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Benvolguts i benvolgudes.

Un any més ens trobam a les portes 
de la celebració de les festes 
patronals de la nostra ciutat. Sant 
Abdon i Sant Senén són, per a 
tots els inquers, un punt d’inflexió 
dins l’estiu. Un temps per fer 
poble i per gaudir de la ciutat. 
Ara, tenim per endavant quasi dues 
setmanes amb tot un seguit d’actes 
i activitats pensades per a tothom. En 
aquest programa, que teniu entre les mans, 
podeu trobar tota la informació per passar 
uns dies divertits a Inca.

Des de totes les àrees hi ha una col·laboració 
activa perquè tots els actes surtin de la millor 
manera possible i per fomentar la participació 
de tots els inquers. El nostre objectiu és que els 
nostres carrers i places s’omplin de gent; que 
els veïns convidin els seus amics a venir a Inca 
i que, en definitiva, facem poble. És, també, 
important per a l’equip de govern conèixer el 
parer  dels habitants de la nostra ciutat. Per 
això, si creieu que es pot millorar el programa 
de festes, volem que ens ho digueu, perquè 
plegats tindrem les celebracions de tots i per 
a tots.

Una ciutat progressa gràcies a les aportacions 
i la participació de tota la ciutadania. En aquest 
sentit, la participació ciutadana és fonamental 
per consolidar-nos com a referent insular en 
moltes activitats socials, culturals i esportives, 
per reivindicar la capitalitat comarcal i per 
recuperar el nostre orgull inquer. Per tot això, 
us recordarm que l’Ajuntament és la Casa del 
Poble, la vostra casa. Un lloc on tots hem de 
ser partícips de la millora diària del nostre 
municipi.

Finalment, en nom propi i en el de tots els 
companys de consistori, volem desitjar-vos 
que passeu unes bones festes de Sant Abdon 
i Sant Senén, i que en gaudiu amb família, 
amics i veïns. Preneu els carrers i les places, 
feis poble.

Molts d’anys a tots i totes!

Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca

Queridos y queridas.

Un año más nos encontramos a 
las puertas de la celebración de 
las fiestas patronales de nuestra 
ciudad. San Abdón y San Senén 
son, para todos los inquenses, 
un punto de inflexión dentro del 

verano. Un tiempo para “hacer 
pueblo” y para disfrutar de la ciudad. 

Ahora, tenemos por delante casi dos 
semanas con toda una serie de actos y 

actividades pensadas para todo el mundo. En 
este programa, que tenéis entre las manos, 
podéis encontrar toda la información para 
pasar unos días divertidos en Inca.

Desde todas las áreas hay una colaboración 
activa para que todos los actos salgan lo mejor 
posible y para fomentar la participación de 
todos los inquenses. Nuestro objetivo es que 
nuestras calles y plazas se llenen de gente; 
que los vecinos inviten a sus amigos a venir 
a Inca y que, en definitiva, hagamos pueblo. 
Es, también, importante para el equipo de 
gobierno conocer la opinión de los habitantes 
de nuestra ciudad. Por eso, si creéis que se 
puede mejorar el programa de fiestas, nos 
lo podéis decir, porque juntos tendremos las 
celebraciones de todos y para todos.

Una ciudad progresa gracias a las 
aportaciones y a la participación de toda la 
ciudadanía. En este sentido, la participación 
ciudadana es fundamental para consolidarnos 
como referente insular en muchas actividades 
sociales, culturales y deportivas, para 
reivindicar la capitalidad comarcal y para 
recuperar nuestro orgullo inquense. Por todo 
esto, recordaros que el Ayuntamiento es la 
Casa del Pueblo, vuestra casa. Un lugar donde 
todos tenemos que ser partícipes de la mejora 
diaria de nuestro municipio.

Finalmente, en nombre propio y en el 
de todos los compañeros de consistorio, 
desearos que paséis unas felices fiestas de 
San Abdón y San Senén, y que las disfrutéis 
con familia, amigos y vecinos. Tomad las calles 
y las plazas, “haced pueblo”.

¡Felices fiestas a todos y todas!

Virgilio Moreno Sarrió
Alcalde de Inca
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Enguany se celebra el 75è 
aniversari de la fundació de 
la Confraria del Sant Crist 
d’Inca. La varen crear el dia 
18 de novembre de 1944. Mn. 
Sebastià Garau Fiol en fou 
un dels iniciadors juntament 
amb altres inquers. Dedic 
aquest senzill treball a aquells 
fundadors i a aquests que en-
cara avui mantenen la flama 
envers la figura del Sant Crist 
d’Inca.

Tenim la gran sort de con-
servar a l’Arxiu Històric Muni-
cipal tots els llibres de con-
sells de la Universitat i Vila 
d’Inca del segle XVII (1601-
1699), en què es parla gene-
rosament de la construcció 
i la posterior ampliació de 
l’antiga capella dels sants pa-
trons, Abdon i Senén, i tam-
bé coneguda amb el nom del 
Sant Crist; capella anterior a 
l’actual que fou començada 
dins el darrer terç del segle 
XVIII i acabada a principi del 
segle XX.

La imatge del Sant Crist 
d’Inca suà sang i aigua se-
gons signà el notari Pere Fiol 
mitjançant escriptura de dia 
10 de febrer de l’any 1624. La 
data de l’anterior acta ens 
diu sobre la figura del Sant 
Crist que estava a l’església 
de l’Hospital: ...la figura del 
St. Xto. del gloriós St. Abdon 
i St. Senén, patrons d’aques-
ta vila, suà per espai de tres 
dies amb tanta abundància 
com puga ningun treballador 
quan treballa... Aquest fet va tenir lloc a partir 
de dia 29 de setembre de l’any 1607. L’acta es 
va signar desset anys després.

Vegem ara, a continuació, unes notes referi-

des a l’antiga capella del Sant Crist i dels sants 
Abdon i Senén de quan varen traslladar de 
l’Hospital al temple parroquial la citada figura 
o escultura:

Segle XVII: la capella dels sants patrons i  
del Sant Crist



5

Dia 8 d’octubre de 1607 podem llegir dins 
l’acta de consells: ...fonc conclús i determinat 
que, si se pot alcançar, se mudi la figura del 
Sant Crist de St. Abdon de l’hospital a l’esglé-

sia major i que es fassa amb la major brevetat 
possible i se cerqui comoditat on pugui estar 
millor a la sua capella, deixant-ho a les espat-
lles dels jurats. En data de 22 de juny de 1608 

el jurat major, Gabri-
el Domenech, co-
munica al Consell de 
la Universitat i Vila 
d’Inca: Ms. fonc pro-
posat per lo dit mo. 
Gabriel Domenech, 
jurat major, en nom 
de tots dient: Ho-
nors Senyors i Savi 
Consell no ignoren 
Vs. Ms. lo miracle 
ha fet lo XPO de la 
confraria dels bena-
venturats St. Abdon 
i St. Sennen i són de 
gran ponderació i 
com lo dit XPO es-
tiga tan indecent és 
necessari anar a de-
manar a Monsenyor 
Il·lustríssim llicència 
i consultar amb dita 
Sa Senyoria Il·lustrís-
sima que nos doni 
lloc per posar dita fi-
gura amb major ve-
neració que no està 
i axí, fonc conclús, 
nemine discrepante, 
que un dels jurats de 
la nostra Universitat 
vaja a Ciutat per a 
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tractar amb dit Monsenyor Il·lustríssim la pre-
sent determinació de consell i demanar-li lloc 
per posar lo dit XPO a son lloc i acomodar-lo 
amb la veneració deguda i açò a gastos de la 
nostra Universitat. Amb data de 2 de juliol del 
mateix 1608 podem llegir, extret de l’acta del 
Consell: Ms. fonc proposat per dit jurat major, 

en nom de tots, dient: Honors Senyors i Savi 
Consell ja saben com havem posat lo Cristo 
de St. Abdon i St. Sennen en son lloc i resta 
ara haver de fer una camisola, unes cortines i 
uns reixats de ferro a dita capella perquè lo dit 
XPO estiga amb lo recato i reverència deguda, 
per açò Vs.Ms. nos aconsellaran si farem dites 
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coses i així discorreguts los vots d’un en altre, 
com és costum, fonc conclús, definit i deter-
minat, nemine discrepante, que es faci dita ca-
misola, cortines i reixats de ferro a costes de 
dita nostra Universitat, deixant-ho a espatlles 
dels honors jurats que ho facin del modo que 
els apareixerà confiant amb sa bona discreció 
i consciències.

Passam uns anys avant, i a l’acta del Consell 
de dia 13 de juny de 1610 podem llegir: ...los 
obrers dels gloriosos St. Abdon i St. Sennen 
nos han fet una instància de que lo retaule està 
indecent per no estar pintat com se veu, dema-
nen si prosseguirem en pintar dit retaule... que 
se proveeixi en pintar dit retaule, ço és la plan-
ta i l’obra feta a costa de la nostra Universitat. 
Seguim caminant cap endavant, i a l’acta del 
Consell celebrat a l’església de l’Hospital dia 
17 d’abril de 1622 podem veure: Ms. ja saben 
Vs. Ms. com la capella dels gloriosos sants Ab-
don i Sennen i del Santíssim Crucifixi no està 
amb aquella veneració i decència que mereix 
per ser patrons de nostra vila i voldríem que 
estigués l’altar i capella amb la decència que 
convé, advertint-los que los reverents cape-
llans s’ofereixin en cantar quiscuna setmana, 
ço és los diumenges, unes lletanies i que dona-
ran un adjunt capellà qui acaptarà per quants 
cantaran dites lletanies i per conseqüent si los 
ajudaran en alguna cosa... Sobre de lo qual se 
diu que los reverents facin dit adjunt i que la 
vila doni dos ciris per a cremar quan se canta-
ran dites lletanies perquè amb més decència 
se puguen venerar, cantar i creixi la devoció de 
los feels cristians.

També a la sessió o Consell de la Universitat 

d’Inca, celebrat dia 14 de maig de 1623, podem 
llegir: Ms. sabran Vs. Ms. com fonc proposat 
per dit jurat major dient-los que la confraria 
de St. Abdon i St. Sennen, juntament amb la 
del Sant Crucifixi, per engrandir la capella han 
comprat un tros de terra de davant la casa 
de Guillem Vallespir i ara la caritat no basta 
per pagar i per fer l’obra i demanen a Vs. Ms. 
lo faedor... fonc conclús, nemine discrepante, 
que per ara i per dites obres se donin en ca-
ritat fins a 25 lliures. A la sessió de dia 31 de 
març de 1624 podem llegir sobre el tema de 
la citada capella: ...los obrers de l’obraria del 
Sant Crucifixi de St. Abdon de nostra vila, que 
són mo. Francesc Reure, prevere, i Jaume Pu-
jades demanen i supliquen a Vs. Ms. les facin 
caritat per aquest any en donar-los la fulla de 
la vila tant el que la vila té en el fossar com en 
altres, perquè han posada cura per adornar la 
dita capella i açò rebrà amb molta mercè de 
la caritat que es faci en el servei de Déu... fonc 
conclús que per aquest any li sia donada tota 
la fulla de la vila tant la del fossar com de altres 
bandes. Aquesta nota fa referència a la fulla 
dels morers que servia per alimentar els cucs 
de seda. A l’acta del 16 de maig del citat 1624 
podem llegir: ...Aquí hi ha una dona, qui es 
diu Miquela, qui fa cuques de seda per nostra 
Universitat i per lo Sant Crucifixi i d’almoines i 
altres coses vol la fulla de la vila, així del fos-
sar com d’altres llocs... que li sia donada per 
aquest any a dita dona per dita raó no llevant 
los diners als jurats i que dits jurats regoneixin 
dita cuca i quan voldran filar seda que un dels 
senyors jurats prengui la dita seda i que es faci 
lo millor que serà per l’església.

C/ Gremi Boters 36 nave 6H  -  07009 Palma de Mallorca - Tels. 971 49 04 34 - 661 36 11 21 - andres.fernandez@cafeandcompany.es
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Pareix que la capella s’anava deteriorant, i 
es parla de fer-la nova, i dins l’acta de consells 
de dia 29 de juny de 1635, entre altres apunts, 
podem llegir: Sabran Vs. Ms. com la capella del 
St. Crucifixi està molt indecent i si seran de pa-
rer que facem la dita capella o no, la qual pro-
posició entesa, fonc conclús i determinat per 
lo dit Consell, nemine discrepante, que es faci 
la dita capella amb la més comoditat que es 

puga, deixant-ho a les espatlles dels Senyors 
Jurats. En data 2 de juliol de 1641 es reinicia 
la idea de fer una capella nova dedicada als 
sants Abdon i Senén, i al “Sant Crucifixi”: ...en 
altre consell se determinà que la capella del St. 
Crucifixi de la nostra parroquial se faci nova i 
que per a principiar aquella se aporti molt bona 
part de matèria com són pedres, cals, et alias i 
trobassen encara alguna part a més d’açò que 
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avui se troben i aniran cobrant de dita capella 
elegint per ordre dels honors Guillem Vallespir 
i Jaume Cantallops... Sabran com a lo mestre 
qui fa la capella de lo Sant Crucifixi li falta pe-
dra i demana de on i d’aquí l’ha de prendre i si 
també n’hi donaran de l’enfront de l’església. 
Que prenga la pedra de l’enfront de l’església 
que les pedres són de la vila... Sabran com lo 
Sr. Rector d’Inca nos ha presentada l’obra del 
Sant Crucifixi i diu que necessita llenyam que 
s’ha de descobrir del que se troba dins l’Hospi-
tal. Que los magnífics jurats de dita vila parlin 
amb los mestres per lo que s’ha de menester 
per cobrir la capella del Crucifixi.

Per posar punt i final serà bo conèixer qui 
era el picapedrer encarregat de fer la capella 
nova del Sant Crist. Ho sabrem mirant alguns 
pagaments. Dia 3 de juny de 1623 es pagaren 
25 lliures a Martí Oliver per l’obra de la capella 
del “Sant Crucifixi” de la parroquial. L’any 1655 
es pagaren 30 lliures al picapedrer Pere Cire-
rols per l’obra de la dita capella i que el mateix 
any es pagaren 20 lliures a Andreu Massip per 
viatges a Llucmajor per aportar pedres per a 
aquesta. També sabem que es varen pagar 18 
lliures a Francesc Carbonell per tot el temps 
que tengué llogada la seva casa per obrar la 
capella del “Sant Crucifixi” i que es pagaren 25 
lliures al prevere i rector don Pere Joan Gil per 
aquesta capella. 

Gabriel Pieras Salom
Arxiver honorífic i cronista oficial de la ciutat d’Inca

el Molt Rvt. Sr. Rector Joan Morro dóna i pro-
met la primícia de les veremes a ell pertocants 
aquest any al Rvt. Comú, també mateix està a 
compta de bona correspondència a la dita obra 
es faci i després los particulars que certament 
estan a compta de fer moltes promeses i, se-
gons tenim entès, que les caritats bastaran per 
dita obra i són de parer que es faci de baix dita 
protecció dels honors jurats... Fonc conclús i 
determinat que la dita capella del St. Crucifixi i 
dita proposició es faci sempre que faltàs cosa 
ja que la vila està a l’ampara de dita obra. E 
més fonc proposat per lo dit jurat major dient: 
sabran Vs. Ms. com lo dia present fonc conclús 
i determinat que la capella del sant Crucifixi es 
faci i així per poder preparar aquella han de fer 
un cap que pugui ben ordenar l’obra i així som 
de parer per la devoció que li tenen, jo mateix, 
mo. Nadal Vallespir, jurat lo present any, he de 
manar i ordenar que la dita obra es faci. I aquí 
mateix discorreguts los vots fonc conclús i de-
terminat, nemine discrepante, que s’anomena 
i elegeix per dita obra lo dit mo. Nadal Vallepir, 
jurat lo present any. Signen aquestes notes els 
testimonis Michael Ferrer i Corneli Bennàsser, 
missatges.

Les darreres notes històriques que vull 
transcriure per ara, referides a la nova capella 
dedicada als sants Abdon i Senén i al “Sant 
Crucifixi”, són les que porten data del Consell 
celebrat dia 25 de maig de 1654, 9 de juny de 
1655 i 26 de novembre de 1656, i que diuen: ... 
los jurats d’Inca volen fer una capella al Sant 
Crucifixi de dita vila d’Inca al modo de la cape-
lla de Sant Jaume de Ciutat... se decideix que 
dita capella se faci del diner i promeses que 

HORNOS METÁLICOS
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El rellotge públic
Nosaltres, des de fa molts anys, estam 

avesats al rellotge de la Sala i molts són els que, 
quan passen per davant l’Ajuntament, alcen el 
cap per veure quina hora és, per molt que avui 
en dia tothom dugui rellotge o bé se serveixi 
del mòbil, però sembla que el rellotge públic 
fa companyia, crida l’atenció. A la torre d’Inca, 
aquest bell campanar de la parròquia, hi ha un 
lloc que fa veure que hi havia un rellotge i, de 
fet, fa uns anys en tornaren posar un que, per 
cert, no funciona gaire bé i hi ha pics que que-
da aturat i desdiu de l’estil de la torre.

A l’Arxiu del Regne de Mallorca hi ha un do-
cument de dia 15 de febrer de 1438 que ens 
diu que el governador ha vist un albarà es-
crit per Bartomeu Estrany i que també signen 
Joan Fuster, ciutadà, i Joan Bordils, en el qual 
confessen que deuen al reverend Enric, bisbe 
Alemany, 100 lliures per un rellotge de tocar 
hores que ha fet a l’església de la vila d’Inca 
i encara els manca pagar 50 lliures, a més hi 
han d’afegir 10 sous per un pany.

Aquest rellotge, el rellotge públic, estava 
situat a l’església, ja que en aquell temps no 
hi havia edifici de l’Ajuntament, el batle i els 

jurats es reunien a l’aixopluc d’una església.

També hi trobam un altre document, aquest 
de dia 14 de setembre de 1513, al qual un tal 
Antoni Pujol diu que els jurats d’Inca li deuen 
34 sous per ocupar-se i tenir en condret el re-
llotge de la vila d’Inca.

Confraria de Sant Abdon i Sant Senén
Els nostres sants patrons, abans de ser pa-

trons de la vila d’Inca, ja tenien confraria.

La Confraria era una associació que, a més 
de fomentar la devoció als seus sants titulars, 
assistien espiritualment i socialment els con-
frares. A Inca n’hi havia bastantes. Una de les 
més importants era la de Sant Marc, patró dels 
sabaters d’Inca.

De la Confraria de Sant Abdon i Sant Senén 
l’any 1458 trobam que Bartomeu Salzet i Bar-
tomeu Marimon prometen pagar a Bartomeu 
Esteve i Pere Buades, administradors de la 
Confraria de Sant Abdon i Sant Nen, 7 lliures.

Per cert, avui dia són pocs els que por-
ten el nom d’Abdon o Senén, però és curiós 
com hem trobat dones amb el nom d’Abdon 
o Abdona, vet aquí un exemple: dia 5 d’agost 
de 1454 Mateu Net i Abdona, sa muller, filla 

Notes històriques curioses
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de Guillem Pont, d’Inca, a Jaume Bennàsser 
una alqueria situada al puig d’Inca i un rafal 
al mateix lloc. Cens 8 lliures. Confronta amb 
l’alqueria dels Sardans, alqueria Tirasset i al-
queria d’en Llompart. 

Les fires i el mercat d’Inca
Per als inquers, si hi ha un dia peculiar per 

excel·lència, aquest és el dijous. És el dia del 
mercat amb tot el que això suposa, ja que no 
sols és un dia per anar de compres, que se’n 
fan moltes, sinó que també és un dia que ve 
molta gent dels pobles veïnats i d’altres con-
trades, i no podem passar per alt la molta 
gent que aprofita aquest dia per anar a bere-
nar amb els amics o familiars. La pregunta és: 
des de quan se celebra el mercat en dijous? 
Bona pregunta aquesta. Seria molt difícil es-
brinar la data exacta, s’haurien de mirar molts 
de documents i fins ara, que jo pugui saber, no 
se n’ha trobat cap que ens doni la data con-
creta, sí que hi ha molts documents que fan 
referència al mercat. Si hem de fer cas de les 
suposicions, el nostre mercat ja es feia abans 

de la conquesta catalana, n’hi ha que fins i tot 
parlen del temps dels romans. Aquestes su-
posicions es fonamenten que Inca és a la cru-
ïlla de camins entre les dues grans badies de 
Palma i Alcúdia, i entre la serra i el pla, i que, 
també, Inca ja tenia certa preponderància, era 
l’alqueria major de Mallorques. Ara bé, tot són 
suposicions, i les suposicions són merament 
això, suposicions; per tant, poden ser vera i 
poden ser simplement especulacions.

En el segle XIII sabem que a Inca ja hi havia 
plaça i quartera, però no sabem ben bé quin 
dia se celebrava el mercat, encara que hi ha 
notes que ens poden fer suposar que el dijous 
ja era el dia de mercat.

En canvi en el segle XIV trobam que dia 25 
d’octubre de 1375 el rei concedeix facultat a 
Ramon d’Òrrius i muller Blanca que sense in-
córrer en pena puguin comprar qualsevol cosa 
fins a suma de 10 lliures qualsevol dijous, dia en 
què es té mercat a la vila d’Inca. També dia 21 
de juny de 1387 el governador comunica el fet 
exposat per Francesc Fradera, carnisser ciu-
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tadà, dient que ell i el seu captiu Nicola, sard, 
fossen dijous prop passat en lo mercat que’s 
tenia en lo dit loch per comprar bestiars a ell 
necessaris per rahó de son ofici. El batle ha-
via pres al sard un punyal i una capa per estar 
en vigor una crida per la qual cap captiu sard 
portàs vergues ni altres armes. Aquestes dues 
notícies semblen interessants, ja que, a més de 
parlar del mercat del dijous, ens acosten usos i 
costums d’aquell temps.

Quant a les fires passa dos doblers del ma-
teix, no coneixem una data exacta del seu ini-
ci, però sí, també, tenim referències de la seva 
existència.

La fira ve a ser un mercat extraordinari i, 
per tant, una fita important dins el transcurs 
de l’any, la qual cosa fa que es prenguin com 
a referència per donar permisos, formalitzar 
contractes, etc. 

L’any 1361, en un document de dia 6 de no-
vembre, es diu que es vol prohibir tenir “tafu-
neries” a Inca (sales de joc) pels escàndols que 
ocasionen. El batle i el veguer de fora donaven 
llicències per tenir-ne, però ara el governador 
s’ha certificat que el dit veguer pot i ha acos-
tumat de donar llicència vuit dies després de 
la fira d’Inca.

Dia 16 d’octubre de 1426, Pere Ribes, sastre, 
diu que dies passats Gelabert d’Aragó, sastre, 
convers, en nom seu llogà una botiga i taules 
a Joan Vilapriu, per servei d’aquests mentre 
duràs la fira que s’havia de fer ara, per preu 
de 3 lliures, i quan ell, Pere, hi havia duit roba i 
merceria per posar a la botiga l’esmentat Joan 
no ho havia volgut.

El 23 d’octubre de 1503, trobam un docu-
ment on hi ha una queixa dels sobreposats 
(directius) de l’Ofici de Blanquers de Ciutat en 
aquests termes: com en la fira d’aqueixa vila 
(Inca) seria stat atrobat cert cuyram no exa-
minat y lo que pijor es se diu adobat per per-
sones prohibides.

I un altre document del segle XVI, concreta-
ment de dia 2 de juny de 1508, al qual es dona 
notícia que Bernat Buades i el seu fill Bernat 
lloguen a la dona Maria un hostal durant un 
any pel preu de 13 lliures. Li deixen 4 llençols, 
2 flassades, 1 vànova, 2 cadires plegadisses, 2 
taules, 3 bancs llargs, 4 llits amb ses màrfe-
gues i travessers. També li donaren tota la pa-
lla necessària per a les bísties de l’hostal. Es 
reserven els fems que hi puguin tenir dues bís-
ties, l’hort, i que ningú pugui passar sinó per la 
porta del Born. També és pacte que, acabada 
la fira d’Inca, hagi de tornar llençols i flassades.

No tenim la data exacta de quan comen-
çaren les Fires i el mercat del dijous, però sí 
que hem vist referències molt antigues. Com 
és natural, no ens atrevirem a posar aquesta 
data, però sí que podem afirmar que la me-
mòria del nostre dijous i les nostres Fires es 
perd dins el temps; per tant, poden tenir, sen-
se cap dubte, l’anomenada d’històriques. I no 
dubti ni per un moment, l’estimat lector, que si 
algun dia trobàssim algun document que ens 
donàs aquestes dates, ben aviat les donaríem 
a conèixer, però mentre això no es doni no po-
dem dir res més del que fins ara coneixem.

Bones festes a tots.

Santiago Cortès i Forteza

Pedro Llabres
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A finals de l’any 2017 el Parlament de les 
Illes Balears, a proposta del Govern, va apro-
var per unanimitat de tots els partits polítics 
la Llei per la qual el conveni de vinculació de 
l’Hospital Sant Joan de Déu amb la Xarxa Hos-
pitalària Pública de les Illes Balears es podia 
ampliar fins a vint anys. La mateixa Llei reco-
llia que Sant Joan de Déu estava en disposi-
ció d’aportar a la Xarxa pública un nou centre 
assistencial a l’àrea  d’Inca i que, per això, era 
convenient ampliar la duració del conveni.

En el mes de juny de l’any 2018 vam posar 
la primera pedra, i les obres del nou Hospital 
Sant Joan de Déu d’Inca s’han fet a bon ritme 
i segons el cronograma previst. Tant la façana 
com la distribució interior estan pràcticament 
finalitzades, i actualment s’estan realitzant els 
acabats interns.

La previsió és que es pugui equipar durant 
el mes de setembre per tal que, de manera 
progressiva, pugui iniciar la seva activitat du-
rant el mes d’octubre d’aquest any. L’Hospi-
tal s’haurà fet en un temps rècord de catorze 
mesos gràcies a la bona feina de tots els pro-
fessionals que hi intervenen, de l’equip tècnic 
que lidera el projecte, de l’Ajuntament d’Inca i 
de les empreses que realitzen l’obra civil i les 
instal·lacions.

L’Hospital disposa d’una superfície total de 
6.000 m² i 80 llits distribuïts en dues unitats 
d’hospitalització. Comptarà, a més, amb dos 
quiròfans, dos gimnasos de rehabilitació, cinc 

consultes externes i una unitat de diagnòstic 
per la imatge amb ressonància magnètica.

El centre, amb un model d’atenció huma-
nitzada i centrada en la persona com el de 
Palma, donarà resposta a les necessitats de la 
població d’Inca i de les comarques del Raiguer 
i la serra de Tramuntana. Es coordinarà amb 
l’Hospital d’Inca i l’IB-Salut, tot formant part 
de l’estratègia de la cronicitat de la Conselleria 
de Salut del Govern balear.

Joan Carulla Civit
Director gerent. Sant Joan de Déu

Un nou hospital a Inca

C/. Sastres, 9 - Local 11
Polígon Ca’n Matzari · 07300 INCA
Tel: 971 883 898 · Fax: 971 507 310
E-mail: comercial@compressorsieines.com
www.compressorsieines.com

Más aire comprimido con menos energía

COMPRESORES DE TORNILLO
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Per quart any consecutiu i durant cinc set-
manes seguides es varen dur a terme a la nos-
tra ciutat les activitats conegudes com la UOM 
(Universitat Oberta per Majors). Varen tenir 
lloc tots els dimecres de maig i el primer de 
juny a les dependències del Museu del Calçat. 
Es va comptar amb la participació de més 
persones que l’any anterior, de fet cada any 
són més els interessats que hi prenen part. Els 
inscrits superaren les 110 persones i el varen 
acabar 98, i s’espera que el proper any con-
tinuï aquesta línia ascendent de participants.

A l’acte d’obertura del curs, l’aleshores regi-
dora de Gent Gran María del Carmen Osés va 
indicar que era una activitat que l’Ajuntament 
volia potenciar per fer un envelliment actiu i 
saludable a la nostra ciutat, i que la gent major 
pogués incrementar els coneixements que no 
havia pogut assolir abans. El batle d’Inca Virgi-
lio Moreno va felicitar els participants per vo-
ler prendre part en aquesta iniciativa cultural, 
a la qual l’Ajuntament volia continuar donant 
suport en el futur. Animà les persones inte-
ressades que fessin conèixer la UOM als seus 
companys.

Aquesta activitat es realitza també a 28 
ajuntaments de l’illa i sens dubte serveix per 
demostrar el gran interès per aprendre del 
col·lectiu de la gent gran, que hi pren part i vol 
passar-ho bé ampliant els seus coneixements.

Les xerrades que es varen dur a terme a la 
nostra ciutat foren aquestes: “Dona i gloses (la 
visió de la dona a través del Cançoner Popu-
lar de Mallorca)”, per la Dra. inquera Caterina 
Valriu, professora del Departament de Filolo-
gia Catalana i Lingüística General. La segona 
fou: “Homes i dones, memòria d’allò comú i 
identitat ”, a càrrec de la Sra. M. Pilar Riera, 
professora del Departament de Filosofia i Tre-
ball Social. La tercera es titulà “La química i els 
medicaments”, pel Dr. Miquel Adrover, profes-
sor del Departament de Química.

La quarta va ser: “Com es pot ocupar satis-
factòriament el temps lliure”, que va impartir 
el Sr. Mariano Sbert, professor del Departa-
ment de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l´Educació.

La quinta i darrera conferència del cicle fou: 
“Qualitat de vida i suport social: elements clau 
d’un envelliment actiu”, per la Dra. Margalida 

Molta participació al cicle de la  
Universitat Oberta per a Majors

Més de 110 persones s’hi varen inscriure aquest any
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Vives, professora del Departament de Peda-
gogia i Didàctiques Específiques.

Després de cada una de les xerrades hi ha-
via un interessant diàleg entre el professor/a 
i els alumnes del curs, diàlegs que foren molt 
enriquidors i ben valorats per aquests.

Una vegada finalitzat el cicle de les con-
ferències, les persones participants de la UOM 
d’Inca, junt amb els altres alumnes de tots els 
pobles de Mallorca, varen anar a la Universitat 
de les Illes Balears per prendre part tots junts 
a l’entrega de diplomes del curs 2018-19. 

De la nostra ciutat, hi assistiren més de 90 
alumnes de la gent gran, que van tenir l’opor-
tunitat d’ampliar els seus coneixements aquest 
curs. Hi anaren acompanyats de la nova regi-
dora de Gent Gran Maria Antònia Pons i del 
nou regidor Miguel Ángel Cortés.

Una vegada a la UIB, anaren al saló d’actes, 
ja a l’interior d’aquest i ocuparen el lloc que 
els era assignat. A la presidència de la taula 
hi havia el director de la UOM, el Soctor An-
toni Gamundí; la presidenta del Consell Social 
de la UIB, Senyora Francesca Mas; el director 
insular de Promoció Sociocultural del Consell 
de Mallorca, Senyor Javier Ramos; la vicerec-
tora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i 
Seus Universitàries, la inquera Doctora Joana 
M. Seguí; i el rector de la UIB, el Magnífic Sen-
yor Llorenç Huguet.

L’acte va començar amb unes paraules de 
benvinguda del director de la UOM, el Dr. Ga-
mundí. Després la vicerectora Seguí va agrair 
la participació de molts ajuntaments i digué 
que esperava que en el futur hi poguessin 
prendre part molts més. Igualment va fer re-

ferència al nombre de professors, que amb 
la seva participació i varietat de temàtica fan 
possible el cicle per a totes les persones inte-
ressades.

La festa acabà amb la intervenció de la Co-
ral d’Antics Alumnes de la UOM, que interpre-
tà la cançó ”Gaudeamus igitur”, que posà fi a 
aquest acte entranyable.

En la primera presa de contacte amb la gent 
gran, la nova regidora Maria Antònia Pons va 
agrair la participació dels alumnes a aquests 
cursos de la UOM, la segona en quantitat de 
Mallorca després de Manacor amb 129 partici-
pants. Va dir que esperava que el proper curs 
es pogués incrementar el nombre d’alumnes. 
Aquests li varen donar les gràcies per la fei-
na realitzada per l’Ajuntament i li manifestaren 
el seu interès de continuar ampliant coneixe-
ments dins aquests cursos de la UOM.

Universitaris sèniors

C/. Major, 27
Tel. i Fax 971 50 00 98

07300 INCA
(Mallorca)

casadelante@gmail.com

Ensaïmades
Pastisseria
Gató
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Bartomeu Manresa Servera va néixer a Fe-
lanitx a l’any 1978. De ben jove va demostrar 
molt d’interès per la música i va començar els 
estudis de solfeig als 6 anys l’Escola de Músi-
ca Pare Aulí de Felanitx. Durant uns anys va 
actuar com a membre de la banda de música 
tocant el clarinet. De totes formes, l’orgue 
sempre va ser l’instrument que admirava. 
Als 16 anys va ser nomenat organista de la 
Capella Teatina, un cor que en aquell temps 
gaudia de gran nivell i renom, i amb el qual 
va fer diversos concerts i actuacions. Va ser 
organista d’aquesta coral fins a l’any 2006.

Als 18 anys va tenir ocasió de conèixer la 
prestigiosa organista Montserrat Torrent, qui 
el va animar a començar els estudis d’orgue 
de forma oficial i amb qui va realitzar nom-
brosos cursos de perfeccionament. Va realit-
zar els estudis d’orgue entre el Conservatori 
de Barcelona, amb la professora Maria Nacy, 
i el Conservatori de les Illes Balears, amb Bar-
tomeu Veny. L’any 2006 es va graduar com a 
professor d’orgue amb la màxima qualificació. 
Mesos més tard, es va presentar al concurs de 

fi de grau i va aconseguir el premi extraordi-
nari d’orgue per unanimitat del tribunal. Men-
tre cursava els estudis d’orgue, va realitzar 
diferents cursos de caire internacional amb 
professors de gran prestigi com Jean-Claude 
Zehnder, Luigi Ferdinando Tagliavini, Enrico 
Viccardi, Hans Hellsten, Matew Provost, An-
drés Cea, entre d’altres.

Així mateix, va obtenir també els títols de 
Mestre en l’especialitat d’Educació Musical a la 
Universitat de les Illes Balears, el títol de nivell 
superior de Llengua Catalana a l’Escola Oficial 
d’Idiomes i el de llicenciat en Comunicació Au-
diovisual a la Universitat Oberta de Catalunya.

El seu contacte amb la ciutat d’Inca va co-
mençar l’any 2001 quan inicià la docència al 
Col·legi Beat Ramon Llull, i l’any 2006 va ser 
nomenat organista titular de l’església con-
ventual de Sant Francesc.

Com a concertista d’orgue ha actuat arreu 
de Mallorca, amb els instruments més emble-
màtics, com per molts indrets de l’Estat espa-
nyol: Barcelona, Tarragona, Lleida, Salamanca, 
Terol, València, Sevilla, Madrid... Aquest fet li 

Bartomeu Manresa el mes d’agost donarà un 
concert d’orgue a França 

És organista titular de Santa Creu de Palma i de Sant Francesc d’Inca, i 
professor de música del Col·legi Beat Ramon Llull

Manresa a l’orgue de Santa CreuManresa a l’orgue de la catedral de TarragonaAl concert de la 
catedral d’Alcalá de 
Henares
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ha permès prendre part d’importants cicles i 
festivals: Els Orgues de Catalunya, Cicle d’Or-
gue de la Pobla de Mafumet, Festival Interna-
cional d’Orgue de Morella, Ciclo de Órgano 
Catedral de Alcalá de Henares, entre molts 
d’altres. Internacionalment ha estat convidat 
a realitzar també recitals d’orgue a nombro-
sos llocs d’Itàlia, a Polònia i Alemanya: Festiva-
le Internazionale Città di Cantú, Organo della 
Pace stagione concertística, Festivale Orga-
nistico Apuano – Cattedrale di Carrara, Festi-
vale Organistico Città di Paola, Festival Inter-
nacional d’Orgue de Cracòvia, Oberhessischer 
Orgelsommer, Armsheimer Orgelsommer... El 
pròxim mes d’agost ha estat convidat a realit-
zar un recital al famós orgue Moucherel de la 
catedral d’Albi a França.

Com a organista acompanyant, ha realitzat 
actuacions amb diferents orquestres i agrupa-
cions corals de Mallorca com la Capella Mallor-
quina, l’Orfeó l’Harpa d’Inca i l’Orfeó Ramon 
Llull, entre molts d’altres. A més, ha actuat 
amb agrupacions de fora d’Espanya com el 
Cor Juvenil de la Jeloy Kirke de Noruega i amb 
l’Ensemble Virga Strata de Berlín.

Un toc net, clar i precís, i una capacitat es-
pecial per combinar els diferents sons de l’or-
gue són algunes qualitats que li destaquen ha-
bitualment el públic i la crítica. 

Ha col·laborat en l’enregistrament de dos 
CD amb obres de compositors mallorquins que 
han estat enregistrats als orgues de l’església 
de Santa Eulàlia de Palma i de la catedral de 
Mallorca. També ha realitzat enregistraments 
per a Popular TV, Canal 4 i IB3 Televisió.

L’any 2014 va impulsar la creació del Fes-
tival Internacional d’Orgue de Sant Francesc 
d’Inca, un esdeveniment musical de primer ni-
vell que ha permès al públic inquer i de Ma-
llorca gaudir, durant les quatre passades edi-
cions, de les interpretacions d’organistes de 
diferents països i gran renom internacional. 
Organistes de Rússia, Espanya, Bèlgica, Itàlia, 
Suïssa i França, titulars d’importants llocs com 
Notre-Dame de París, la catedral de Florència, 
la catedral de St. Gallen, la catedral de Bruges, 
l’oratori del Louvre de París han passat ja per 
l’orgue de l’església franciscana inquera i han 
convertit Inca en un referent musical. Aquest 
festival, que ha començat durant les quatre 
primeres edicions el primer diumenge després 
de Pasqua, es durà a terme enguany durant 
diversos dissabtes dels mesos d’octubre i no-
vembre, coincidint amb les Fires d’Inca per tal 
de donar-li encara una major importància.

L’any 2017 Bartomeu Manresa va ser nome-
nat organista titular de la cèntrica parròquia 
de Santa Creu de Palma, lloc a on desenvolupa 
actualment una gran activitat musical. L’any 
2018 va coordinar els actes de benedicció i 
inauguració del gran orgue de la dita església i 
del llibre L’orgue de Santa Creu. El passat mes 
de febrer va impulsar la creació del Festival 
Internacional d’Orgue de Santa Creu, del qual 
és director artístic com igualment ho és del 
Festival de Sant Francesc d’Inca.

 Guillem Coll Morro 

colonya.com

Colonya us desitja a tots 
unes molt bones festes de 
Sant Abdon i Sant Senén 
d'Inca 2019
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Van ser expulsats quatre jugadors blancs, 
quatre penals xiulats contra el porter Bullón 
de l’equip d’Inca. Hi ha qui en doni més?

En els annals de la història del Club Esportiu 
Constància figura la data del 8 de desembre 
de 1968, del partit que van disputar a l’Estadi 
Balear de Palma els equips de l’At. Balears i 
el Constància d’Inca, el resultat final va ser de 
12-0.

Derrota amarga i descoratjadora tant per 
a la directiva blanca com per a la plantilla de 
jugadors, ja que aquest fracàs i les circums-
tàncies que el van motivar van determinar un 
trist final de lliga amb descens a la categoria 
Regional.

Però, analitzem les circumstàncies i motius 
que van determinar tan escandalosa derrota. 
En primer lloc, cal destacar que el col·legiat 

de torn, Sr. Pérez del col·legi balear, no va es-
tar gaire encertat en moltes de les seves de-
cisions. També és veritat que alguns jugadors 
blancs, en un estat una mica indolent, van faci-
litar les decisions arbitrals que en tot moment 
van perjudicar l’equip blanc d’Inca.

Fos pel que fos, la veritat és que el Sr. 
Pérez, abans de complir trenta minuts de joc, 
ja havia decretat l’expulsió de Nicolau i dels 
germans Llompart. Després, quan es portaven 
14 minuts de joc de la segona meitat, ordenà 
l’expulsió del defensa blanc Vicens, és a dir, el 
Constància va jugar durant 38 minuts amb tan 
sols el porter Bullón i sis jugadors de camp.

Quatre penals
Tot aquest conglomerat d’adversitats ja 

per si soles eren prou poderoses per minvar 
la moral i el potencial tècnic del quadre de 

At. Balears, 12 – Constància, 0
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l’Inca, però el fet és que el col·legiat mallorquí 
va adornar la seva actuació amb quatre de-
cisions determinants a l’hora d’incrementar la 
cota golejadora de l’equip palmesà, que es va 
veure afavorit amb la senyalització de quatre 
penals contra el marc del meta Bullón.

Tot un conglomerat de circumstàncies ne-

gatives que van proporcionar l’escandalós re-
sultat, i que van propiciar igualment que els 
nervis es deslliguessin en els directius blancs, 
que també van protagonitzar algunes escenes 
lamentables.

El partit
El partit no va tenir color. Es va arribar al 

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

e-mail: setopsl@hotmail.com

• CONSTRUCCIONES
• DESMONTES
• EXCAVACIONES CON ZANJADORA
• TENDIDOS ELECTRICOS
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descans amb 3 a 0. La segona part igual que 
la primera va estar marcada pel domini abso-
lut de l’At. Balears, que es va cansar d’atacar la 
meta de l’Inca, per cert molt bé per Bullón. Els 
set jugadors que van quedar al camp no van 
poder, no era possible aguantar l’allau del seu 
adversari, van lluitar i es van defensar com va-
lents, com van poder amb esportivitat mani-
festa, de manera que el públic posat dempeus 
els va acomiadar amb una afectuosa ovació.

El Constància en aquesta històrica confron-
tació va presentar la següent alineació: Bullón, 
J. Llompart, M. Llompart, Mateu, Nicolau, P. Fi-
guerola, Clar, Pizá, Quetglas, Coll (Xim) i Par-
do.

El president de la comissió gestora que re-
gia els destins del Club estava presidida per 
Antoni Melis.

Dilluns, és a dir, 24 hores després de finalit-
zat el partit, la comissió gestora del Constàn-
cia integrada pels senyors Melis, Lladó, Cecilia, 
Carbonell i Tur, va celebrar diverses reunions 

per determinar la seva postura de cara al futur 
de l’entitat. Es va visitar a la Federació Balear 
de Futbol, tot demostrant la seva total discon-
formitat amb el contingut de l’acta arbitral, ja 
que consideraven que no s’ajustava a la reali-
tat dels esdeveniments registrats sobre el ter-
reny de joc.

Després d’aquesta reunió amb l’estament 
federatiu, els responsables del Club van con-
vocar una reunió d’emergència en els salons 
de l’Hotel Espanya, en aquell temps seu social 
del Constància, per tal de copsar l’opinió dels 
socis, i al final es va acordar presentar la dimis-
sió de tots els membres del Club i amb això fer 
lliurament de l’entitat a la Federació. Després 
de laborioses gestions, el consistori inquer, 
presidit per Alfonso Reina, es va fer càrrec de 
l’entitat fins al final de la lliga, i el regidor To-
màs Vaquer fou el president de la nova gesto-
ra, mentre que els components d’aquesta eren 
regidors del consistori d’Inca, a excepció de 
Jorge Cerdà, que era l’únic ciutadà desvincu-
lat de la política.
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Al final, es va aconseguir l’objectiu desitjat, 
salvar la Tercera Divisió, tot i que el Club en el 
curs de la temporada va comptar amb un total 
de tres presidents: Pere Siquier, Antonio Melis 
i Tomàs Vaquer, i altres tants entrenadors: Án-
gel Cobo, Reus i Antonio Corró.

Fins aquí, alguns entrellats d’aspecte ne-
gatiu que aclapararen el Constància d’Inca en 
el decurs de la temporada 1968-69 i que van 
culminar amb el descens per renúncia de la 
categoria de Tercera Divisió.

Pèrduda de categoria
El Club va passar per tràngols de gran an-

goixa, fins a 
l’extrem que 
es va comen-
tar la possible 
desaparició de 
l’entitat, però 
en una última 
reunió al cafè 
Bar Mercantil 
Jorge Cerdà i 
Juan Amer van 
decidir pren-
dre’n les reg-
nes, però, això 
sí, en categoria 
Regional.

Van ser mo-
ments d’extre-
ma dificultat 
per a la super-
vivència de 
l’històric Cons-
tància d’Inca, 

però la directiva de Jorge Cerdà, a la qual vaig 
tenir l’honor de figurar, va lluitar contra vent 
i marea per recuperar la il·lusió i les esperan-
ces d’un Constància fort i brillant, capaç de 
superar el trauma del 12-0 de l’Estadi Balear. I 
ho van aconseguir, perquè l’afició inquera uns 
anys després victorejava els seus jugadors en 
enfrontar-se aquests als millors equips espa-
nyols.

Andreu Quetglas Martorell
Director del setmanari Dijous
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Just quan em poso a escriure sobre el Te-

atre Principal, em ve a la memòria “L’última 
pel·lícula” (m’agrada el seu títol original The 
Last Picture Show) de Peter Bogdanovich, no 
recordo ben bé on la vaig veure, ni on era el 
1972. En un blanc i negre radiant, la pel·lícu-
la conta la història d’uns joves al darrer any 
de l’institut, no tenien altres diversions que un 
bar amb taula de billar, el cinema que anunci-
ava la seva darrera projecció i el sexe, clar. Allà 
començàrem a estimar (era l’únic que podíem 
fer) l’atractiva i atrevida presència de Cybill 

La fi de la història interminable
Shepherd (recordeu tam-
bé la sèrie televisiva dels 
80, Luz de Luna-Moonligh-
ting).

Aquest aperitiu em ser-
veix per rememorar la dar-
rera pel·lícula que sí vaig 
veure al Teatre Principal, 
Titanic, de James Came-
ron, guardonada amb un 
munt de premis. Ple de 
dalt a baix, la descomunal 
pantalla del Teatre fou en-
vaïda per la brillantor de la 
llum reflectida per aque-
lla encisadora superfície 
blanca perlada. Malgrat 
estar asseguts a la segona 
fila i haver d’estirar el coll, 
posant en perill el benes-
tar de les cervicals, des 

dels de la primera fila fins al de la darrera, tots 
els espectadors quedàrem embadalits, capti-
vats per les impossibles imatges del desgra-
ciat enfonsament. No recordo quants mesos, 
setmanes o dies es continuà projectant, però 
per a mi, va ser la darrera pel·lícula.

Aquests records cinematogràfics em són 
més adients que els teatrals representats a 
l’escenari d’aquest esplendorós espai. I és que, 
almenys, durant un bon grapat d’anys, no vaig 
poder gaudir de representacions teatrals, en-
cara que, pel que fa a la música, sí que hi vaig 
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ser present amb actuacions 
passades, com les de Maria 
del Mar Bonet, Lluís Llach 
o Paco Ibáñez, durant la 
revetla del Dijous Bo. Fins 
i tot, aquelles actuacions 
varen servir perquè el Tea-
tre tornés a obrir les portes, 
tancat des de feia mesos, a 
l’espera de l’anhelada reha-
bilitació.

Les notícies sobre la seva 
restauració i rehabilitació 
sonaven a glòria. Reviure 
el passat no era l’objectiu, 
però construir un futur cul-
tural per a la ciutat sí era 
el seu destí. Al voltant del 
projecte es generen expec-
tatives òbvies, pròpies dels 
que l’havíem gaudit com 
d’aquells que no hi havien 
entrat mai. De cop les obres queden aturades. 
Embolics entre la constructora i l’Ajuntament, 
les obres no continuen. De nou, el fàstic d’una 
il·lusió incomplerta. Tornem-hi, ara sí, ara s’en-
llestirà com a tard el 2019. Som-hi. La desco-
berta d’un coll de cisterna i l’aturada de nou 
de les obres ens fan pensar que això no s’aca-
barà mai. Sorprenentment, les obres es repre-
nen. Aquest cop sí, ens diuen.

Han passat anys, tants com que la vida ja 
no és com abans. Lluny de les expectatives 
conreades en somnis espuris, el vell Teatre 
mantenia la façana i l’esperit intactes. Les ga-
nes de veure’l de nou obert al públic, amb la 

lluminària encesa, el pati de butaques, l’entre-
sol i el galliner plens de nou d’espectadors que 
volen gaudir d’un espectacle, sigui quin sigui 
el seu argument, sigui representat, monologat, 
cinematogràfic, dansat o musical, tant se val 
si el podem assaborir de nou, on la remor de 
la gent que omple la sala amb totes les buta-
ques ocupades traspua l’emoció de l’ambient 
expectant i excitat. De nou el teló s’alçarà per 
poder percebre la passió i les emocions reno-
vades. Serà aviat? 

Biel Amer
Gestor cultural 
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De fa tres anys ençà veïns i visitants d’In-
ca són convidats, durant un cap de setmana, 
a gaudir d’una festa plena de talent i color a 
peu de carrer. Ja comptem amb tres edicions 
de l’Inca Steet Art Festival, i com a resultat de 
totes les intervencions que s’hi han realitzat 
l’skyline de la nostra ciutat ha deixat de banda 
el gris per donar pas a un esclafit de colors.

Podem dir amb molta satisfacció que hem 
aconseguit situar Inca dins el mapa global de 
l’art urbà, i ho hem fet entre tots: els artistes, 
que vénen d’arreu de les Balears no tan sols 
a aportar els seus dissenys i regalar-nos els 
seus murals durant tot l’any a l’av. del Pla, sinó 
també a conèixer i gaudir de la nostra ciutat; 
el públic, que creix any rere any i que s’estén 
més enllà dels inquers i les inqueres; els or-
ganitzadors, que s’esforcen per incrementar la 
qualitat i visibilitat a cada edició; i també les 
institucions, que creuen a impulsar una cultura 
alternativa i d’alt nivell.

Quan pensem en totes les intervencions per-
manents que es troben entre els carrers i ca-
rrerons d’Inca, no pensem tan sols en murals 
decoratius, alegres i coloristes. Aquestes obres, 
sense deixar de ser estètiques, esdevenen una 
excusa per crear un diàleg entre elles, l’entorn 
urbà i l’espectador. I és que l’street art, com el 
seu nom indica, es troba al carrer i interactua 
amb el públic a la força. Tal vegada, aquesta 
interacció directa és la clau per entendre per 
què l’art urbà és una tendència emergent que 

agrada i enganxa tant a la nostra ciutat.

Després de tres anys de festival, són pocs 
els inquers i les inqueres que no tenen una opi-
nió sobre els murals: quins són els seus prefe-
rits, quins no els agraden, quins traslladarien 
a una altra paret, quins farien més grossos o 
més petits... I és que entre tots els ciutadans 
estem escrivint el relat d’una transformació 
artística, d’una ciutat que ha obert els seus es-
pais públics al diàleg i la reflexió.

La tasca dels artistes i organitzadors no és 
cosa menor: han de conèixer l’espai on treba-
llaran, i això implica aprofundir en les peculia-
ritats de cada lloc. Per exemple l’obra d’Ovas 
(2019), situada a l’avinguda del Tren, és un tí-
pic graffiti de lletres, però juga amb les formes 
i el color, tendint a l’abstracció. Això és degut 
al fet que l’artista comprèn perfectament que 
la seva obra està situada al centre de la ciutat, 
un espai molt concorregut, i es troba rodeja-
da de locals comercials, cosa que implica que 
el seu resultat ha de ser cridaner i alegre a fi 
de destacar entre el conjunt. En canvi, l’obra 
d’Eméa (2017) s’emplaça sota el pont del tren 
del polígon, un lloc més aviat fosc i allunyat 
del centre. La seva peça fa referència a la mí-
tica figura del vampir, que s’amaga entre les 
ombres mentre ataca la seva desprevinguda 
víctima. Aprofitant la tridimensionalitat del 
pont, recrea un interior per a l’escena, i fa coin-
cidir els rajos de sol que es filtren entre les vies 
del tren amb els reflexos d’un mirall. L’obra de 

Inca Street Art Festival
Tres edicions i una reflexió
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Gràcia de Juan (2018), en canvi, juga amb el 
simbolisme dels seus elements: una sirena, un 
cranc i un esquelet. Però més enllà del discurs 
del seu disseny, és també un missatge contun-
dent a l’espectador i les institucions: una obra 
de disseny críptic, amb una destresa tècnica 
aclaparadora, feta per una dona artista i situa-
da a un dels enclavaments més destacats –si 
no el més destacat– de tota la ciutat.

Més enllà dels exemples esmentats, podem 
dir que això passa amb totes les intervencions 
del nostre festival: creen una nova situació amb 
l’entorn i fan que l’art urbà s’allunyi de la perse-
cució i esdevingui una eina reivindicativa.

Un altre aspecte que enriqueix molt l’Inca 
Street Art és el seu caràcter inclusiu. A cada 
edició es van sumant nous col·laboradors que 
fan les seves aportacions artístiques i arro-
doneixen la jornada creativa: els murals dels 
alumnes de l’IES Pau Casesnoves i del nou es-
plai s’Estornell; els espectacles de ball de Ur-
ban Peis i Mystica Vileila; els ritmes tribals de 
la batucada Fieres d’Inca; les batalles de galls 
de Free Beef...

Amb tot podem dir que Inca és ara més be-
lla i no perquè les intervencions dels artistes 
siguin estèticament boniques –que també–, 
sinó perquè hem aconseguit establir a la nos-
tra ciutat un espai més acollidor on la gent es 
pot expressar i dir la seva sobre temes tan dis-
pars com el turisme, la dona, l’art en si mateix, 
la violència, la pau, etc. I ens agrada pensar 

que l’Inca Street Art és un petit granet d’arena 
que suma per a un futur de millor convivència 
entre tots. 

Comunitart
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Ni un paso atrás

Llega el Orgullo a Inca, un año más mi vuel-
ta a la fiesta de donde soy felizmente madrina, 
con más amigos, más familias y con más fuer-
za que nunca.

He tenido la suerte de ver crecer este Or-
gullo, realizado con mucho esfuerzo, cariño y 
respeto por la visibilidad. Hoy nuestro feste-
jo alcanza grandes dimensiones gracias a la 
sociedad y al pueblo de Inca, que siempre ha 
acompañado la diversidad y la inclusión.

Me emociona sentirme testigo de 
niños y adolescentes que crecen en 
libertad convirtiéndose en únicos 
frente a la diferencia.

Este año 2019 es más importante 
aún ya que se celebra y reivindica el 
50 aniversario de Stonewall, el inicio 
de la lucha por los derechos LGTBI, 
y aunque la sociedad esté muy cen-
trada en el futuro no hay que des-
cuidar el pasado ni olvidarnos de 
quienes lucharon valientemente por 
la igualdad, ya que a ellos les debe-
mos muchos de los avances de los 
que hoy disfrutamos.

En el origen de nuestra lucha está 
el deseo de todas las libertades. 

Visca l’Orgullosament Inca!

Topacio Fresh

¡Tu publicidad en mano de los turístas!
mapas & guías para hoteles • rent a cars • casas vacacionales & 
agroturismo en Mallorca, Menorca e Ibiza

www.impresol.com

Inca 2019 01.indd   1 02.07.19   19:01
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 S’han superat els cinc mil participants

Aquest any es compliran els deu anys de la 
posada en marxa del popular Sopar a la Fres-
ca. Un sopar que serveix perquè els veïnats 
baixin de casa seva, facin poble i fomentin 
l’amistat entre ells. Es fan petits grups a dis-
tints punts dels carrers i places de la ciutat, i 
Inca es converteix en una festa popular, com a 
altres pobles dels voltants.

Algunes associacions de gent gran hi pre-
nen part i fan sopars amb molta de gent da-
vant de les seves seus socials, així com alguns 
partits polítics amb els seus simpatitzants. El 
més important és fer poble i passar una bona 
estona entre els participants fins a les dotze 
del vespre.

També hi ha bars que duen a terme aquest 
sopar amb els seus clients i estan oberts a to-
thom, amb ball i festa. Totes les fórmules són 
bones si serveixen per agrupar la gent al seu 
costat i fer festa, deixar els problemes i les pre-
ocupacions a un costat i passar-ho bé. El Sopar 
a la Fresca té lloc el divendres abans de Sant 
Abdon, i aquest any serà el dia 26 de juliol.

Darrerament cada any ha augmentat el 
nombre de participants. Les primeres edicions 
varen esser difícils, però ja s’han superat les di-
ficultats i caminen segures aquestes festes de 
participació popular. S’han superat les cinc mil 
persones i pareix que aquest any seran més.

La Policia Local, així com el regidor de 
Festes Antoni Peña i de Participació Ciuta-
dana Andreu Caballero, han de fer feina per 
dissenyar i distribuir el trànsit a les distintes 
barriades de la ciutat, perquè els que vulguin 
fer festa ho puguin fer sense problemes i els 
altres veïnats puguin circular, malgrat que no 
sempre es pot acontentar tothom.

Des dels seus inicis l’Ajuntament obsequia 
els distints grups participants al Sopar a la 
Fresca amb el vi i les ensaïmades, encara que 
aquests sempre hi han d’afegir alguna cosa. 
Cada grup ha d’aconseguir les seves taules i 
cadires, ja que l’Ajuntament no en té per a tots 
els que les demanaven.

Se celebrarà la VII edició del Concurs de 

Decoració dels Carrers amb temàtica ie-ie 
dels anys 60. La veritat és que alguns veïnats 
fan una decoració molt ben aconseguida.

Així mateix, es nomenarà un jurat que anirà 
vestit de l’època dels anys 60 i que haurà de 
passar per tots els carrers que participen al 
Concurs per després poder fer la puntuació 
final.

L’entrega dels distints premis als guanya-
dors –que són els cinc primers– es durà a ter-
me en un acte public dins el marc de les festes 
patronals de la nostra ciutat, i és un al·licient 
per als participants.

C. Morro

Aquest any se celebrarà la desena edició del 
popular Sopar a la Fresca

Detalls de la festa de l’any passat
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DISSABTE, 13 DE JULIOL
21.00 h CONCERT DE MELENDI. Entrades a 

la venda a Discos Baba Inca.
 Lloc: Quarter General Luque.

23.45 h GRAN VERBENA DE QUINTOS amb 
ENROCKATS + DISCCOVERS + 
PHILANTROPIC LIVE SHOW.

 Lloc: plaça de Mallorca.

DIUMENGE, 14 DE JULIOL
21.00 h INCAJAZZ: DEJAZZVU, QUINTET 

DE JAZZ. 
 Entrada: donatiu de 2 € a benefici 

d’UNAC.
 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

DIMARTS, 16 DE JULIOL
20.00 h VALERIA VEGAS presenta 

VESTIDAS DE AZUL: “Anàlisi 
social i cinematogràfica de la dona 
transexual als anys de la Transició 
espanyola.”

 Lloc: Casal de Cultura.

SÁBADO, 13 DE JULIO
21.00 h CONCIERTO DE MELENDI. Entra-

das a la venta en Discos Baba Inca. 
Lugar: Cuartel General Luque.

23.45 h GRAN VERBENA DE QUINTOS con 
ENROCKATS + DISCCOVERS + 
PHILANTROPIC LIVE SHOW. 
Lugar: plaza de Mallorca. 

DOMINGO, 14 DE JULIO
21.00 h INCAJAZZ: DEJAZZVU, QUINTETO 

DE JAZZ. 
 Entrada: donativo de 2 € a benefi-

cio de UNAC.
 Lugar: Claustro de Santo Domingo. 

MARTES, 16 DE JULIO
20.00 h VALERIA VEGAS presenta: VES-

TIDAS DE AZUL: “Análisis social y 
cinematográfico de la mujer tran-
sexual en los años de la Transición 
española”. 
Lugar: Casal de Cultura. 

REPSOL

¿Cómo puedes participar? 
Visita nuestra tienda de INCA* y 
apuntate a nuestro sorteo de la 
barbacoa portátil a gas de Butsir 
IRODA O-Grill 600, tienes hasta 
el 2 de agosto. Mucha suerte!

Bones Festes 
de Sant Abdó i 

Sant Senén 
a tots!

SORTEO 
de VERANO

* Gas Gregal /Repsol INCA Carrer Sabaters, 5 A (Pol. Ind. Can Matzarí) | Horario: 08:00 - 14:00 | 971 507 111 | gasgregal.com

Barbacoa portátil a gas
Butsir IRODA O-Grill 600

Nº de Quemadores:
1 Quemador tubular 

de acero inoxidable 
Potencia: 3,2 kW. 

Consumo: 270 g/h.
Dimensiones 

(alto x ancho x fondo): 
52,5 x 21,5 x 58 cm. 

Peso: 13,45 kg.

Gana una barbacoa a gas  
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Elaboración artesanal de 
productos en piel desde 1877

lottusse.com
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Festes patronals de
Sant Abdon i Sant Senén 2019

DIJOUS, 18 DE JULIOL
18.00 h SUS INFANTIL A LES FESTES. 

ANIMACIÓ INFANTIL AMB LA 
INDÍGENA ÀGUILA BLAVA.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

19.30 h SUS A LES FESTES PATRONALS 
AMB EL III SENÉN’SIERRO DE SANT 
ABDON I SANT SENÉN.

 Lloc: concentració i sortides des de 
la plaça d’Espanya fins a la plaça de 
toros, amb festa de l’escuma final.  
Recorregut: plaça d’Espanya, carrers 
del Comerç, el Bisbe Llompart, 
Antoni Fluxà, Ramon Llull, avinguda 
de les Germanies i plaça de toros. 

DIVENDRES, 19 DE JULIOL
A partir de les 17.00 h  ORGULLOSAMENT 
INCA 2019. AMB BORIS IZAGUIRRE, 
TOPACIO FRESH, YURENA, PAPÁ TOPO, 
VIVIAN CAOBA, PEP NOGUERA DE 
DIABÉTICAS...
Hi haurà contacontes LGTBI, pintacares, 
rua pels carrers del centre, actuacions, food 
trucks i moltes sorpreses més.
Lloc: plaça d’Espanya.

21.00 h BALL D’ESTIU A PLAÇA AMB 
BERNAT RIERA I GERMANS MORRO.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

DISSABTE, 20 DE JULIOL
15.30 h LXXIX TROFEU CIUTAT D’INCA. 

XXVI TROFEU JAUME MESTRE.
 L’organitza: Club Ciclista Inca.
 Lloc: plaça del Lledoner (Crist Rei).

17.00 h FESTA AQUÀTICA INFANTIL “XOP 
PARK”.

 Lloc: plaça de la Quartera.

17.00 h FESTA DE S’AIGUA SART (prohibida 
l’entrada a menors de 16 anys).

 L’organitza: SART CLUB.
 Lloc: Quarter General Luque.

Fiestas patronales de
San Abdón y San Senén 2019

JUEVES, 18 DE JULIO
18.00 h SUS INFANTIL A LAS FIESTAS. 

ANIMACIÓN INFANTIL CON LA 
INDÍGENA ÀGUILA BLAVA.

 Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 

19.30 h SUS A LAS FIESTAS PATRONALES 
CON EL III SENÉN’SIERRO DE SAN 
ABDÓN Y SAN SENÉN. 
Lugar: concentración y salidas desde 
la plaza de Espanya hasta la plaza de 
toros, con fiesta de la espuma final. 
Recorrido: plaza de Espanya, calles 
de El Comerç, El Bisbe Llompart, An-
toni Fluxà, Ramon Llull, avenida de 
Les Germanies y plaza de toros. 

VIERNES, 19 DE JULIO
A partir de las 17.00 h ORGULLOSAMENT 
INCA 2019. CON BORIS IZAGUIRRE, TOPA-
CIO FRESH, YURENA, PAPÁ TOPO, VIVIAN 
CAOBA, PEP NOGUERA DE DIABÉTICAS... 
Habrá cuentacuentos LGTBI, pintacaras, 
desfile por las calles del centro, actuaciones, 
food trucks y muchas sorpresas más. 
Lugar: plaza de Espanya. 

21.00 h BAILE DE VERANO EN LA PLAZA 
CON BERNAT RIERA Y GERMANS 
MORRO. 
Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 

SÁBADO, 20 DE JULIO
15.30 h LXXIX TROFEO CIUDAD DE INCA. 

XXVI TROFEO JAUME MESTRE. 
Organiza: Club Ciclista Inca. 
Lugar: plaça de El Lledoner (Crist Rei).

17.00 h FIESTA ACUÁTICA INFANTIL “XOP 
PARK”. 
Lugar: plaza de La Quartera. 

17.00 h FIESTA DE S’AIGUA SART (prohibi-
da la entrada a menores de 16 años). 
Organiza: SART CLUB. 
Lugar: Cuartel General Luque.
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18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: En Joan petit 
mariner, a càrrec de La Fornal.

 Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.

20.00 h BALLADA POPULAR a càrrec de 
Cofre Antic.

 Lloc: plaça d’Espanya.

21.00 h OBRA DE TEATRE: NO ÉS RES I ÉS 
MOLT, a càrrec de GRUP DE TEATRE 
BALLARUGUES. Una obra escrita i 
dirigida per Catalina Filani.

 Lloc: Casal de Cultura.

22.00 h VERBENA AMB EL GRUP TRÉBOL+ 
ORQUESTRA GALATZÓ.

 Lloc: plaça de la Llibertat.

22.00 h CONCERT-VERBENA AMB LA 
FRONTERA, EL HOMBRE 80, 2 
PÁJAROS A TIRO, CIRKO.

 Lloc: plaça de Mallorca.

DIUMENGE, 21 DE JULIOL
8.30 h VII CRONOESCALADA PUIG DE 

SANTA MAGDALENA.
 L’organitza: club de muntanya 

MatinamXSomiar.
 Lloc: puig de Santa Magdalena.

18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: Flop al circ, a 
càrrec de Trencaclosques.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: En Joan pe-
tit mariner, a cargo de La Fornal. 
Lugar: plaza de Antoni Fluxà. 

20.00 h BAILE POPULAR a cargo de Cofre 
Antic.

 Lugar: plaça d’Espanya. 

21.00 h OBRA DE TEATRO: NO ÉS RES 
I ÉS MOLT, a cargo de GRUP DE 
TEATRE BALLARUGUES. Una obra 
escrita y dirigida por Catalina Filani. 
Lugar: Casal de Cultura. 

22.00 h VERBENA CON EL GRUPO TRÉBOL 
+ ORQUESTRA GALATZÓ. 
Lugar: plaza de La Llibertat. 

22.00 h CONCIERTO-VERBENA CON LA 
FRONTERA, EL HOMBRE 80, 2 PÁ-
JAROS A TIRO, CIRKO. 
Lugar: plaza de Mallorca. 

DOMINGO, 21 DE JULIO
8.30 h  VII CRONOESCALADA PUIG DE 

SANTA MAGDALENA.
 Organiza: club de montaña Mati-

namXSomiar. 
Lugar: puig de Santa Magdalena. 

18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: Flop al circ, 
a cargo de Trencaclosques. 
Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 
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21.00 h INCAJAZZ: MURIEL GROSSMANN, 
SAXOFONISTA.

 Entrada: donatiu de 2 € a benefici 
d’UNAC.

 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

22.00 h NIT DE TRIBUTS: TRIBUT A 
MECANO + TRIBUT A ALEJANDRO 
SANZ.

 Lloc: plaça de Mallorca.

DILLUNS, 22 DE JULIOL
12.00 h PENJADA DE BANDERA DE LA 

CIUTAT I REPICADA DE CAMPANES 
amb Revetlers des Puig d’Inca i 
xeremiers.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: Sol solet, a 
càrrec de Milú.

 Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.

20.30 h FESTA DE SANTA MAGDALENA.
 Eucaristia amb ball de l’Oferta a 

càrrec dels Revetlers des Puig d’Inca.
 Lloc: ermita del puig de Santa 

Magdalena.

21.30 h NIT DE L’HUMOR AMB CHELY 
CAPITÁN, CARLITOS I XAVI 
CANYELLES.

 Lloc: plaça d’Espanya.

DIMARTS, 23 DE JULIOL
18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: El senyor dels 

contes, a càrrec de Myotragus.  
 Lloc: plaça d’Espanya.

21.00 h INCAJAZZ: MURIEL GROSSMANN, 
SAXOFONISTA. 
Entrada: donativo de 2 € a benefi-
cio de UNAC.

 Lugar: Claustro de Santo Domingo.

22.00 h NOCHE DE TRIBUTOS: TRIBUTO A 
MECANO + TRIBUTO A ALEJAN-
DRO SANZ. 
Lugar: plaza de Mallorca. 

LUNES, 22 DE JULIO
12.00 h COLGADA DE BANDERA DE LA 

CIUDAD Y REPICADA DE CAMPA-
NAS con Revetlers des Puig de Inca 
y xeremiers. 
Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 

18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: Sol solet, a 
cargo de Milú. 
Lugar: plaza de Antoni Fluxà. 

20.30 h FIESTA DE SANTA MAGDALENA. 
Eucaristía con baile de la Oferta a car-
go de los Revetlers des Puig de Inca. 
Lugar: ermita del puig de Santa 
Magdalena. 

21.30 h NOCHE DEL HUMOR CON CHELY 
CAPITÁN, CARLITOS Y XAVI CA-
NYELLES. 
Lugar: plaza de Espanya. 

MARTES, 23 DE JULIO
18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: El senyor 

dels contes, a cargo de Myotragus.  
Lugar: plaza de Espanya. 
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19.00 h XXV MILLA CIUTAT D’INCA MATEU 
CAÑELLAS.

 L’organitzen: Servei d’Esports de 
l’Ajuntament d’Inca i Club Atletisme 
Viva Es Raiguer.

 Inscripcions: www.elitechip.net
 Lloc: Gran Via de Colom.

DIMECRES, 24 DE JULIOL
18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: L’home que 

girava, a càrrec d’Atirofijo circ. 
 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

20.00 h INCA BALLA 2019 – MOSTRA DE 
MODALITATS I ESPECIALITATS DE 
BALL D’INCA.

 Lloc: plaça de Mallorca.

20.00 h INCA JAZZ REUNION PRESENTA 
SPEED BOP QUINTET. 

 Lloc: plaça d’Espanya.

DIJOUS, 25 DE JULIOL
18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: 

Mamballadetes, a càrrec de Fundació 
Dada Gugu.

 Lloc: plaça d’Espanya.

19.30 h CERCAVILA AMB L’AGRUPACIÓ 
MUSICAL JOVENTUT INCA, 
CAPARROTS I GEGANTS D’INCA.

 Lloc: concentració a la plaça 
d’Espanya.

20.00 h RHYTHM NATION INCA DANCE 
STUDIO – ACTUACIÓ DE LES 
CREWS I CLASSES D’ESTILS.

 Lloc: plaça de Mallorca.

22.00 h PRESENTACIÓ DEL DISC INFINIT 
EMOCIONARI DE MARGA ROTGER.

 Entrades: 6 € entrada normal i 12 € 
entrada + disc.

 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

DIVENDRES, 26 DE JULIOL
10.00 h MERCADET YEYÉ.
 Lloc: carrer Major.

10.30 h CARNAVAL D’ESTIU ESCOLES 
D’INCA 2019.

 Lloc: plaça d’Espanya.

19.00 h XXV MILLA CIUDAD DE INCA MA-
TEU CAÑELLAS. 
Organizan: Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Inca y Club Atle-
tisme Viva Es Raiguer. 
Inscripciones: www.elitechip.net 
Lugar: Gran Vía de Colom. 

MIÉRCOLES, 24 DE JULIO
18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: L’home que 

girava, a cargo de Atirofijo circ.  
Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 

20.00 h INCA BAILA 2019 – MUESTRA DE 
MODALIDADES Y ESPECIALIDA-
DES DE BAILE DE INCA. 
Lugar: plaza de Mallorca.

20.00 h INCA JAZZ REUNION PRESENTA 
SPEED BOP QUINTET.  
Lugar: plaza de Espanya.

 

JUEVES, 25 DE JULIO
18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL:  

Mamballadetes, a cargo de Funda-
ción Dada Gugu. 
Lugar: plaza de Espanya. 

19.30 h PASACALLES CON LA AGRUPACIÓ 
MUSICAL JOVENTUT D’INCA, CA-
BEZUDOS Y GIGANTES DE INCA. 
Lugar: concentración en la plaza de 
Espanya. 

20.00 h RHYTHM NATION INCA DANCE 
STUDIO – ACTUACIÓN DE LAS 
CREWS I CLASES DE ESTILOS. 
Lugar: plaza de Mallorca. 

22.00 h PRESENTACIÓN DEL DISCO INFINIT 
EMOCIONARI DE MARGA ROTGER. 
Entradas: 6 € entrada normal y 12 € 
entada + disco. 
Lugar: Claustro de Santo Domingo. 

VIERNES, 26 DE JULIO
10.00 h  MERCADILLO YEYÉ. 

Lugar: calle Major. 

10.30 h CARNAVAL DE VERANO ESCUE-
LAS DE INCA 2019. 
Lugar: plaza de Espanya.
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20.30 h X SOPAR A LA FRESCA (ensaïmades 
i vi de franc per part de l’Ajuntament). 
VI CONCURS DE DECORACIÓ DE 
CARRERS. Temàtica: “Els 60, 70 i 80”. 
(Els premis del Concurs de Decoració 
de Carrers es faran públics el mateix 
dia mitjançant les xarxes socials de 
l’Ajuntament.)

 Lloc: places i carrers d’Inca.

21.00 h BALL D’ESTIU A PLAÇA AMB 
BERNAT RIERA I GERMANS 
MORRO.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

23.00 h Verbena Yeyé amb LA DÉCADA 
PRODIGIOSA.

 Lloc: plaça d’Espanya. 

00.00 h GRAN “WATEQUE” INCA YEYÉ amb 
DJ JUAN CAMPOS.

 Lloc: carrers del Born i de la Murta. 

DISSABTE, 27 DE JULIOL
9.00 h TORNEIG LOCAL DE TENNIS DE 

TAULA.
 Lloc: Palau Municipal d’Esports.
 L’organitza: Club Tennis Taula Inca.
 Inscripcions: a l’adreça electrònica 

info@incattc.com (cal indicar nom 
i cognoms, data de naixement i 
telèfon de contacte) o de 9.00 a 
9.30 h el mateix dia del Torneig.

9.00 h XII TORNEIG D’ESCACS.
 Lloc: saló d’actes del Casal de Joves. 
 L’organitza: Club d’Escacs d’Inca.
 Inscripcions: a partir de les 9.00 h 

del mateix dia. Inscripció gratuïta. 

20.30 h X SOPAR A LA FRESCA (ensaima-
das y vino gratis por parte del Ayun-
tamiento). VI CONCURSO DE DECO-
RACIÓN DE CALLES. Temática: “60’s, 
70’s y 80’s”. (Los premios del concur-
so de decoración de calles se harán 
públicos el mismo día mediante las 
redes sociales del Ayuntamiento.) 
Lugar: plazas y calles de Inca. 

21.00 h BAILE DE VERANO EN LA PLAZA 
CON BERNAT RIERA Y GERMANS 
MORRO. 
Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 

23.00 h Verbena Yeyé con LA DÉCADA 
PRODIGIOSA. 
Lugar: plaza de Espanya. 

00.00 h GRAN “WATEQUE” INCA YEYÉ 
con DJ JUAN CAMPOS. 
Lloc: calles de El Born y de La Murta.  

SÁBADO, 27 DE JULIO
9.00 h TORNEO LOCAL DE TENIS DE 

MESA. 
Lugar: Palacio Municipal de Deportes. 
Organiza: Club Tennis Taula Inca. 
Inscripciones: al correo electrónico 
info@incattc.com (debe indicarse 
nombre y apellidos, fecha de naci-
miento y teléfono de contacto) o de 
9.00 a 9.30 h el mismo día del Torneo. 

9.00 h XII TORNEO DE AJEDREZ. 
Lugar: salón de actos del Casal de 
Jóvenes.  
Organiza: Club d’Escacs d’Inca. 
Inscripciones: a partir de las 9.00 h 
del mismo día. Inscripción gratuita. 

NUEVO FORD FOCUS ST-LINE
Descubre el Nuevo Ford Focus ST-line, con un diseño moderno 
e inteligente totalmente equipado.
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17.00 h FESTA DE L’AIGUA INFANTIL.
 Lloc: plaça de Mallorca.

18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: En Bicho se’n va 
a la platja, a càrrec de Conte Contat.

 Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.

20.30 h XXXIII TROBADA DE BALLS 
REGIONALS CIUTAT D’INCA. 
Memorial Joan Ferrer. Amb 
Revetlers des Puig d’Inca, Escola de 
ball l’Assumpció Son Espanyolet, 
Terra Rotja de Pòrtol.

 L’organitza: Revetlers des Puig 
d’Inca.

 La patrocina: Ajuntament d’Inca.
 Lloc: plaça d’Espanya.

21.00 h LLIURAMENT DELS PREMIS 
LITERARIS PARE COLOM 2019. 
Actuació de DONALLOP: L’era de la 
Crisàlide

 L’organitza: Ajuntament d’Inca.
 La patrocina: Departament de 

Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca.

 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

21.00h OBRA DE TEATRE: NO ÉS RES I 
ÉS MOLT, a càrrec del GRUP DE 
TEATRE BALLARUGUES. Una obra 
escrita i dirigida per Catalina Filani.

 Lloc: Casal de Cultura.

22.00 h GRAN VERBENA AMB TONI 
ZAMBRANA I L’ORQUESTRA OASIS.

 Lloc: plaça de la Llibertat.

DIUMENGE, 28 DE JULIOL
18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: Abracadabra 

amb Enzo Lorenzo
 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

21.00 h INCAJAZZ: GLISSANDO BIG BAND, 
JAZZ I SWING.

 Entrada: donatiu de 2 € a benefici 
d’UNAC.

 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

21.30 h OBRA DE TEATRE: DIABÉTICAS 
ACELERADAS presenta MATANCERES 
5.COM “SA SAGA CONTINUA”.

 L’organitza: Ajuntament d’Inca.
 La patrocina: Departament de 

Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca.

 Lloc: plaça de toros.

17.00 h FIESTA DEL AGUA INFANTIL 
Lugar: plaza de Mallorca. 

18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: En Bicho 
se’n va a la platja, a cargo de Conte 
Contat. 
Lugar: plaza de Antoni Fluxà. 

20.30 h  XXXIII ENCUENTRO DE BAILES 
REGIONALES CIUDAD DE INCA. 
Memorial Joan Ferrer. Con Revetlers 
des Puig de Inca, Escola de ball l’As-
sumpció Son Espanyolet, Terra Rotja 
de Pòrtol.

 Organiza: Revetlers des Puig de Inca. 
Patrocina: Ayuntamiento de Inca. 
Lugar: plaza de Espanya. 

21.00 h ENTREGA DE LOS PREMIOS LITE-
RARIOS PARE COLOM 2019. Ac-
tuación de DONALLOP: L’era de la 
Crisàlide.

 Organiza: Ayuntamiento de Inca.
 Patrocina: Departamento de Cultu-

ra, Patrimonio y Deportes del Con-
sell de Mallorca.

 Lugar: Claustro de Santo Domingo. 

21.00 h  OBRA DE TEATRO: NO ÉS RES 
I ÉS MOLT, a cargo de GRUP DE 
TEATRE BALLARUGUES. Una obra 
escrita y dirigida por Catalina Filani. 
Lugar: Casal de Cultura.

22.00 h GRAN VERBENA CON TONI ZAM-
BRANA Y LA ORQUESTRA OASIS. 
Lugar: plaza de La Llibertat.

DOMINGO, 28 DE JULIO
18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: Abracada-

bra amb Enzo Lorenzo. 
Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 

21.00 h INCAJAZZ: GLISSANDO BIG 
BAND, JAZZ Y SWING. 
Entrada: donativo de 2 € a benefi-
cio de UNAC.

 Lugar: Claustro de Santo Domingo. 

21.30 h OBRA DE TEATRO: DIABÉTICAS 
ACELERADAS presenta: MATENCE-
RES 5.com “SA SAGA CONTINÚA”.

 Organiza: Ayuntamiento de Inca.
 Patrocina: Departamento de Cultu-

ra, Patrimonio y Deportes del Con-
sell de Mallorca. 
Lugar: plaza de toros. 
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DILLUNS, 29 DE JULIOL

18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: Filigrana 
show, a càrrec de Marc Filigrana.

 Lloc: plaça d’Espanya.

19.00 h ANIMACIÓ INFANTIL AMB BAILA 
CON MAR.

 Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.

20.00 h UNIÓ MUSICAL INQUERA 
INTERPRETA NIT DE SWING I 
ROCK.

 Lloc: plaça d’Espanya.

20.15 h CONCENTRACIÓ D’AUTORITATS, 
acompanyades per la Revetla d’Inca 
i els xeremiers, per assistir a les 
completes.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

20.30 h COMPLETES amb la Revetla d’Inca.
 Lloc: església de Santa Maria la 

Major.

20.30 h OBRA DE TEATRE: L’EMBOLIC, a 
càrrec del grup d’adults de l’escola 
d’arts escèniques de l’Espai Teatritx.

 Lloc: Casal de Cultura.

22.00 h GRAN REVETLLA DE SANT ABDON 
AMB TOMEU PENYA I GÉMINIS.

 Lloc: plaça de Mallorca.

LUNES, 29 DE JULIO

18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: Filigrana 
show, a cargo de Marc Filigrana. 
Lugar: plaza de Espanya. 

19.00 h ANIMACIÓN INFANTIL CON BAILA 
CON MAR. 
Lloc: plaza de Antoni Fluxà. 

20.00 h UNIÓN MUSICAL INQUERA INTER-
PRETA NOCHE DE SWING Y ROCK. 
Lugar: plaza de Espanya. 

20.15 h CONCENTRACIÓN DE AUTORIDA-
DES, acompañadas por la Revetla 
d’Inca y los xeremiers para asistir a 
las completas. 
Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 

20.30 h COMPLETAS con la Revetla d’Inca. 
Lugar: iglesia de Santa María la 
Mayor. 

20.30 h OBRA DE TEATRO: L’EMBOLIC, a 
cargo del grupo de adultos de la 
escuela de artes escénicas del Espai 
Teatritx. 
Lugar: Casal de Cultura.

22.00 h GRAN VERBENA DE SAN ABDÓN 
CON TOMEU PENYA Y GÉMINIS. 
Lugar: plaza de Mallorca.
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DIMARTS, 30 DE JULIOL

10.15 h SORTIDA DES DE L’AJUNTAMENT 
DE LES AUTORITATS acompanyades 
per la Unió Musical Inquera, els 
gegants i els macers per assistir a 
l’eucaristia.

10.30 h Concelebració de l’eucaristia 
presidida per Mn. RICARD MEJÍA 
FERNÁNDEZ, rector de les 
parròquies de Son Sardina i Son 
Roca. Ball de l’Oferta a càrrec de la 
Revetla d’Inca.

 Lloc: església de Santa Maria la 
Major.

12.00 h AMOLLADA DE COLOMS.
 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

18.00 h ACTIVITAT INFANTIL: N’Estel d’or, a 
càrrec de Cristina Francioli.

 Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.

20.00 h MOSTRA DE BALL a càrrec de la 
Revetla d’Inca.

 Lloc: plaça d’Espanya.

21.30 h GRAN FI DE FESTA amb: LORENZO 
SANTAMARIA. 

 Lloc: plaça de Mallorca. 

23.45 h CORREFOC I BATUCADA a càrrec 
de les Fieres de Foc d’Inca.

 Lloc: des de la plaça de Mallorca fins 
a la plaça del Bestiar.

00.00 h CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS. 
 Lloc: plaça del Bestiar.

MARTES, 30 DE JULIO

10.15 h SALIDA DESDE EL AYUNTAMIENTO 
DE LAS AUTORIDADES acompaña-
das por la Unió Musical Inquera, los 
gigantes y los maceros para asistir a 
la eucaristía. 

10.30 h Concelebración de la eucaristía 
presidida por D. RICARD MEJÍA 
FERNÁNDEZ, rector de las parro-
quias de Son Sardina y Son Roca. 
Baile de la Oferta a cargo de la 
Revetla d’nca. 
Lugar: iglesia de Santa María la Mayor. 

12.00 h SUELTA DE PALOMAS. 
Lugar: plaza de Santa Maria la Major. 

18.00 h ACTIVIDAD INFANTIL: N’Estel d’or, 
a cargo de Cristina Francioli. 
Lugar: plaza de Antoni Fluxà. 

20.00 h MUESTRA DE BAILE a cargo de la 
Revetla d’Inca. 
Lugar: plaza de Espanya. 

21.30 h Gran fin de fiesta con: LORENZO 
SANTAMARIA.  
Lloc: plaza de Mallorca.  

23.45 h CORREFOC Y BATUCADA a cargo 
de las Fieres de Foc de Inca. 
Lugar: desde la plaza de Mallorca 
hasta la plaza de El Bestiar. 

00.00 h CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES.  
Lugar: plaza de El Bestiar. 

Organització d’esdeveniments
www.generalmusic.es    info@generalmusic.es

C/ Vidal, 5 entresol
Tel. 971 50 50 03
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C/ General Weyler 29 · 07300 Inca · Mallorca
TEL: +34 971 503 936  /  MÓVIL: +34 625 164 718

Oficina / office:

Ingeniería construcción y reformas
Nuestro reto es conseguir un perfecto equilibrio entre sus 

ideas y necesidades, con un servicio integral de principio a fin.

Construimos, reformamos y cuidamos de su vivienda.

ENGINEERING, BUILDING AND RENOVATION

Our aim is to achieve a perfect balance between your ideas and 

requirements, providing a complete service from beginning to 

end. Building, renovating and looking after your home.

Especialistas en pavimentos
Trabajos especializados de pulidos, vitrificados y restauración 

en todo tipo de pavimentos de interior y exterior. Servicio de 

mantenimiento y limpieza.

PAVING AND FLOORING SPECIALISTS

Specialist polishing, sealing and repair of all types of 

interior and exterior flooring and pavements. Cleaning and 

maintenance service.

Los detalles nos hacen únicos
Le ofrecemos un servicio integral de mantenimiento y servicios 

de Home Staging y decoración, para que su vivienda se 

convierta en su hogar. Gestión, decoración y custodia de llaves.

DETAILS THAT MAKE US UNIQUE

We offer a complete service in Home Staging and interior 

design to transform a dwelling into your home.

Property management, decoration and key holding service.
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www.armalutx.com 

www.projectessastre.com 

www.naheinmobles.com


