un mòbil i li compres
un smartphone…, saps el que estàs posant al seu abast?
Bàsicament tenim un@ adolescent amb un telèfon, accés
a Internet i càmera de fotos/vídeo. Ara, posa-li imaginació.
Evidentment no es tracta de prohibir l’ús de les noves
tecnologies, ja que el jove viu riodejat de elles, i tanmateix
si en vol fer ús, tard o d’hora ho farà. La idea és que com
a adults, com a pares, supervisem l’ús d’aquestes noves
tecnologies per part dels nostres fills, i quan dic supervisar
vull dir navegar amb ell, explicar-li els riscs que es pot trobar
a la xarxa, limitar a un temps concret lús de ordinador,
videoconsoles, etc. En definitiva, preocupar-nos del que
fa quan està connectat a internet (recordar que no només
es pot conectar mitjançant l’ordinador de casa, també es
pot fer amb una tablet, amb un smartphone o amb una
videoconsola). Quan el nostre fill/filla va començar a usar
la bicicleta sense rodetes, ben segur estàvem davora ell/a
ajudant-l@, donant-li ànims i intentant que no caigués al
terra... doncs amb les noves tecnologies hauria de ser el
mateix, evitant així que el nostre fill/a es converteixi amb un
“orfe digital” (jove que en matèria de noves tecnologies no
té un referent que l’orienti, que l’aconselli, que el guii).
Com a pares, sempre dic el mateix: estam obligats a
conèixer Internet, a saber com funcionen les xarxes socials,
i tot i que en algunes ocasions no li trobem el sentit a crearnos un perfil al Facebook perquè “no ho necessitam”,
s’ha de fer, s’ha de navegar vora els nostres fills, aprendre
d’ells i que ells aprenguin de nosaltres. És bàsic inculcar als
nostres fills uns valors i un pensament crític.
Font: Crespí, Manel.“Sexting, whatsapp i reggaeton”.
Editorial Smart. Palma de Mallorca, 2015
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SOFAS - COLCHONES - DECORACIÓN
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Oferta válida con la presentación de este anuncio
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La nova Fàbrica Ramis obre
les seves portes com a centre per
a la generació d’idees
Fàbrica Ramis és un espai que impulsa l’intercanvi de
coneixements, la creació artística i la generació d’idees, on
els actes culturals, els cursos de formació, les iniciatives empresarials, l’emprenedoria, la innovació social i la gastronomia s’interconnecten en un ampli programa interdisciplinari.
Tot això succeeix en un emblemàtic edifici ubicat a la
Gran Via de Colom d’Inca. Es tracta d’una construcció
industrial aixecada al final de 1920 per acollir una fàbrica
tèxtil. A la dècada dels anys 60 fou adquirida per l’empresari Antoni Ramis Tortella, qui la reconvertí en una factoria

de pell i marroquineria. Anys més tard, l’antiga fàbrica ha
estat rehabilitada per donar lloc a una singular factoria de
continguts i aprenentatge.
Sens dubte, l’element més destacat de la nova Fàbrica
Ramis segueix sent la seva xemeneia de maons i 26 metres
d’alçada que es manté a la nau sud de l’edifici com a testimoni del passat industrial de la ciutat d’Inca. D’altra banda,
la construcció consta de quatre naus de 1.000 metres quadrats cadascuna i un pati central de 300 metres quadrats
de zona verda que acull el Bosc de l’Arxiduc.

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

La nova Fàbrica Ramis ofereix els següents productes:
Actes culturals
Fàbrica Ramis ha estat pensada com un espai per a
la creació, la divulgació i el debat de la cultura emergent
del seu entorn més proper. Com a centre de producció
cultural, genera una agenda cultural pròpia en la qual es
potencien les arts escèniques, la música, les arts visuals, el
cinema, la literatura, la filosofia i l’activitat transmèdia.
Fires, congressos i accions corporatives
Les instal·lacions de Fàbrica Ramis, modernes i ben
equipades, són idònies per tal que les empreses desenvolupin les seves activitats corporatives: fires i congressos,
recepcions, seminaris, presentacions de producte, conferències, formacions, reunions, accions de promoció i actes
socials.
Cursos de formació
L’aprenentatge està present a totes les activitats de Fàbrica
Ramis. L’acció formativa va encaminada a crear continguts
pedagògics perquè nins i adults adquireixin habilitats que
els permetin créixer com a éssers humans i encarar la vida
amb èxit.

FACTORY LEATHER SHOP
RESTAURANTE - CAFE
BODEGAS-MUNAR

Innovació empresarial
Fàbrica Ramis ofereix ajuda a l’emprenedor per tal que iniciï
el seu projecte empresarial amb seguretat.
Coworking
El coworking permet als joves professionals iniciar la seva
activitat minimitzant els costos d’arrencada i limitant els
costos fixos amb tarifes mensuals ajustades. El coworkers
acudeixen a la Fàbrica a treballar, però també a col·laborar,
formar-se i fer networking. Entre tots creen una comunitat
que s’ajuda, coopera i creix a través de l’organització d’activitats, la generació i divulgació de continguts i la creació
de projectes en comú.
Restaurant Els tres caragols
La Fàbrica proposa un espai gastronòmic singular que té
com a protagonista absolut l’aliment local, fresc i de temporada. Potencien la creativitat, la senzillesa i la formació
culinària a través de la filosofia slow food. Treballen directament amb els productors de Mallorca perquè l’agricultura
està profundament arrelada a la cultura.
Més informació a www.fabricaramis.com

C/. Jaime I, nº 1
(esquina ctra. Sineu) INCA
Tel.: 971 50 42 66
www.antonys.es
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El col·lectiu de la gent gran, un do per a
la nostra ciutat
Vénen funcionant sis associacions amb un bon clima de companyonia
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El col·lectiu de la gent gran és important dins la nostra
ciutat, ja que són moltes les persones majors que hi ha a
Inca i que gaudeixen de la seva jubilació, després de la
seva llarga etapa professional.
A Inca en aquests moments vénen funcionant distintes
associacions de gent gran que estan a la majoria de
barriades de la ciutat, i són: Associació del Club del
Pensionista (Lluís Contreras), davant Sant Domingo; Llar
des Padrins (Antoni Pujol), al carrer del Barco; Gent Gran
del Lledoner (Andreu Coll), al carrer de Crist Rei a la mateixa
barriada; la Gent d’Inca (Maria Garí), al carrer del Cardenal

Cisneros, a la barriada des Cós; la Gent Gran de Sant
Francesc (Antoni Company), en el carrer de Santa Teresa,
a la barriada de Sant Francesc; i l’Associació d’Amics
del Centre Sociocultural (Ángel Chicote), en el carrer del
Bisbe Llompart. Si bé a Inca vénen funcionant i bé sis
associacions de gent gran, fa poc que varen deixar de fer
activitats la Gent Gran de Sant Abdon i la de Fernández
Cela.
Sens dubte és bo i sorprèn que amb tantes associacions
com hi ha a Inca hi hagi aquesta bona relació entre elles, ja
que a pobles més petits i no gaire llunyans se’n coneixen

HORNOS METÁLICOS

enfrontaments i males relacions. Per tant, hem d’estar
contents que amb tantes associacions hi hagi bones
relacions i harmonia entre elles, i hem d’agrair als distints
presidents que fan possible aquesta realitat, ja que és un
bon valor, i que pugui continuar així molts d’anys.
Ha jugat un paper important dins aquest bon ambient
l’anterior regidora de Gent Gran Malén Cantarellas. La
seva successora María del Carmen Oses també vol que
el col·lectiu seguesqui unit i fent coses de forma conjunta.
També creim que és positiu que hi hagi gent que sigui sòcia
de dues o més associacions i que vagi d’un lloc a l’altre, i
es pugui enriquir de moltes activitats.
Tot el conjunt d’associacions fa que durant tot l’any
Inca ofereixi una gran varietat d’activitats i excursions que
beneficien a tots els seus socis i a la gent que hi participa;
durant tota la setmana, gent major surt de casa seva per
anar-hi, té ganes de sortir i fer coses, i sens dubte això és
positiu.
Des de fa molts d’anys es duen a terme iniciatives
de forma conjunta que han comptat amb el suport de

l’Ajuntament. Aquest darrer curs se’n varen fer moltes, i
es vol que tenguin continuïtat; excursions als museus de
Santa Maria la Major i les monges tancades; visita a la
fàbrica Quely i al Museu del Calçat; visita a la catedral i a
l’Almudaina; visita a Petra, visita a Sineu i al seu mercat, i
monuments; així com d’altres que organitzava el Consell
de Mallorca.
“Sa cuina de sa padrina” ha estat la darrera d’aquestes
activitats, que es va dur a terme per donar a conèixer la
cultura culinària de la nostra ciutat, gràcies a les receptes
que varen aportar els nostres majors.
Evidentment voldríem que la bona relació existent en
aquests moments tengui continuïtat en el futur, tots som
responsables d’això i és un valor que cal fomentar en el
futur. Aquest bon clima depèn de les directives de les
associacions i també de tots i cada un dels socis.
Guillem Coll i Morro
Membre de la gent gran
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C/ Miquel Duran, s/n - 07300 Inca (Illes Balears)
Tel. 673 83 22 94 - latorreinca1975@gmail.com
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L’Associació del Club del Pensionista, la
més antiga de la nostra ciutat
El seu president és Lluís Contreras
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A la nostra ciutat tenim moltes associacions de gent gran
que funcionen i fan moltes d’activitats per als seus associats.
La més antiga d’elles és l’Associació de Gent Gran del Club
del Pensionista, que va néixer fa uns trenta-vuit anys i durant
molt de temps va tenir la seva seu a la part superior del
desaparegut Mercat Municipal de la nostra ciutat.
Es va fundar durant el mandat del batle Antoni Pons
Sastre, i el seu primer president fou Abdon Amengual. Al
Mercat feren moltes activitats i, a causa de la reforma de
l’edifici, que ha donat pas a l’actual, varen deixar el seu
primer local per passar davant l’església de Sant Domingo,
a la cantonada d’aquest carrer amb l’avinguda de les
Germanies. El seu president des de fa molts d’anys és Lluís
Contreras Pino.
La Junta Directiva de l’Associació del Club del
Pensionista està composta per: Lluís Contreras, president;
Mercedes Lara, vicepresidenta; Jaume Llobera, secretari;
Antoni Capó, tresorer; i els vocals Catalina Figuerola,
Miquel Prats i Antoni Botellas.
L’Associació de Gent Gran del Club del Pensionista,
segons ens diu el seu tresorer Antoni Capó, té en aquests
moments 170 socis. El local està obert cada dia de dilluns
a dissabte i els diumenges roman tancat, perquè els
seus socis des de les 8.30 del matí fins a les 20 hores hi
puguin anar a fer una partideta, jocs de taula, llegir el diari
o simplement fer una xerrada amb els amics, per gaudir
d’aquests anys de jubilació i salut. Els capvespres a les
seves dependències es fa bingo, el qual compta amb molta
de participació.
Durant tot l’any realitzen moltes d’activitats; la festa del
Club, amb un dinar amb la presència del consistori; abans
de les vacances d’estiu també fan una bona berenada,
celebren amb molta animació la festa de les Verges amb
una bona bunyolada i per Nadal fan una bona xocolatada
amb tots els seus socis, activitats que compten amb la
assistència d’aquests. Ara hem participat a “Sa cuina de
sa padrina” i estam contents de l’experiència.
S’organitzen moltes d’excursions, normalment una
cada mes, per conèixer tota l’illa, també es fan en cap de
setmana. Amb aquestes activitats es pretén fomentar la
companyonia entre tots els assistents.
Durant tot l’any tenen obertes les portes i amb moltes de
ganes de continuar, ofereixen aquest espai als seus socis
perquè en puguin gaudir, amb moltes ganes de continuar
treballant amb il·lusió i fent activitats que comptin amb el
consens de tots ells.
Que puguin continuar molts d’anys amb tanta il·lusió i
ganes de fer tantes activitats.
M. C. G.

Festa de Santa Maria la Major
Inca, 15 de novembre de 2015

“Descobreix els secrets de Santa Maria la Major”
El títol que tenim a sobre va ser el lema publicitari d’una
visita guiada que es va fer a la nostra església parroquial.
Em va encantar i em va semblar molt suggerent...
Però, em vaig demanar, què significa aquest títol? Què
vol dir? Quins secrets cal descobrir? Quins són els secrets
que amaga Santa Maria la Major?
Què és un secret? Sempre és quelcom amagat, velat,
que moltes vegades es pot descobrir des de la intuïció, des
del silenci i la reflexió. Els secrets mai es descobreixen a
simple vista. El secret també és allò que no es pot dir, que
es guarda, reservat, com un tresor...
Per altra part, el secret sempre té una dimensió
fascinant, és potser el més atractiu d’un esdeveniment,
d’una persona, d’un edifici...
Quin és el secret que amaga Santa Maria la Major,
tant l’església com la imatge de la Mare de Déu? No vaig
poder participar a la visita guiada... No sé quin secret
descobriren... Potser la història del temple, els detalls de la
seva bellesa captivadora, la mirada de tantes escultures...
Els qui coneixem en Pere Rayó sabem que quan ens conta
els que veim ens convida sempre a anar més enllà... És
sens dubte un gran desvetlador de secrets... És allò que
diu el Petit Príncep: l’essencial és invisible als ulls.
Però jo estic convençut que hi ha un secret encara més
profund, que va més enllà de la història, de la bellesa de
l’art, dels colors i de les formes... És el secret que han intuït

tants d’inquers i inqueres quan s’han acostat a besar la
Mare de Déu, Santa Maria la Major, o s’han inclinat davant
el Sant Crist d’Inca o han fet una reverència davant el
Santíssim. El secret és l’esguard de Déu, la mirada del
Senyor que t’estima, t’acarona, t’acompanya.... Aquest és
el secret de Maria, que “guardava al seu cor” (Lc 2,19): la
seva fe... Per això us convid, estimats inquers i inqueres, a
desvetlar aquest secret darrere la mirada de Santa Maria la
Major... Et convid a desitjar que també sigui el teu secret,
que tota la teva vida amagui aquest tresor de la bellesa de
l’amor del Déu que t’ha regalat la vida...
Però és un secret que no ens podem quedar per a
nosaltres, l’hem de compartir enmig de la plaça i el carrer,
amb la nostra vida, amb la nostra testimoniança. Hem de
ser icona de la misericòrdia de Déu com ens convida el
papa Francesc...
Que Santa Maria la Major ens ajudi a viure amb més
profunditat la vida, de pell per endins, com va fer ella, per
poder oferir l’abraçada gratuïta, tendra, amorosa de Déu.
Bones festes de Santa Maria la Major.

Equip Pastoral de l’Agrupació de Parròquies
de la Mare de Déu

Tenda d’intruments i organització d’events
FISIOTERAPIA • MASAJE TERAPEUTICO • DIETETICA
Gran Vía Colón, 192 - 07300 INCA - Tel. 618 485 421
mariallabres@icloud.com - www.mariallabres.com

47

El dia 16 s’inaugura la
XXXVII Exposició Filatèlica Dijous Bo
Es ret un homenatge al Quarter General Luque
48

Quan ja s’acosten les festes del Dijous Bo, els filatèlics
inquers estam acabant de preparar els darrers detalls
de les exposicions que feim, i que compten amb molta
d’acceptació en l’àmbit de la nostra ciutat i dins el món del
col·leccionisme de tot Mallorca. Cada any feim intercanvis
amb molts de filatèlics del nostre país i també de fora que
estan interessats a tenir tot el material que nosaltres editam.
Com sempre l’Exposició Filatèlica es durà a terme al Centre
d’Expositors, a la plaça de Santa Maria la Major, i estarà
oberta des del dilluns dia 16, en què feim la inauguració
oficial a les 20 hores, fins al diumenge dia 22 de novembre,
que es tancarà a les 20 hores.
És una petita aportació cultural, i ja en són XXXVII dins
la diada gran de Mallorca, com és el Dijous Bo, la festa més
gran de les Balears. Tenim visitants de tota l’illa i alguns de
fora, ja que vénen menorquins a veure la fira i acudeixen a
la nostra mostra.
El darrer any es va dedicar l’homenatge a l’enyorat
Teatre Principal, que complia els 100 anys; estava en obres,
i s’esperava que ara estaria inaugurat o a la recta final, però
tots els inquers esperam que es comencin les obres i prest
puguem gaudir d’un teatre que tant va significar per a Inca
i la comarca.
Darrerament a l’exposició dels quadres de la Trobada de
Pintors del Blanquer, en la seva XXV edició, a Sa Quartera,
vaig rebre un reconeixement de part del seu president
Antoni Serra, que faig extensiu a tots els qui formen part
de la Junta i membres filatèlics, un detall que agraïm molt.
Aquest any retrem un homenatge al Quarter General
Luque, tan important per a la nostra ciutat i per a molts de
pobles veïnats, un fet històric del qual ara es compleixen

100 anys. Volem tenir un record per al general Agustín
Luque, Fill Adoptiu d’Inca. Com de costum editarem el
nostre fullet, amb les salutacions del batle Virgilio Moreno i
dels filatèlics, un treball històric de Miquel Pieras Villalonga
i un text de l’amic Guillem Coll, bon col·laborador dels
filatèlics des de fa molts d’anys.
Així mateix, es realitzarà un mata-segells sobre el Quarter
General Luque, que com cada any servirà per segellar les
cartes que aquests dies es duran al Centre d’Expositors i
també a les oficines de Correus. Per altra banda, es farà
una targeta postal, que anirà ampliant la llarga teringa de
targetes que hem anat fent aquests anys.
L’Exposició Filatèlica enguany serà tota del Sr. Pep
Coll, una nostra monogràfica del nostre anterior president.
Gràcies a ell vàrem aconseguir el segell del Dijous Bo. A
més, tendrem una exposició de col·leccionisme; una part
d’ella serà també del Sr. Pep Coll, sobre els bitllets antics
de l’ONCE i altres coses.
Tendrem l’exposició de dibuix infantil, en la seva novena
edició, dels alumnes de primària de la nostra ciutat; és
l’homenatge escolar a les Fires i el Dijous Bo. Una mostra
senzilla, però que sens dubte creim que us agradarà.
Ja ho sabeu, des del dilluns dia 16 fins al diumenge
dia 22 us esperam al Centre d’Expositors, i que per molts
d’anys puguem estar amb tots vosaltres. Per acabar, volem
mostrar el nostre agraïment a totes les persones i entitats
que ens ajuden a dur a terme les activitats.
Bartomeu Aloy Colomar
President de l’Associació Filatèlica d’Inca

Un gran lul·lista inquer:
Sebastià Garcias Palou
Som ja a punt
de començar l’Any
Ramon Llull tot
commemorant el
VIII aniversari de la
mort del Fill Major de nostra Raça, com l’anomenaria el
gran literat Mn. Llorenç Riber.
Ja vaig donar a conèixer com va celebrar Inca el VII
centenari; fou un esdeveniment molt important per a la
nostra ciutat. La figura de Ramon Llull segueix molt viva
entre nosaltres, encara que tristament hem de constatar
que és més conegut a països estrangers que dins ca seva
mateix. L’Any Ramon Llull serà una bona ocasió perquè la
nostra gent s’apropi més a aquesta gran figura.
Quan estudiàvem vàrem tenir ocasió de conèixer a
Llull gràcies als professors de Filosofia, però sobretot pel
professor de Teologia Fonamental, el Dr. Sebastià Garcias
Palou, qui ens descobrí molts d’aspectes desconeguts de
Ramon Llull, figura familiar, ja que la seva imatge presidia
el pati dels teòlegs del Seminari Nou on hi havia les aules
de Teologia. Don Sebastià era un home intel·lectual de
formació clàssica i conservadora, i com a bon intel·lectual,
un tant excèntric –o així almanco ens ho semblava a
jovençans de 18 i 19 anys.
He de dir que l’opinió que tenia de mi, tot i ésser
molt amics, era que les meves idees no eren d’allò més
ortodoxes, per això em sorprengué quan a Andratx estant
vaig rebre una cridada telefònica seva en la qual em
demanava que, en anar a Inca, passés per ca seva. Així
ho vaig fer, i no entràrem al seu despatx que estava situat
entrant tot d’una a l’esquerra, sinó a l’habitació del davant,
que era on rebia les visites importants. Vaig pensar que
rebria alguna renyada, tal vegada algun dels meus escrits
no li havia agradat, però no, em va proposar que redactés
la seva biografia. Certament la seva proposta em va sobtar,
però sense deixar-me contestar em digué que un bon
professor dirigiria la tasca, supervisada lògicament per ell.
Encara no havia sortit del meu esglai quan vaig rebre una
altra cridada; era del professor Dr. Sebastià Trias Mercant,
catedràtic de Filosofia. Em va tranquil·litzar, ja que, si bé
era molta feina, la podria anar fent tira-tira i ell m’ajudaria. I
així vaig començar la tasca. El llibre resultant pogué ésser
presentat a l’homenatge que diverses entitats de Balears
reteren a l’església de Sant Francesc d’Inca l’any 1984.
Per què he contat això? Simplement perquè realitzar
aquesta tasca em féu descobrir la figura de gran teòleg,
apologista i lul·lista que era el Dr. Garcias Palou, opinió que
quedà corroborada amb les manifestacions de personalitats
científiques d’arreu del món i que quedaren plasmades en
el llibre de la biografia. Entre aquestes personalitats hi havia
catedràtics de Grenoble, París, Roma, Madrid, Bamberg,
Lisboa, Barcelona, Lovaina, Coïmbra, Deusto, Magúncia,

Oxford, Pamplona, Salamanca, Toronto, Jamaica, Nova
York i, per descomptat, el també lul·lista i Fill Adoptiu de la
nostra ciutat, fra Miquel Colom.
El Dr. Sebastià Garcias Palou nasqué a Inca l’any
1908, cursà els primers estudis a les monges franciscanes
i a l’escola pública de Biniamar. Després d’aprovar
alguns cursos de batxiller a l’Institut General i Tècnic de
Balears, ingressà en el Seminari Conciliar de Mallorca; per
oposicions fou elegit col·legial del lul·lià Col·legi de Ntra.
Sra. de la Sapiència de Mallorca. A la Universitat de Colles
obtingué el grau de llicenciat i doctor en Filosofia, i a la
Universitat Gregoriana de Roma, la llicenciatura i el doctorat
en Teologia.
L’any 1959, per oposicions, fou nomenat professor de
Teologia Fonamental del Seminari Conciliar de Sant Pere
de Mallorca.
Fou a Barcelona, concretament a la Biblioteca
Balmesiana, on dictà un curset a un grup de catedràtics
i professors d’universitat, i a destacades personalitats de
la ciència i de les lletres, era el febrer de 1936. A partir
d’aquí fou sol·licitat per fer conferències a Mallorca, arreu
de l’Estat i a diverses universitats d’Europa. L’any 1956,
per sufragi universal, va ser elegit, per unanimitat, rector
de la Maioricensis Schola Lullistica. Un any després, en el
si de l’Schola Lullistica, fundà la revista Estudios Lulianos,
que dirigí fins al 1987. Promogué els dos congressos de
lul·lisme de Formentor l’any 1960 i el de Miramar de 1976.
A més dels cursos i participacions a congressos i
simpòsiums, escrigué uns 300 articles sobre Ramon
Llull, en els quals determinà l’ecumenisme i la doctrina
eclesiàstica lul·liana, i definí la cronologia de les obres de
Llull i la seva identificació històrica. Participà a l’edició de
les Obres essencials de Ramon Llull i tingué cura de l’edició
de Proverbios de Ramon, a més de publicar diverses obres
com El Miramar de Ramon Llull, Ramon Llull y el Islam,
La formación científica de Ramon Llull i El Ecumenismo de
Ramon Llull.
La seva tasca pastoral a les parròquies de Sant Jordi,
Campos, Sant Nicolau i com a canonge magistral de la
catedral de Mallorca es complementà amb la publicació
en els diaris mallorquins de més d’un miler d’articles sobre
apologètica cristiana.
El Govern espanyol li atorgà l’Encomienda de Isabel
la Católica. La Diputació Provincial de Balears li concedí
la Medalla de Plata de la Província i el Govern balear, la
Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma.
El Dr. Sebastià Garcias Palou morí l’any 1993, i fou
enterrat al cementiri de la ciutat d’Inca.
L’Ajuntament de la nostra ciutat li dedicà un carrer, i és
d’esperar que algun dia tingui un més alt reconeixement.
Bon Dijous Bo
Santiago Cortès i Forteza
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Catalina Rebassa: una republicana a
Inca entre el segle XIX i el segle XX
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La igualtat de la dona dins la societat actual avança,
encara, amb entrebancs. Pocs països poden afirmar que les
seves societats hagin aconseguit un adequat equilibri entre
homes i dones. Massa sovint la situació de la dona és força
negativa i poc rellevant en molts àmbits de la vida quotidiana,
política, social, econòmica o acadèmica.
Fa poques dècades la situació de la dona encara era
molt més negativa. Com no havia d’estar marginada la dona
mallorquina del final del segle XIX i principi del segle XX.
L’analfabetisme allunyava les dones de determinats móns,
molt especialment del de la política o del periodisme. Conèixer
dones d’aquella època que tenguessin un paper rellevant,
similar als dels homes, en determinats aspectes és del tot difícil
i complicat. Però, algunes vegades, la casualitat et dóna pistes
per trobar aquelles dones que fa dècades obriren un camí.
És el cas de la inquera Catalina Rebassa Boyeras. Fa anys i
més anys que llegesc l’antiga premsa inquera i mallorquina,
i fins ara només havia localitzat una dona que estampàs la
seva signatura a les pàgines d’algun periòdic. Era la pedagoga
Severa de Madariaga. Però aquest estiu vaig localitzar dos
articles apareguts a la premsa mallorquina de l’any 1901

010 Inca
Avda. d’Alcudia, 2 · 07300 Inca
Tel.: 971 88 05 00

l’autora dels quals era Catalina Rebassa. Durant aquests
mesos m’he dedicat a cercar informació sobre qui era aquesta
dona inquera i en quins entorns es movia. De la recerca inicial,
en puc donar comptes en aquest breu article
1.- La família. Catalina era filla d’Antoni Rebassa Figuerola
de Palma i de Gerònima Boyeras Homs d’Inca. Havia nascut
a la vila d’Inca dia 31 de juliol de 1869. El seu pare havia
vengut a viure a Inca almanco abans de 1859, era de professió
escrivent (segurament d’alguna administració pública), vivia
primer al carrer de la Glòria (com a mínim fins al 1867) i
després al carrer de les Coves (almanco des de 1868). Arribà
a tenir un gran patrimoni en terres i fou batle d’Inca entre 1879
i 1881. Catalina tengué diversos germans: Jerònima, Josefa,
Pau, Joana Maria, Bernat (que fou militar), Antoni i Gaspar. Un
conco de Catalina, Antoni Rebassa Figuerola, era procurador
i vivia al mateix carrer de les Coves que ella. Tot i que aquests
Rebassa vengueren a Inca des de Palma, el padrí Rebassa
de la nostra protagonista era de Moscari. Per tant, la de
Catalina és una família de rics propietaris de terra, que treballa
a l’Administració pública o es dedica a la professió militar.
2.- L’educació. Malauradament no he localitzat informació

019 Inca
Avda. General Luque, 382 · 07300 Inca
Tel.: 971 50 60 34

directa que informi sobre quina educació
va rebre Catalina Rebassa, però dels dos
articles que va publicar es pot deduir que
fou una educació molt superior a la que
rebien la majoria de dones del seu temps.
Per suposat que sabia llegir i escriure, i
tenia un domini bastant alt de vocabulari
complex. En els seus articles apareixen
paraules i expressions que denoten uns
amplis coneixements com: servilismo,
sociólogo, época feudal, vestigio,
otracismo, parodia, reputadísimo. Ella
mateixa, en un dels articles, diu clarament
que està a favor que les dones rebin una
educació científica: “amante como soy
en grado extremo por la ilustración de
la mujer presentando seria oposición
a los que juzgan a nuestro sexo
incapaz de progresar en los caminos
científicos...”
3.- El matrimoni de Catalina
Rebassa. Les relacions familiars poden arribar a ser
determinants per fer créixer dins una persona una determinada
ideologia o un pensament polític. La circumstància que
Catalina Rebassa fos la filla d’un batle d’Inca al final del segle
XIX segur que tengué a veure amb el seu interès polític. Però
pens que el fet definitiu el va marcar el seu matrimoni amb
Sixto Pers Rosselló. Amb aquest matrimoni Catalina Rebassa
i Sixto Pers es varen aproximar al republicanisme. No he
aconseguit discernir si va ser el marit qui va conduir l’esposa
cap al republicanisme o si fou Catalina la que hi va acostar
el seu marit. A la dècada dels 80 i principi del 90 del segle
XIX, quan era jove, Catalina degué assistir a les tertúlies que
es feien a casa seva o dels seus familiars Rebassa amb el
general Luque com a convidat d’honor (s’ha de recordar que
al principi del segle XX Luque fou ministre a diversos governs
liberals; l’escriptor Lorenzo Silva el 2010 qualifica Luque de

“republicano confeso” i Jesús Pabón el
1999 en el seu llibre sobre Cambó recull
unes declaracions del mateix Luque prou
significatives: “Tengo de monárquico el
canto de un duro, y si me apuran... tiro
el duro”). Catalina també pogué arribar
al republicanisme a partir del seu marit
Sixto Pers, amb qui es va casar l’any
1896. Pers era el president del Comitè
Republicà d’Inca l’any 1900 i participà
a diferents mítings republicans arreu
de Mallorca al començament del segle
XX. Catalina Rebassa expressa la seva
ideologia republicana de forma clara i
sense embuts, i en un dels articles diu:
“Abajo la opresión, el absolutismo y
el cacicato. Rijan para siempre los
fueros dela libertad y del gobierno
del pueblo por el pueblo. Merced
a la propaganda republicana, han
sido muchos los pueblos que han
despertado de su letargo”.
4.- Els dos articles. El primer article de Catalina Rebassa
apareix publicat al diari de Palma LA UNIÓN REPUBLICANA
el dia 17 de maig de 1901. Que aparegui en aquesta data
no és casualitat. Són dies previs a les eleccions al Parlament
espanyol. Tota la premsa nacional i també la local bull de
propaganda política. Els partits tradicionals i monàrquics,
des de fa anys, es reparteixen el poder. Però els republicans,
una minoria dins el Parlament espanyol, critiquen durament el
sistema monàrquic de la Restauració, demanen el retorn a un
sistema republicà i lluiten aferrissadament contra el caciquisme.
En aquest sentit s’expressa Catalina Rebassa en el seu article,
que té el to d’una proclama pública, quasi sembla el discurs
d’un míting electoral. L’autora dirigeix l’article a un suposat
cacic local. Tot el text traspua una forta crítica a la política de la
Restauració. L’article es pot dividir en 4 grans parts:
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1. Explicació de què és un cacic: “el negro ogro
llamado por el lenguaje vulgar y corriente cacique,
apellidado por el sociólogo el perturbador ominoso
del orden y la paz social”.
2. Ha arribat l’hora que els cacics desapareguin: “se
acabó el reinado de la esclavitud y la barbarie, sin
ninguna atómica parte de compasión...”
3. El poble ja és conscient que no necessita els cacics:
“el pueblo no quiere ya, por su dignidad y honor,
acatar tus órdenes, vivir sumido a tus mandatos,
obediente a tus fallos y resignado a tus caprichos”.
4. Finalment, anima els pobles que no es dormin en la lluita
per eradicar el caciquisme.
El segon article apareix també publicat a LA UNIÓN
REPUBLICANA, en aquest cas el dia 3 d’agost de 1901. És
un article que s’inclou dins la secció de notícies dels pobles i
porta com a títol “INCA”. Catalina Rebassa elabora una crònica
sobre una activitat de l’escola particular, acabada d’inaugurar
fa només 9 mesos, de la mestra Severa de Madariaga. L’article
tracta diversos aspectes:
1. Al principi fa una breu crònica d’una exposició de

treballs de geometria i aritmètica de diverses alumnes
de l’escola de Severa de Madariaga. Explica que
les alumnes han exhibit els seus treballs. Al final de
l’exposició s’havia de fer una mena de concurs per
establir una guanyadora, però totes ho havien fet tant
bé que es repartiren els premis que hi havia prevists.
L’acte acabà amb el discurs del degà de Canàries Pere
J. Llabrés.
2. Defensa l’educació de les dones i fa una alabança de la
mestra i de les dones que donen suport a la professora:
“(Severa de Madariaga es) conocedora a perfecta
conciencia de cuanto encierra esa Pedagogía
moderna (y) nos ha demostrado evidentemente
que, así como posee una ilustración vastísima y
poco común, así también posee el don especial
de saber transmitir hábilmente a los demás
conocimientos que exigen seria y detenida
reflexión”.
3. Fa seves les paraules del degà de Canàries i diu que
l’educació és més efectiva si desenvolupa el raonament
dels infants i abandona les teories rutinàries, i que
l’educació es fonamenta en la bondat i la virtut.
Al principi del segle passat, a poc a poc, les dones
començaren a fer-se sentir a llocs on mai no havien estat
presents. Una inquera, Catalina Rebassa, va publicar dos
articles a la premsa local d’aquell temps i optà per una
postura política poc comuna, el republicanisme. Aquest
republicanisme tengué poca representativitat tant a l’àmbit
estatal com al local, ja que no entrava dins els mecanismes
de repartiment del poder en el sistema de la Restauració. Però
quan la Restauració va entrar en fallida a la dècada dels vint del
segle passat, sorgí a Inca un moviment republicà força notable
que, entre 1931 i 1936, fou predominant a la ciutat. Catalina
Rebassa hi posà el seu gra d’arena.
Miquel Pieras Villalonga
Historiador
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El Grup de Teatre
Ballarugues es va
fundar el 2006
Des de fa poc més de 10 anys, el febrer de l´any 2006, el
Grup de Teatre Ballarugues ens sorprèn amb l’estrena d’una
obra nova seva, que representa a la nostra ciutat coincidint
amb les festes de Sant Abdon. La varen presentar en el
Casal de Cultura i després al Claustre de Sant Domingo,
davant més de 300 persones, i el passat dia 8 de novembre
varen tornar a actuar al Casal amb la seva obra L’herència
del comte de Bruyoles. Tots els membres d’aquest grup
són aficionats i, a més de les seves ocupacions personals,
tenen una gran afició pel teatre.
Els integrants del Grup de Teatre Ballarugues són:
Miquel Filani, president; Catalina Filani, directora; Marisol
Andrés, secretària; Antoni Planas, comptable; i els actors i
membres Gabriel Alomar, Aina Oliver, Paquita Alomar, José
Rújula, Pola Bestard, Llucia Aguiló, Catalina Miró i Maribel
Laborda; el transport és a càrrec d’Antoni Planas i el so, la
il·luminació i els efectes especials, de Miquel Bibiloni.
Cada setmana tots els dimecres a l’horabaixa es troben
al Quarter General Luque, per assajar, per estudiar les
obres i els distints papers que han de representar. Obres
que són escrites per la seva directora Catalina Filani, sobre
la vida mateixa, curiositats o problemes actuals; un teatre
dins la línia del teatre regional, que agrada a la gent, i cada
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representació de teatre és un èxit de públic.
A més de les actuacions constants a la nostra ciutat,
el passat mes de setembre varen actuar al Teatre Catalina
Valls de Palma, on varen demostrar la seva qualitat i varen
ser molt aplaudits. També han actuat a altres pobles que
han demanat la seva participació a les festes patronals o
populars, o a altres associacions i festes de gent gran de
Palma.
A Inca sempre hi ha hagut afició al teatre, i hem d’esperar
que Ballarugues per molts d’anys pugui continuar oferintnos noves obres i actuacions, i que la inspiració de Catalina
Filani no s’acabi, ja que no és fàcil escriure obres noves
i inèdites, i que agradin a la gent; i finalment, que prest
puguem veure alguna d’aquestes actuacions al Teatre
Principal de la nostra ciutat, que ha vist la representació de
moltes obres de teatre de la companyia Artis, Xesc Forteza
i altres.
La nostra felicitació a Ballarugues, que a les seves
actuacions sempre deixen clar que són d’Inca, encara que
alguns membres no ho són, i és un orgull tenir un grup tan
entusiasta i treballador com el seu.
Guillem Coll Morro

Camp Nou d’Inca 1961/66
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La temporada 1961/62 el Constància d’Inca de la mà
del president Antoni Bennaser i l’entrenador Enrique Agustí
aconseguiria, mitjançant promoció amb l’equip d’Algesires,
tornar a ingressar per tercera vegada en la Segona Divisió
del futbol nacional.
Era el 20 de maig de 1962, quan l’equip va
derrotar amb dos gols de l’ariet Martín a l’Algesires.
L’equip retornava a la divisió de plata. La festa en el
camp va ser extraordinària i el vell camp es Cós va
albergar en aquesta oportunitat un ple impressionant.
A l’església de Santa Maria la Major, va ser oficiada una missa
d’acció de gràcies i, una vegada finalitzada, els jugadors,
entrenador i directiva van ser rebuts a l’Ajuntament d’Inca
per l’alcalde Alfonso Reina i el consistori en ple. Un discurs
emotiu, abraçades i un petit refrigeri.
Camp es Cós
Després d’ingressar a la Segona Divisió, el Constància
va disputar els seus partits oficials a l’inoblidable camp
es Cós. Per aquest terreny van desfilar i van ser derrotats
equips de la talla de la Reial Societat, Granada, Santander,
Màlaga, At. Sevilla, Llevant, Pontevedra, Gijón i molts altres
equips grans del futbol espanyol.
Però, les instal·lacions del vell camp per a un equip
de la Segona Divisió representaven un problema en molts
aspectes, i la directiva blanca juntament amb un grup
d’entusiastes seguidors blancs emprenen el 1963 la
iniciativa de dotar Inca i el Constància d’un nou estadi. Els
tràmits per a l’execució de l’obra es van iniciar el 1963 i van
cristal·litzar amb la inauguració del Camp Nou l’any 1965.
Camp Nou d’Inca
En la diada del Dijous Bo de l’any 1963, va tenir lloc

l’acte de la col·locació de la primera pedra del Camp Nou.
A partir d’aquí, la construcció del camp ja estava en marxa.
Van assistir a l’acte de col·locació de la primera pedra i
benedicció dels terrenys les autoritats provincials i locals,
que van ser rebudes pel president del Constància Antonio
Bennaser i el president de la Junta-Pro Camp José Luis
Mezquida del Cacho.
Va ser llegida pel senyor Bennaser l’acta de la col·locació
de la primera pedra. Tot seguit, va pronunciar un discurs,
tot glossant la significació i transcendència de l’acte que
s’estava celebrant. Seguidament, l’alcalde Alfonso Reina
va posar de manifest la gran importància que marcava el fet
que el Constància pogués tenir, en un futur immediat, unes
instal·lacions modèliques.
El rector de l’Església de Santa Maria la Major Gabriel
Martorell va procedir a la benedicció de la pedra. Al seu
interior van ser col·locats pel governador civil uns exemplars
dels periòdics del dia, l’acta i unes monedes.
Construcció del Camp Nou
Per a la construcció del Camp Nou, van ser adquirits un
total de més de cinquanta mil metres de solar en els terrenys
coneguts pel nom de “sa Garratxerra”, a la prolongació de
la Gran Via de Colom.
Per a la construcció del camp de futbol es van utilitzar
un total de setze a divuit mil metres quadrats. La resta es
va reservar per a altres instal·lacions, com per exemple
el camp d’entrenament situat a l’altre costat de la via del
tren –i conegut, avui, com camp del Sallista–, unes zones
d’aparcament dels vehicles dels copropietaris.
També, en principi, es va contemplar la possibilitat de
construir una pista de tennis i una piscina en els terrenys
confrontants amb la carretera de Sineu.

Perelló Torrens, vicepresident; Andrés Mateu Pericás,
tresorer; i els vocals Antonio Sampol Llompart, Bartolomé
Fluxá Mut, Juan Sanz Ferragut i José Mas Zandallinas.

Inauguració del Camp Nou
Una vegada finalitzades les obres, el dia 29 d’agost de
1965, va tenir lloc l’acte d’inauguració de les instal·lacions,
que aleshores i encara avui dia es troben sense finalitzar.
Va ser un dia de festa major aquí a Inca, amb l’assistència
de les autoritats federatives, polítiques i molt públic a les
graderies.
Amollada de coets i un equip de Primera Divisió com
a convidat van ser els ingredients principals d’un acte
impressionant que es va celebrar ara fa cinquanta anys.
El partit va ser molt interessant, perquè a tot moment els
pupils de Quique, entrenador inquer, van tutejar l’equip
il·licità entrenat per l’exjugador del Barcelona Ladislao
Kubala. A les seves files militaven jugadors de la talla de
Vava, Marcial, Licó i l’inquer Llompart. El resultat final va
ser d’empat a dos gols. I una vegada finalitzat, Kubala
presentaria la seva dimissió del càrrec d’entrenador. En
una altra oportunitat donaré a conèixer la crònica d’aquest
partit, avui l’espai disponible no em permet entrar en més
detalls.
Junta Pro-Camp Nou
Crec que és just i necessari aquest recorregut històric
del miracle, Camp Nou, recordar a totes i cadascuna de
les persones que formaven la Junta Pro-Camp, perquè en
certa manera ells van ser els autors i propulsors de la seva
construcció; José Luis Mezquida del Cacho, en la seva
condició de president; Pedro Prats Janer, secretari; Miguel

CE Constància, temporada 1965/66
Finalment, comentaré que en el curs de la primera
temporada que el Constància va jugar en el Camp Nou
es va aconseguir la permanència de l’equip en la Segona
Divisió, perquè ocupava, al final de la lliga, el lloc 13è de la
taula classificatòria amb un total de 26 punts.
La veritat és que l’equip va haver de defensar la
seva permanència en la divisió de plata, mitjançant
dos partits de promoció contra l’equip basc de l’Eibar.
En el partit d’anada, disputat en el terreny de joc de l’estadi
d’Ipurúa, el resultat va ser de 2-0.
Amb motiu d’aquest resultat, la permanència es feia
una mica costa amunt, però aquí a Inca l’equip inquer va
aconseguir un sorprenent 3-0, i amb això garantia un any
més de futbol de Segona Divisió a Inca.
En aquesta temporada 1965/66, l’equip inquer estava
dirigit per l’exporter internacional i del València Quique
Martín.
Pel que fa a la plantilla de jugadors, en figuraven alguns
que anys després triomfarien a Primera Divisió. Però, en
aquells moments, estava formada pels següents: Rafael
Nicolau, José Luis Ponca, José Raúl Averio, Gonzalo
Diar Beitia, Juan Colom Deyá, Pedro Tugores, Bernardino
Palou, Matias Tugores, Pablo Alcina, José Rivero (Joseito),
Mena, Seguí i Castilla.
Fins aquí, un petit recorregut pel panorama esportiu del
Constància, 1961/66, és una mica més que un lustre de
sensacions i alegries, d’un club i d’una afició que van veure
coronats els seus esforços amb l’ascens i permanència a
la Segona Divisió, i la inauguració d’un nou estadi. Avui,
aquest compleix cinquanta anys de servei en favor del
futbol local. Però, en els últims temps, la desídia d’uns i
la conformitat d’uns altres han determinat una jubilació
prematura del Camp Nou d’Inca.

tomeu leña

Andreu Quetglas Martorell
Director del setmanari Dijous
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Amics del Centre Sociocultural d’Inca

L’Associació d’amics del Centre Sociocultural d’Inca del Consell de Mallorca junt amb el
vicepresident segon del Consell de Mallorca, Jesús Jurado i el batle d’Inca Virgili Moreno,
van inaugurar el nou curs d’activitats d’enguany.

El nou cicle d’activitats socioculturals 2016-2017
ja ha començat amb molta d’il·lusió. El cicle inclou
cursos de salut com risoteràpia, gimnàstica, ioga, tai-xí
i pilates, d’altres més animats com zumba, ball en línia, i
d’habilitats i treballs manuals com l’anglès, taller de dibuix,
informàtica, brodats o cordar cadires.

La inauguració fou molt concorreguda i inclogué la
participació de persones per animar la vetllada amb
parlaments, cançons i, també, poesia. Per altra banda,
també tengueren ocasió de celebrar la diada de les Verges.
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