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Centro Médico
Quirónsalud
Inca

Hace un año que el Centro Médico Quirónsalud de
Inca, te ofrece servicios médicos de próximidad,
especializados y coordinados con los hospitales de
referencia: Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud
Palmaplanas.
El grupo hospitalario ya ha renovado y ampliado las
consultas externas del centro médico, adecuado las
instalaciones e incorporado a nuevos especialistas en
Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Cirugía
Vascular, Hematología, Aparato Digestivo,
Otorrinolaringología, Rehabilitación, Unidad del Dolor y
Neumología. En Baleares, estamos muy cerca de tí.
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Benvolguts i benvolgudes,

Estimados y estimadas,

Passades les tres Fires arriba, com cada
any, el dia gran de la nostra ciutat, el Dijous
Bo. És el moment de mostrar el vertader
orgull inquer i obrir les portes del municipi
perquè milers de visitants puguin gaudir
de la nostra ciutat. Ens preparam per lluir
les nostres millors gales, els comerços
es guarneixen i els restaurants i cellers
omplen el seu rebost. Hem de mostrar el
millor de nosaltres, cosa que només és possible
si treballam junts, així com hem fet sempre. Inca és
ara una ciutat viva i dinàmica, però també compromesa.
Des del consistori encapçalam l’organització de totes
les activitats que es detallen a continuació, però darrere
tenim associacions, entitats, empreses, organitzacions
i molts inquers i inqueres implicats, que tots plegats
aconsegueixen que el Dijous Bo es mantingui com la fira
de les fires, admirada a tota l’illa. En els darrers anys la
ciutat ha recuperat la posició destacada que es mereix
i va camí de convertir-se en la vertadera capital de la
Part Forana, i això és perquè els inquers hem recuperat
l’empenta que sempre ens ha caracteritzat.
No obstant això, el Dijous Bo també sou vosaltres. Cada
una de les persones que teniu entre les mans aquest
programa i participareu en els actes que aquí es detallen.
De nou, com a tots els esdeveniments que es van
succeint a Inca, us deman la vostra participació. Aquest
és un fet primordial per tal que el Dijous Bo sigui un èxit.
Un any més, hem de fer poble, hem d’omplir els carrers i
places d’Inca, i convertir-nos per unes hores en el centre
neuràlgic de Mallorca. Aquestes dates ens brinden a tots
i totes l’ocasió d’aturar, deixar la rutina a un costat i gaudir
amb il·lusió, acompanyats d’amics, familiars i veïns, d’uns
moments que, de ben segur, seran inoblidables. Alhora
ens donen també l’oportunitat de convidar familiars,
amics i coneguts perquè, igualment, venguin a la nostra
ciutat a passar-ho bé i a descobrir tot el que podem oferir.
Per acabar, vull felicitar-vos a tots i totes en aquesta data
tan assenyalada per a Inca i convidar a tothom a gaudirne. Així mateix, vull aprofitar aquestes línies per agrair
la feina de totes i cada una de les persones que han fet
possible aquest complet i variat programa d’activitats.
Ara només cal que us gaudiu amb alegria, germanor i
intensitat de tots els actes i celebracions.
De part de tot el consistori us desitjam unes bones festes
i salut per a tots.

Pasadas las tres Ferias llega, como cada
año, el día grande de nuestra ciudad, el
Dijous Bo. Es el momento de mostrar el
verdadero orgullo inquense y abrir las
puertas del municipio para que miles de
visitantes puedan disfrutar de nuestra
ciudad. Nos preparamos para lucir nuestras
mejores galas, los comercios se adornan
y los restaurantes y bodegas llenan sus
despensas. Tenemos que mostrar lo mejor de
nosotros, lo cual solo es posible si trabajamos juntos, así
como hemos hecho siempre. Inca es ahora una ciudad
viva y dinámica, pero también comprometida. Desde
el consistorio encabezamos la organización de todas
las actividades que se detallan a continuación, pero
detrás tenemos asociaciones, entidades, empresas,
organizaciones y muchos inquers e inqueres implicados,
que todos juntos consiguen que el Dijous Bo se mantenga
como la feria de las ferias, admirada en toda la isla. En
los últimos años la ciudad ha recuperado la posición
destacada que se merece y va camino de convertirse en
la verdadera capital de la Part Forana, y esto es porque
los inquenses hemos recuperado el empuje que siempre
nos ha caracterizado.
Sin embargo, el Dijous Bo también sois vosotros. Cada
una de las personas que tenéis entre las manos este
programa y participaréis en los actos que aquí se detallan.
De nuevo, como todos los acontecimientos que se van
sucediendo en Inca, os pido vuestra participación. Este
es un hecho primordial para que el Dijous Bo sea un éxito.
Un año más, tenemos que hacer pueblo, tenemos que
llenar las calles y plazas de Inca, y convertirnos por unas
horas en el centro neurálgico de Mallorca. Estas fechas
nos brindan a todos y todas la ocasión de parar, dejar
la rutina a un lado y disfrutar con ilusión, acompañados
de amigos, familiares y vecinos, de unos momentos que
seguro serán inolvidables. A la vez nos dan también la
oportunidad de invitar a familiares, amigos y conocidos
para que, igualmente, vengan a nuestra ciudad a pasarlo
bien y a descubrir todo lo que podemos ofrecer.
Para acabar, quiero felicitaros a todos y todas en esta
fecha tan señalada para Inca e invitar a todo el mundo
a pasarlo bien. Asimismo, quiero aprovechar estas
líneas para agradecer el trabajo de todas y cada una de
las personas que han hecho posible este completo y
variado programa de actividades. Ahora solo hace falta
que disfrutéis con alegría, compañerismo e intensidad de
todos los actos y celebraciones.
De parte de todo el consistorio os deseamos 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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Pregó del Dijous Bo 2018
Bon vespre a tots, digníssimes autoritats, familiars,
amigues i amics. Primerament vull donar les gràcies al
consistori o a les persones que varen veure en mi mèrits suficients com per donar-me aquesta responsabilitat i al mateix temps l’honor de poder fer aquest pregó del Dijous Bo 2018, esper estar a l’alçada d’aquest
encomiable encàrrec i no defraudar-vos. Vull demanar
disculpes si les emocions em superen quan parli de
les persones més importants de la meva vida.
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He de reconèixer que quan el Sr. Batle em va cridar
per parlar amb mi el primer que vaig pensar era que
em volia demanar per anar a les llistes electorals, cosa
que no entrava en els meus plans, ni em feia cap il·
lusió, perquè mai he manifestat les meves creences
polítiques, i vaig anar a l’Ajuntament amb la meva resposta ben argumentada per donar-li les gràcies, però
dir-li que no. La sorpresa va esser quan em va donar
aquest encàrrec, perquè volia que parlàs de les Fires
i el Dijous Bo. “D’això, en podem parlar“, vaig dir jo,
perquè com tots sabeu vaig néixer a una família de
firaires, i aquesta família vull honrar perquè ella és la
mereixedora d’aquest honor.
Voldria fer un recorregut dels esdeveniments que durant un any es duen a terme en el món de la fira, fent
menció a qüestions personals i familiars que conformaven la nostra vida.
Jo vaig néixer el mes de novembre del 57, ma mare
em va fer d’incubadora, fins que el dia de la Puríssima
anàrem a Palma a vendre al mercat de Nadal; això suposava que tota la família ens n’anàvem fins al dia de
Reis a viure a la plaça Major o posteriorment a la plaça
d’Espanya durant aquest temps.
La nostra casa era la “parada”, unes taules de fusta
de 2 metres de llarg, que de vegades en muntàvem
dues o tres de juntes, i amb una alçada de 90 cm, que
cobertes amb quatre veles o toldos ens guardaven del
fred, el vent i l’aigua a l’hivern, i del sol a l’estiu. Dins
aquest petit espai, a més del negoci, hi teníem ca nostra, ja que hi vivíem les 24 hores del dia, amb tot el
que això representa; dinàvem i sopàvem amagats a un
racó, i el vespre dormíem davall la taula, amb uns somiers de lona i matalassos de llana. Sempre he sentit
contar a ma mare que, per encalentir l’espai abans de
donar-me el bany quan era un nadó, cremava esperit
dins un plat d’alumini per no refredar-me.
Us parl de la plaça Major de Palma quan encara hi havia dues fonts una a cada costat, deixant passar els
carros i els cotxes des de Cort cap al carrer de Sant
Miquel, i els que venien de la plaça del Banc de l’Oli
o anaven cap al carrer del Sindicat; en aquell temps

també hi havia les floristes, que posteriorment varen
passar a la Rambla. Com us deia abans, el mercat de
Nadal començava el dia de la Puríssima, i fins al dia
de Nadal veníem el torró i els dolços típics d’aquestes
festes. A les arcades de la plaça durant aquests dies
hi venien els pastorets, però el dia de la mitjana festa
replegàvem els dolços, canviàvem de lloc les parades
i ens preparàvem per vendre les juguetes dels Reis,
pepes i cavalls de cartó, cuinetes i carretons de fusta, tricicles de ferro, cotxets de llauna; més endavant
començaren a arribar les primeres juguetes de plàstic. En aquells temps el Papà Noel no havia arribat a
Mallorca; dia 5 de gener és la cavalcada dels Reis, i
record veure’ls passar enfilat amb els meus cosins a
damunt la baca de la furgoneta de mon pare, amb tota
la il·lusió del món. Passats els anys l’Ajuntament de
Palma em va donar el gran honor de deixar-me fer de
rei mag a la cavalcada de l’any 2015, va ésser per a mi
tot un orgull i una satisfacció poder fer un petit homenatge als meus pares i a tota aquesta gent que encara
ara i un any rere l’altre viuen les festes de Nadal amb
el negoci al mig del carrer.
D’aquesta manera acabava i començava l’any. Els mesos de gener i febrer en aquell temps no es feien festes a les quals nosaltres anàssim a vendre. Però després del carnaval, que se celebrava molt poc, arribava
el Ram; era la fira de les atraccions i durava cinc o sis
setmanes fins al diumenge de Pasqua. El Ram s’ubicava a la Rambla i les atraccions, a l’esplanada dels instituts; venien firaires de la Península a vendre i també
portaven les atraccions, la roda (noria), el Látigo, els
cavallets, les grans tómboles, els tirs d’escopeta, els
bars de frankfurts, pinchitos i hamburgueses (possiblement varen a ser dels primers que es menjaren a
Mallorca).

Nosaltres veníem dàtils, cocos, pipes, cacauets i avellanes torrades, xufles, castanyes somalles (pilongas),
pipes de carabassa, caramels, i d’elaboració nostra teníem les pomes ensucrades, el tambor d’ametla i les
garapinyades, que fèiem amb un fogo de carbó que
mon pare muntava darrere la caseta. La caseta era una
estructura de ferro amb panells de fusta que es tancava amb més cos i pes que les parades de lona.
El Ram també ha tengut diferents ubicacions; després
de la Rambla vàrem passar a Via Alemanya davant del
Col·legi La Salle, avui convertit en els jutjats de Palma,
posteriorment vàrem anar al camí de Jesús i després
al Parc de la Mar, al polígon de Llevant, fins que devers els anys 80 l’Associació de Feriants de Mallorca
varen comprar el solar de l’antic hipòdrom, davant el
Cementeri de Palma, per poder tenir una ubicació definitiva. Més endavant, a finals del segle passat l’Ajuntament de Palma concretà Son Fusteret com a destí
definitiu. Durant molts d’anys les atraccions del Ram
eren les úniques de les quals podíem gaudir els mallorquins, ja que aquí només hi havia les barquetes, un
teatre de marionetes, pistes de cotxes de xoc, alguns
cavallets, i tirs i tómboles petites.
Per Setmana Santa nosaltres anàvem a Pollença a
vendre els confits per a les processons, tenc el record
de petit quan tot era en blanc i negre, la imatge de la

davallada del calvari només il·luminat per torxes i els
balcons de les cases endomassats de color negre, escoltant música de marxes fúnebres, que encara m’escarrufa.
El Diumenge de Pasqua sortia el sol i tot canviava
radicalment; arribaven les romeries, el dimarts eren
les coves de Campanet i Crestatx, el dimecres era
el Cocó. Hi havia una tradició entre els comerciants
d’Inca, que aquest dia solien donar el capvespre lliure
a les dependentes per substituir un dia de les Fires
d’Inca. Altres pobles també feien els seus pancaritats,
però nosaltres anàvem a aquests que he comentat, i
el Diumenge de l’Àngel anàvem a Santa Magdalena.
Sense cap dubte era la romeria més guapa que jo he
conegut, tot el poble es mobilitzava, el dissabte eren
molts els veïnats d’Inca que pujaven al puig i marcaven
un espai per poder tenir lloc reservat per a la família i
amics que es reunien per participar en el concurs de
paelles, o per ballar ball de bot o córrer les canyes i
aconseguir un bon pollastre, que era el millor premi.
Les avellanes, els dàtils, el coco i els darrers confits
eren els productes més demandats, però també dúiem pilotes d’elàstic, bossetes per a les nines, ulleres
de sol, trompetetes, cordes de bota, baldufes i juguetes barates per conformar els al·lots.
L’any 63 ma mare, que estava embarassada, en bon
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dematí va veure indicis de part, però no va di res a
ningú i se’n va anar a vendre a Santa Magdalena. Al
sendemà va néixer el meu germà, el millor germà del
món, però no perquè no en tengui d’altre, sinó perquè
és el millor amic, company, soci i persona que mai he
conegut; tota la vida m’ha respectat com a germà major, m’ha fet costat i m’ha ajudat a aconseguir reptes
que mai hauríem somiat fer realitat els fills de la torronera de Can Rovell i d’un “firero foraster“ que li deien
Tomás Cueto, sí, mon pare. D’ell entre d’altres moltes
coses vaig aprendre que de la feina surt el profit i a ser
honrat, una paraula de mon pare no havia de menester
firma, i sempre em deia que ell havia de ser com la
dona del Cèsar: no només havia de ser honrat, sinó
que ho havia de parèixer, i maldament que les coses li
havien costat molt d’aconseguir, va anar superant obstacles i lluità perquè volia que els seus fills tenguéssim
una vida més fàcil.
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Passada la temporada dels pancaritats, venien les fires
de primavera. Les primeres eren les de Muro i Santa
Maria, després també n‘hi havia a Sencelles, Manacor,
Binissalem, però les dues més importants en el meu
temps d’infant eren la de Sineu i la de Sóller, que el
dilluns celebraven el Firó i els moros i cristians. La
fira de Sineu era la més important d’aquestes fires
de primavera, era un cita imprescindible per a tota la
pagesia del Pla de Mallorca. No puc dir res del Dijous
Gros perquè en aquell temps no se celebrava. Al llarg
dels anys altres pobles també han fet fires, com Santa
Margalida, Andratx, Alcúdia, Marratxí, Esporles, etc.,
etc. Però les de tradició antiga són les que us he anomenat.
Rient rient ja ens trobam a principi de juny, i amb el bon
temps arribaven les festes patronals, tots els pobles
treien les seves millors gales per honrar els seus patrons. Vull recordar alguna d’aquestes festes que per
a mi tenien algun motiu especial. El principi d’estiu es

començava per Sant Joan i es feien festes a bastants
de pobles, però nosaltres anàvem a Mancor, poble
molt hospitalari on tothom ens coneixia. Durant molts
d’anys varen ésser famoses les batalles de bombetes
que es feien entre la gent jove i no tan jove, la veritat és que era molt divertit; en aquells temps també
estava permès vendre mistos de fer pets, pedres fogueres, covetets de 10 cèntims de pesseta, bengales,
bombetes de paper, etc.
A final de juny, com diu el refrany, “Sant Pere és a
vint-i-nou i Sant Marçal és a trenta, i el sendemà ja ens
entra el primer de juliol“. Les festes de Sant Marçal es
feien al terme de Marratxí i Pòrtol, a l’església que du
el seu nom. Era un sant molt venerat, i de molts de pobles venia gent amb autocars per poder visitar el sant
i comprar una bossa d’avellanes i els famosos siurells.
Record que va a ser un dels darrers llocs on va arribar
l’electricitat, els vespres il·luminàvem les parades amb
llums de carbur i més tard amb càmping gas. Avui en
dia està tot urbanitzat, però quan jo era nin era una esplanada a davant l’església i només hi havia la rectoria,
i anàvem amb la gerra de fang a dur aigua fresca de la
cisterna.
Dia 2 de juliol era la Victòria a Alcúdia. També tenia el
seu punt d’aventura pujar fins a l’ermita, el tram des
dels darrers revolts abans d’arribar a la font fins a ser a
dalt l’havíem de fer peu, perquè a la furgoneta li costava molta de pena poder arribar. L’ofici de les 12 era el
moment més important del dia, i el capvespre després
de dinar es feia una ballada de jotes i boleros molt guapa a l’esplanada de devora l’ermita.
Sant Cristòfol, Santa Margalida, Sant Jaume, Santa
Magdalena, Sant Guillem eren patrons que se celebraven a molts de pobles, i a Inca teníem, i tenim, Sant
Abdon i Senén. Avui tal vegada costa recordar que
les festes d’Inca eren unes de les més importants de
Mallorca, i la plaça dels Pins era un dels llocs més gua-

Artesania,
gastronomia, comerç,
cultura... la festa
més important de
Mallorca

Desitjam a tots
un bon
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pos i ben preparats junt amb el parc de Felanitx, per
celebrar les festes i verbenes, que en aquell temps
eren molt bones.
Un poble molt entranyable per a nosaltres era Pollença,
dia 2 d’agost era la Patrona i es feien les festes dels
moros i cristians. Antigament era molt guapo veure
com la gent major es colgava, mentre els joves ballaven a la verbena, però, a les 6 del dematí tothom es
reunia a la plaça i molt respectuosament sentíem tocar
“L’alborada“, fins i tot per als que no érem pollencins
era molt emocionant veure tot el poble comença el dia
de la Patrona amb aquell respecte i fervor.
A Selva per Sant Llorenç a principis dels anys 80 uns
cabelluts i mal vestits que fumaven tabac d’embolicar
varen fer festa tota la nit al camp de futbol i no en
varen fer de bona, deia la gent del poble. Havia nascut
el Selva Rock, durant molts d’anys va a ser l’emblema
rocker de Mallorca.
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Tot el mes d’agost hi havia festes a molts de pobles,
Llucmajor, Campos; per Sant Bernat a Palma se celebrava la romeria en es Secar de la Real; Sant Agustí a
Felanitx amb les famoses verbenes; per Sant Bartomeu
nosaltres anàvem a Sóller, sentir els trons dels mistos
de fer pets explotar davall les rodes del tramvia era
tot un espectacle. Aquells anys, en què normalment
només es feien la revetla i la festa, després a la majoria de pobles es van afegir les comèdies, la companya
Artis amb en Xesc Forteza era la més sol·licitada, i per
acabar les festes, els focs artificials. Això sí que era
tota una aventura i un perill, perquè a molts de pobles
es tiraven a la plaça a prop de les nostres parades, i
havíem d’estar pendent que no ens pegàs cap espira
damunt les veles, perquè ens hauria pegat foc a tot;
alguna vegada hem vist cremar el paperí de les places.
La Beata de Santa Margalida era també festa gran a tot
el Pla de Mallorca, que cantava “Sor Tomasseta, a on

sou...”, i a final de setembre dels anys 80 a Binissalem
varen fer la Vermada. Record que els organitzadors varen venir a ca nostra a convidar-nos perquè hi hagués
un poc més de festa; la veritat és que mon pare i ma
mare varen vendre quasi tot el que se’n varen dur, va
ser tot un èxit.
Seguint amb el calendari, a finals de setembre el
primer diumenge després de Sant Miquel començaven les fires de tardor. Ja sé que a Inca sempre han
comptat a partir de Sant Lluc, però a Llucmajor, que
també té tres diumenges de fira com nosaltres i són
les primeres, es compta per Sant Miquel. Les dues
primeres eren molt magres i quasi no se celebraven,
però el dissabte de la tercera a Algaida es feia fira el
dematí, després partíem cap a Llucmajor a fer la tercera, que era la més important, i el dilluns i el dimarts
feien el firó. Tota la setmana seguíem la ruta; el dijous
era la fira de Campos i el dissabte dematí anàvem a
Santanyí; després els altres firaires anaven a Felanitx
el diumenge a fer la Fira del Pebre Bord, però nosaltres
tornàvem a casa després de tota la setmana a fora per
fer la 1ª Fira d’Inca.
Durant bastants d’anys molta de gent s’adonava que
era fira perquè quan anaven a comprar les ensaïmades passaven per la plaça i ens veien que muntàvem
la paradeta. D’aquest fet i de la poca participació que
tenia la 1ª Fira record que va néixer l’Associació de
Comerciants d’Inca, de la qual jo faig formar part de
la directiva durant bastants danys. El sendemà dilluns
anàvem a Porreres perquè dimarts era la fira; com podeu comprovar, era molt feixuc, i sobretot pensant en
la tecnologia i les comoditats d’aquell temps, el vent,
el fred i l’aigua no eren tan bons de dur. Moltes vegades els veïnats de qualsevol poble dels que us he
anomenat ens han duit un brases per encalentir-nos,
o un plat de frit o de caragols per menjar. Vull donar
les gràcies a tota la gent que d’una manera totalment
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desinteressada ens ha donat un poal d’aigua, o ens ha
ofert ca seva per poder descansar; aquesta generositat només es pot agrair amb respecte i estimació.
Be idò, ha arribat el moment de parlar de les Fires
d’Inca. Tots els consistoris que varen governar mentre
nosaltres vàrem fer les Fires sempre ens respectaren
poder estar a la plaça Major. De petit, quan hi havia
algunes famílies que es posaven a la plaça, es feia un
sorteig, però, a mesura que es varen retirar i només
varen quedar la meva tia Margalida i nosaltres, les
dues germanes varen acordar que la tia es posava donant la cara a l’Ajuntament i nosaltres davant Can Pere.
Posteriorment, quan va morir el conco Jaume, la tia
ens ajudava a nosaltres, junt amb la meva padrina jove
varen a ser unes segones mares per al meu germà i jo.
A la nostra família tenim l’orgull d’haver duit el nom
d’Inca per tot Mallorca, “les Inqueres” era el nom amb
què ens coneixien pertot, i em consta perquè qualque
company m’ho ha dit, que encara ara la gent als pobles
demana per aquelles dones d’Inca que duen els davantals tan guapos, i m’heu de perdonar per pecar d’immodest, però són moltes les persones que ens han dit
que no han tornat a menjar un tambor d’ametla tan bo,
o un tros de coco, unes avellanes o unes castanyes tan
sanes i bones de pelar com les que nosaltres veníem.
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No puc parlar de les Fires sense anomenar Can
Delante, era una simbiosi perfecta les torroneres d’Inca i el torró Can Delante, fins i tot a algun poble pensaven que érem família. L’amo en Francisco com a empresari, n’Antònia Salamanca com a comptable i tota la
família i la gent de la fàbrica teníem un sentiment mutu
de respecte i afecte molt fraternal; però no només teníem torró: les millor avellanes negretes de Tarragona,
els confits de Setmana Santa, les ametles ensucrades,
els dàtils, els caramels, els rosaris i altres llepolies són
les que compràvem a Can Delante.
La tradició a Inca deia que a la 1ª Fira havien de com-

prar el rosari per als fillols; a la 2ª, el present de torró a
la sogra i a la 3ª, el regal per a l’al·lota. Les Fires eren
eminentment comercials, les botigues i els venedors
ambulants venien tota classe de roba d’hivern tant per
a les cases com per a les persones, sabates, eines del
camp, bestiar i la fruita i verdura de temporada, fins i
tot les juguetes dels Reis o el torró per Nadal, a Inca
i als altres pobles; el dia de fira la gent dels pobles de
devora anaven a fira, era un moment esperat per molta
de gent per poder comprar les coses que els faltaven i
gastar aquells doblerets tan mals de guanyar.
La 2ª i la 3ª Fires eren el preludi de la festa de Santa
Maria la Major, que també era el diumenge de la fira
de Pollença, on el refrany popular deia que diumenge
és la fira, dilluns el firó, dimarts és la bona i dimecres la
millor, perquè efectivament fins dimecres hi havia fira
a Pollença, però els dijous, senyors, arribava el Dijous
Bo. Tot allò vist i viscut a qualsevol altra fira quedava
minimitzat per aquest dia, Inca aconseguia reunir allò
bo, millor i més nou de totes les empreses comercials
de Mallorca, perquè era l’oportunitat de mostrar a un
públic fidel a la cita el millor que hi havia, i nosaltres
els inquers som els primers que obrim les portes de
ca nostra a familiars i amics de qualsevol altre poble,
perquè ens sentim molt orgullosos del Dijous Bo.
A ca nostra era el dia més importat econòmicament
parlant de tot l’any, els americans es pensen que varen
descobrir la pólvora amb el Black Friday i resulta que
nosaltres el teníem dues setmanes abans. Era tanta la
diferència de venda amb qualsevol altre dia que no es
podia comparar; jo he vist vendre més de 700 quilos
de torró a ma mare en un dia, i la meva dona omplint
bosses de dàtils a devora ella braç a braç totes dues,
i quasi sense tenir temps per anar a fer les seves necessitats. He tengut la sort de tenir dues dones molt
valentes a devora mi: ma mare, amb una força d’esperit i una voluntat de ferro que amb tota d’humilitat
del món convidava a menjar un dàtil, una avellana o un

trosset de torró, amb aquells davantals blancs emmidonats que encara ara molta de gent ens recorda; i la
meva dona, que desgraciadament ens va deixar fa uns
mesos, però que amb tota la força i il·lusió del món,
fins i tot estant malalta, feia feina com la primera i ningú s’adonava del seu mal.
Avui ha canviat el sentit comercial de les fires, per les
noves tecnologies, les comunicacions tan ràpides i
l’accés a la informació, que han donat pas a una altra manera de comprar i vendre. Fins i tot també han
canviat les necessitats de les persones, però, allò que
no pot canviar ni hem de permetre que s’acabi és la
il·lusió del Dijous Bo, les ganes de festa i de sentir-nos
orgullosos de ser inquers. Jo em sent molt inquer, estim Inca i només tenc paraules d’alabança i d’orgull per
l’oportunitat que m’heu brindat de contar-vos la vida
d’una família de firaires.
Avui per a nosaltres les Fires també són molt diferents, encara que hi seguim participant amb les botigues obertes, fins i tot el Dimecres i el Dijous Bo muntam un petit estand per fer publicitat i donar globus

als infants i repartir el catàleg de Juguettos dels Reis.
Però, per al meu germà i jo tenen un significat molt
més entranyable, ja que sempre que inflam una bufeta recordam que el primer negoci que va tenir mon
pare quan va arribar a Mallorca va ser una bombeta
per inflar globus, i anava a vendre-les al Port de Sóller
amb el tren. Les vegades que hem pensat com estaria
d’orgullós de veure que els sacrificis que varen fer ma
mare i ell perquè nosaltres dos estudiàssim han donat
molt de profit... Fent una petita menció al negoci que
hem consolidat amb un grup de tendes de juguetes a
diferents punts de Mallorca, no puc deixar d’anomenar
la meva cunyada Margalida, una dona molt intel·ligent
i feinera que, junt amb la meva dona, han format un
tàndem perfecte per acompanyar-nos al meu germà i a
mi en l’objectiu d’aconseguir el que tenim, però sempre amb la mateixa fórmula que vàrem aprendre dels
nostres pares: HUMILITAT, FAMÍLIA I FEINA.
Salut i molts d’anys per a tots,
visca Inca i visca el Dijous Bo.
Tomàs Cueto Amengual
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Llonguets, siurells i altres motius per a l’orgull inquer
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Moltes vegades creim que la història dels pobles la
componen les grans gestes i, de fet, aquestes són importants, però oblidam, sovint, que les petites coses
de cada dia de la gent que forma el poble també són
part d’aquesta història. Hi ha moltes coses que sols es
coneixen per fonts orals o per algun paper o, també,
per una fotografia oblidada per qualque calaix de ca
nostra; no tota la documentació es guarda als arxius,
per això és molt important no tirar cap paper o fotografia sense consultar algú que ho pugui saber qualificar.
També resulta interessant escoltar les persones majors, que ens poden contar moltes coses i molt d’indicis de la nostra ciutat, així com, també, saber conèixer
el que tenim dins la nostra ciutat.
El Dijous Bo és, certament, un dels trets més identificatiu d’Inca que s’ha anat celebrant any rere any vencent moltes dificultats. Inca se sent orgullosa d’aquest

dijous que és més que un mercat, que va més enllà
dels límits del nostre terme i del nostre ambient. No
sabem i resulta molt difícil saber qui en tengué la idea
ni quan començà, això es perd dins la boira del temps.
Altres pobles han intentat copiar el nostre Dijous Bo,
però tots han fracassat, entre altres raons perquè l’han
impulsat des de l’ajuntament i aquestes coses han de
sortir del poble. El Dijous Bo, per molts que n’hi pot haver que no hi estiguin d’acord, és únic, i la gent ve a fer

Dijous Bo encara que vengui el dimecres o el dijous.
Però Inca ha estat pionera en moltes altres coses que
moltes vegades sembla que hem oblidat, ja que en
feim poc cas.
Podríem parlar de les galletes d’Inca, avui tan popularitzades per la firma Quely, que nasqueren dins el
forn de Cas Xigarro, davant de la necessitat de crear
un pa que pogués durar molt temps que servís, sobretot, per a la gent que, embarcada, passava molts dies
dins la mar sense tocar terra. També, aviat, la gent les
va descobrir i les començà a consumir com a berenar,
qui no ha berenat a l’escola d’unes quantes galletes
amb una pastilla de xocolata? I a no pocs viatgers els
servien per entretenir la gana, no recordau els més
majors com a l’estació d’Inca, quan s’aturava el tren,
una persona amb una palangana de fusta penjada pel
coll oferia als viatgers paquets de galletes i aquests en
compraven guaitant per la finestra? També hi havia botigues i forns d’altres pobles que anunciaven que venien galletes d’Inca. Ben prest es varen fer a altres forns
de la ciutat i, avui en dia, fins i tot, es fan fora d’Inca.
Un altre producte dels forns de la nostra ciutat molt
apreciat és el panet francès. Aquest és originari de

França, com indica a la seva denominació. I com arribà
a la nostra ciutat? Idò, simplement, un inquer que feu
feina a un forn de França quan tornà a Inca començà a
fer-los en un dels nostres forns, i tengué tanta demanda que fins i tot n’enviava a altres pobles, sobretot a
Palma. Molts els anomenaven panets d’Inca, a Palma
copiaren la recepta i en començaren a fer, la gent demanava si eren d’Inca i el qui els despatxava contestava dient: “No, són llonguets”, volent dir que eren de
Palma. I així fou com començaren a dir-los no panets
francesos ni panets d’Inca, sinó llonguets, que s’han
popularitzant tant que, fins i tot, es promocionen en
un dia especial.
Una de les indústries –no sé si valdria més dir artesania– més antigues d’Inca és la del fang. En tenim
documentació des del segle XIII, i n’hi ha indicis des
dels temps de la dominació islàmica i, fins i tot, algun historiador ha assegurat que a Inca es feien àmfores per exportar vi i oli en temps dels romans. Això
no ens ha d’estranyar, ja que gran part de la terra del
nostre terme és argila. Plats, escudelles, teules, gerres, pitxers, càntirs, botilles... sortien de les nostres
gerreries en tanta quantitat que, amb grans botes de
fusta, s’exportaven a molts pobles de Mallorca i de
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fora Mallorca; la ceràmica era molt apreciada tant per
la seva textura com pel vernís que s’emprava, vernís
que solia fer cada terrisser i en la preparació del qual
era molt important una herba que es feia al puig d’Inca. Encara ara, els vertaders afeccionats a la ceràmica
d’arreu del món cerquen peces obrades a Inca, ja que
es valora molt. Als anys 20 del segle XIX es començà a
elaborar un petit objecte que antigament ja s’havia fet
a Mallorca, es feien a tota la part sud d’Europa, però
amb el temps s’havien perdut, es tracta del siurell.
D’on ve el siurell que coneixem en els nostres dies?
En el segle XIX, al principi, l’Estat feu una desamortització i expulsà els frares dels seus convents, a Inca
arribaren alguns frares exclaustrats cercant aixopluc a
les seves famílies, perquè no els deixaven viure en els
seus convents que l’Estat havia robat. Un frare me-

nor franciscà que segurament havia viscut uns anys al
sud d’Itàlia passà a viure amb la seva família, que tenia
una gerreria, i per entretenir-se començà a fer siurells.
I qualcú pot demanar: i no són de Pòrtol? Aquesta és
una equivocació en la qual cauen molts; no, no són de
Pòrtol. A Pòrtol feien i fan bones olles i greixoneres,
ja que la terra que tenen és més adequada per fer-les
i, de fet, els nostres gerrers anaven per pobles i mercats venent plats, escudelles, gerres, pitxers, càntirs,
botilles, etc. En canvi els gerrers de Pòrtol duien greixoneres i olles. Madò Bet, que a Pòrtol és coneguda
com “la siurellera”, va declarar, i així ho publicà Mascaró i Passarius, que quan venia a Inca el dimecres per
vendre greixoneres i olles, el vespre posaven a ca uns
gerrers i, a la vetlada, les dones, mentre resaven el
rosari, feien siurells, i ella a poc a poc en va aprendre.

De siurells, a Inca en coneixem de Can Torrens, Can Piritis i Cas Sego, actualment encara en fa, i molt bé, na
Francisca Truyols. D’altres llocs a més Pòrtol, en tenim
constància de Manacor, Santa Maria, Consell, Llucmajor. Quant a fora de Mallorca en coneixem de Guadix,
Còrdova, Portugal, Txecoslovàquia i d’algun lloc més.
Tots tenen una similitud i algunes diferències. No els
hem de confondre amb les ocarines que es fan a molts
pobles arreu del món. El siurell, durant molts anys, ha
estat la joguina dels infants, sobretot per les matances. Les nines duien unes cadufes, que són petites
gerretes amb un siulet com els del siurell. A Andratx,
el 2 d’agost, dia de la Mare de Déu dels Àngels, aniversari de la invasió dels pirates de Barba-roja, feien una
processó en què els nins duien un siurell i les nines,
una cadufa. Se’m permeti, com he fet tantes vegades,
reivindicar que la nostra ciutat dediqui un monument
al siurell.
Molta gent que ha anat a Madrid un moment o l’altre
ha passat pel Retiro, un parc de grans dimensions on
hi ha de tot i que serveix a la gent que viu a la Villa i
Corte per tenir un bon contacte amb la natura. Una de
les coses que hi ha és un llac on la gent pot passejar
amb barca, moltes vegades l’han mostrat per televisió.
El que per ventura molta gent no sap és que a Inca
també teníem el nostre llac, i no em referesc als Terrers, on anaven molts al·lots a banyar-se i a pescar; no,
aquest llac o gran safareig era devora la fàbrica de gas
i electricitat, ja que per refredar les turbines havien de
mester molta aigua, i aquesta bassa era prou grossa
per poder-hi passejar amb barca. Com a mostra vegeu
aquestes fotografies que m’han deixat la família ValriuMulet. Com que no era gaire fàcil anar a passejar per
la mar i, a més, hi havia pocs entreteniments, no anava
malament aprofitar les caigudes.

Molts pobles de Mallorca tenen les seves llegendes,
també les podríem anomenar rondalles, Inca no n’és
una excepció. N’hi ha que són molt conegudes: La potada del cavall del rei En Jaume I (la Pota del Rei), la
concessió de l’escut d’Inca en què es diu que Benahabet ja tenia el ca en el seu escut (vegeu l’article, que
es publica en aquest mateix programa, del bon amic
Bartomeu Bestard, de la Reial Acadèmia d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics. Cronista oficial de la
ciutat de Palma). Per cert, sabíeu que l’escut d’Inca és
idèntic, en la seva composició, a l’escut de Cambrils,
localitat de Catalunya? Altres llegendes no són tan conegudes, com la trobada de la imatge de santa Maria
la Major dins un pou o la de la cova de les bruixes del
puig de Santa Magdalena. Les llegendes s’han d’agafar així com són i està bé que les contem als infants,
però no els hem de confondre amb fets històrics, ja
que quasi sempre els fets demostren que no són més
que creacions de ments fantàstiques i creatives.
Hi ha moltes més curiositats, com per exemple que
Inca, després de Palma, és la que té la col·lecció d’art
religiós més important de Balears; que les nostres Jornades d’Estudis Locals són les més antigues i nombroses de les que organitzen els pobles de Mallorca; que
el circuit ciclista que s’organitza per les festes de Sant
Abdon i Sant Senén és la prova més antiga de l’Estat
espanyol, ja que s’ha celebrat sense interrupció; que el
concurs de felicitacions nadalenques que creà l’escola
pública Llevant i que ara segueix organitzant el nostre
Ajuntament amb la col·laboració de diferents persones
és el més antic de l’Estat espanyol, ja va per l’edició
51a. Però, d’algunes, ja n’hem parlat i de les altres ja hi
haurà temps de parlar-ne.
Que tengueu un bon Dijous Bo, i que no plogui.
Santiago Cortès i Forteza
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100 anys de la revolta de les subsistències

14

La passada primavera es compliren 100 anys de la
revolta de subsistències. Entre els mesos de març
i abril de 1919 a Inca varen produir-se uns fets que
han estat cabdals per a la història local del segle
XX i que gairebé ningú no coneix avui en dia. Durant aquells mesos de 1919 es produïren vagues,
saquejos, manifestacions, detencions de líders
obrers, càrregues de la Guàrdia Civil i de l’Exèrcit,
així com un seguit de crisis en el consistori amb
la dimissió de diversos batles. Per primera vegada
gran part de la classe obrera d’Inca va ser conscient
que es vivia una situació límit i que era necessari
actuar.

Per entendre aquells fets és necessari conèixer en quin context es
produïren. El març de 1919 feia tres
mesos que havia acabat la I Guerra
Mundial (1914-1918). S’hi enfrontaren els darrers imperis europeus:
Rússia, Alemanya, Àustria-Hongria,
Turquia, França i Gran Bretanya,
entre d’altres. Durant aquest llarg
conflicte Espanya havia restat com
a potència neutral. Això no significa
que quedàs aïllada del context bèl·
lic. Espanya esdevingué proveïdora
de matèries primeres i de manufactures als països en conflicte. Això
suposà l’encariment dels queviures
al territori espanyol, ja que les empreses preferien exportar a un alt
preu els seus productes als països
europeus en conflicte. La carestia
de queviures i el preu alt provocaren diversos moviments de protesta arreu de l’Estat i també a Inca.
Però les crisis de subsistències que assolaren Espanya i Mallorca durant aquell període anaven acompanyades d’altres problemes tant o més greus.
Durant els anys de la I Guerra Mundial va créixer
el descontentament de la classe obrera mallorquina i inquera. El moviment obrer arribava llavors a la
seva maduresa arreu d’Espanya. Aquest moviment
va rebre, a més, la influència de la Revolució Soviètica, que el feu més radical. Al mateix temps creixia
el descrèdit de la monarquia borbònica d’Alfons XIII,
incapaç de solucionar els principals reptes de l’Es-

tat. També la situació del sistema de partits era delicada. La rotació de partits monàrquics conservadors i liberals defraudava a gran part de la població,
que veia que el sistema era una forma per estendre
el caciquisme i la corrupció.
Davant aquest panorama es plantejaven diverses
opcions. D’una banda, el moviment obrer pugnava
per una sortida revolucionària amb influències de la
soviètica. De l’altra, alguns partits, des de fora del
sistema de la Restauració plantejaven opcions republicanes i molt més democràtiques que foren les
que s’implantaren durant la II República l’any 1931.
Altres polítics proposaven opcions autoritàries com
les de Primo de Rivera, que implantà una dictadura
entre 1923 i 1930. Aquesta dictadura seguia el model que s’anava imposant arreu d’Europa durant els
anys 20 i 30.
Com a la resta d’Espanya, a Inca, la crisi de subsistències de 1919 es va mesclar amb altres problemàtiques com la crítica a l’Església i al clergat, la
crítica a les polítiques dels cacics locals o la lluita
per la millora de les condicions de vida de la classe
obrera inquera. La naixent burgesia local vivia amb
cert temor el nou moviment obrer. Alguns burgesos mostraren un clar rebuig a qualsevol demanda

dels treballadors i optaren per la severitat.
Altres burgesos intentaren solucionar les
relacions difícils amb els obrers a partir de
la mediació de l’Església, que amb el pare
Cerdà al capdavant volia millorar les condicions de vida de les classes populars a partir
de la seva doctrina social. En un primer moment, davant la crisi de subsistències, varen
triomfar les solucions autoritàries per part
de l’empresariat local. Davant el problema
social es va optar per la intervenció de la
Guàrdia Civil, de l’Exèrcit i per la creació de quelcom semblant a sometents que s’enfrontaven directament amb els obrers.
Aquells fets de 1919 van transcórrer en dues fases.
La primera fase tengué el seu punt àlgid el dijous
dia 13 de març. Després de setmanes de tensió,
vagues, mítings i manifestacions, aquella jornada,
en el mercat, no hi havia queviures a preu taxat
(preu baix acordat per l’ajuntament) i els obrers exigien tenir accés als aliments a un preu raonable.
En el mercat s’iniciaren unes bregues que acabaren
amb greus aldarulls. Se saquejaren diversos punts
de venda del mercat i els obrers anaren a cal batle Miquel Amengual a exigir-li que explicàs a on hi
havia queviures. Agafaren patates d’un magatzem
i també farina dels trens que hi havia a l’estació de
ferrocarril. La Guàrdia Civil sortí del quarter per ordre del jutjat local. Anaren casa per casa a recuperar els queviures. El dia 14 una manifestació obrera
recorregué les fàbriques. El dia 15 el batle dimití,
i prenia la vara Pere Ferrer, tinent coronell retirat
proper al partit liberal.
La segona fase es produí el mes d’abril de 1919.
Per suposat que els ànims no s’havien tranquil·
litzat després de la intervenció de la Guàrdia Civil.
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Els obrers seguien patint la manca de queviures.
Els burgesos, d’una banda, cercaven solucions
amb l’ajuda del pare Cerdà a partir dels principis
de la doctrina social de l’Església, com hem exposat abans. Al mateix temps un grup d’empresaris i
polítics locals s’organitzava per crear forces de xoc
contra els vaguistes. Per això, no és estrany que dia
14 d’abril hi hagués de nou greus aldarulls. A la seu
de l’associació La Vanguàrdia Inquera, compartida
amb el Cercle d’Obrers Catòlics, s’hi celebrava una
reunió d’alguns polítics i empresaris per organitzar
una mena de sometent. Un grup d’obrers anaren a
manifestar-se davant la seu de La Vanguàrdia i alguns dels reunits allà dins sortiren a increpar-los.
Hi hagué paraules gruixades i grapades entre ells.
Es coneixen dues versions sobre allò succeït aquell
14 d’abril. D’una banda, Llorenç Beltran conta a la
seva crònica de Foch y Fum (18 abril 1919) que es
futur sometent inquer, reunit amb so fi de prendre
els acords que ses circumstàncies aconsellin, és
molestat i obsequiat amb pitos i fores. Em diuen
també que nostro Alcalde (Pere Ferrer) s’ha vist
obligat a empunyar pistola o revòlver però consta
que no he sentit cap dispar. Són les 11 i sa Bene-
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mèrita la pren a culatades veient-se carreres per
tot arreu i per final de festa apareix número crescut
de soldats d’infanteria al mando d’un capità a qui
l’acompanya s’alcalde.
La versió de Miquel Duran publicada al setmanari
Ca Nostra (abril 19191) és un poc diferent. Explica
que alguns obrers mal aconsellats per un comitè
roig de tercer o quart ordre, segons es diu, anaren
a moure renou davant el Cercle (lloc de reunió de
La Vanguardia i del futur sometent) i, en intentar
entrar, se pegaren quatre grapades amb els socis
que estaven a la porta. El sr. Batle, D. Pere Ferrer,
sortí de la reunió i amonestà els revoltosos que es
retirassen i de moment logrà calmar el renou, però
quan estaven per acabar i que ja s’havia dit to lo
que es volia, sentiren cops forts a les portes i que
el bordell augmentava per moments. Els de la reunió (del sometent) s’indignaren i obriren les portes
grans en sec i envestiren els renouers que ho daren
a les cames cap el carrer Major. Aquí va ser troia.
Hi va haver crits, encalsos, grapades, insultant-se el
sr. Batle, i el sr jutge D. Miquel Pujadas Ferrer, que
per casualitat passava per allà, el que donà ordres
en to imperiós a la Guàrdia Civil que fes retirar les

turbes. Les guàrdies donaren força de culatades
però essent solament quatre per tanta multitud revoltosa per poc quedaren acorralades. No tardà en
comparèixer una companyia de la infanteria baix el
manament de l’agosarat capità don Adolf Engràcia
que pogué dins poc moments fer net de revoltosos
les vies públiques... Durant la mateix nit començaren les detencions: uns foren duits al quarter militar per haver resistit a la força armada, i altres a
la presó civil per haver faltat a les autoritats Civil i
Judicial.
La versió dels obrers sobre allò que succeí dia 14
d’abril resta, encara, sense desvetllar. No sabem,
segons els membres del moviment obrer local,
com degueren ser els fets d’aquells dos mesos intensos a Inca. Sí que coneixem el nom dels cinc
obrers detinguts que acabaren passant sis mesos
a la presó de Palma: Andreu París, Miquel Ferrer,
Llorenç Gelabert, Pere Gener i Antoni Torrens. Foren alliberats el 3 d’octubre del mateix 1919. La
crònica de la publicació Cultura Obrera (18 d’octubre de 1919), clarament favorable als empresonats
inquers, conta que després de sortir de la presó
varen ser portats fins a Inca amb cotxe. En arribar a

la ciutat sortiren al balcó de la societat La Justícia,
i des d’allà Ferrer va dirigir la paraula a la multitud
reunida. Ferrer va deixar clar que no tenia por de les
presons ni dels càstigs, i que sempre estarien disposats a lluitar per la justícia i a combatre la maldat.
Els fets de 1919 quedaren dins la memòria de tots
els inquers. Per això desset anys després, l’any
1936, la majoria dels líders implicats en aquells fets
acabaren a les presons franquistes o assassinats
pels escamots falangistes. Un d’ells fou Andreu París. Per això a finals de gener de 2019 s’inaugurava
una zona verda a Inca dedicada a la seva memòria.
Malauradament les restes de París encara no han
pogut ser localitzades, ja que fou represaliat durant
la Guerra Civil i no s’ha pogut recuperar el seu cos.
És una de les víctimes desaparegudes de la Guerra. La memòria col·lectiva no pot deixar de recordar
tots els protagonistes d’aquells fets de 1919 i tenir-ne una visió cada vegada més lúcida i acurada.

Miquel Pieras Villalonga
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El Conservatori,
un espai amb
molt de futur
Els estudis musicals sense dubte són, a més d’una part
de l’oferta cultural, un complement educatiu i humà, que
permet treballar en grup i individualment amb l’instrument un llenguatge com la música, universal; tal vegada
fins i tot màgic, però que per damunt de tot és capaç de
connectar amb les persones i connectar-les.
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A Inca, ja fa temps comptam amb una centre de formació musical oficial, l’Escola Municipal de Música i Dansa
Antoni Torrandell, i que al llarg dels darrers 25 anys ha
permès que diferents generacions d’inquers i inqueres
s’hagin pogut apropar a la música i, des del 2009, a la
dansa. Alguns dels nostres alumnes han aconseguit premis internacionals, en la línia del músic inquer que dóna
nom al nostre centre i que amb molt d’orgull passejam
pertot arreu. Ben igual que ell va traspassar fronteres a
principis del segle XX, d’altres han finalitzat estudis superiors i d’altres simplement han gaudit de la música i la
dansa. L’Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell ha fet feina amb l’objectiu de convertir-se en referent cultural i educatiu, dins la seva oferta trobam estudis
reglats de Grau Elemental i de Grau Mitjà, i que a partir
del curs 2018/19 són amb la consideració de Conservatori. Aquest fet ha fet possible posar en valor la tasca de
tot l’equip docent i administratiu del centre, que ha fet
molta feina per aconseguir aquest reconeixement per a
la ciutat d’Inca. Però també hi trobam altres ofertes com-

plementàries, que enriqueixen el centre i la vida cultural
de la nostra ciutat, com ara iniciació per a nins i nines de
4, 5 i 6 anys; estudis no reglats, amb un caire més lúdic,
però amb la qualitat de professors superiors; glossat,
música tradicional, i fins tot activitats relacionades amb
tècniques de relaxació i posturals, per millorar el treball
amb l’instrument.
És habitual veure dins la programació cultural de la ciutat concerts d’alumnes o de professors, fent realitat un
retorn cultural amb els nostres alumnes. Igualment des
del centre treballam activament per ser part activa de la
dinamització cultural especialment musical, amb la participació i l’organització dels festivals de música Inclàssic i
IncaJazz, aquest darrer ja amb catorze edicions i amb un
caire marcadament social, atès que col·labora amb entitats socials d’Inca i aporta un petit granet al seu dia a dia,
mitjançant els petits donatius dels assistents.
Convidam a tots els inquers i inqueres a apropar-se al seu
Conservatori Municipal d’Inca Antoni Torrandell, per comprovar la nostra oferta de totes les especialitats, piano,
guitarra, corda, vent-fusta, vent-metall, cant, orgue, i sentir i veure treballar les nostres orquestres, així com qualsevol de les altres activitats, siguin de l’edat que siguin.
Marcel·lí Minaya
Director
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LA

MARCA SOCIAL
L’essència d’Inca
reflectida en un
logotip

D’INCA

Presentam la nova marca social d’Inca que representa la voluntat del poble, la
manera en que entenen les seves arrels i veuen el seu futur. Una marca social
feta pel poble per al poble.
Tot va començar amb dues preguntes:
• Què és el que més representa Inca?
• Quin color vos identifica?
Associacions, adults i infants ens varen contestar i aquest és el resultat. Els
primers perquè representen d’on venim i els segons perquè seran el futur del
poble.

COLORS

TIPOGRAFIA

TEMÀTIQUES

Aquests són els colors més escollits per
representar el poble. El vermell com a color
principal, és sinònim del foc, la passió, el
dinamisme i la força. El verd, blau i groc
representen la natura i l’alegria.

La tipografia, creada
expressament pel logotip, entraria
dins la classificació de “Brush
Script” o, el que és el mateix,
pinzellada a mà.

Aquestes són les diverses
temàtiques generals que varen triar
com a representatives d’Inca.
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La lletra N reflecteix la tradició comercial
del poble a través de l’ansa d’una
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d’Inca cada dijous.
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La lletra C simbolitza
a les galetes més
famoses de Mallorca,
amb un origen mariner
perquè substituïen
el pa durant les
travessies.
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El gremi de sabaters és un dels
més antics de la vila i un dels
que ha tengut més pes econòmic
fins fa uns anys.

GALETA
D’INCA

ADUL
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Disseny de Som Tourism

La lletra A com a representació
de la silueta d’una sabata amb els
cordons.

ASSOCIA

S
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La lletra I es representa
amb el símbol més
emblemàtic de l’església
parroquial de Santa
Maria la Major, element
que fins a principis del
segle XX era l’edifici
més alt del municipi
i es podia veure des
de qualsevol indret de
ciutat.

%

NT

Una de les temàtiques
més anomenades a les
enquestes va ésser el
patrimoni arquitectònic.
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Aquesta és la nova marca social d’Inca. Un logotip que neix del poble per
a tots els inquers i inqueres, i vol reflectir la ciutat des del punt de vista
històric, econòmic i social. Representa simbòlicament l’essència d’Inca i
tot allò que ens fa especials. Inca és
una ciutat oberta, viva i dinàmica. Una
ciutat amb forta tradició i un patrimoni històric molt representatiu. Cultura,
art, gastronomia i esport són algunes
de les nostres senyes d’identitat.
Som referents de la indústria del calçat, i les nostres galetes d’oli viatgen arreu del món, entre d’altres qüestions
que ens fan únics. A més, el nostre mercat setmanal és
un dels més importats de Mallorca i celebram tots els
anys el Dijous Bo, la fira de les fires.
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El Dijous Bo (una de les altres temàtiques
més triades) és una de les fires agrícoles
i ramaderes més importants de l’illa, ja
que en ella s’hi comprava i venia tot allò
necessari per passar un bon hivern.

Infografia logo INCA_2.indd 1

12/3/18 18:10

La marca és, per tant, un projecte comú de tots i totes,
que s’utilitzarà per promocionar Inca. És una manera de
mostrar que estam orgullosos no tan sols de la nostra
ciutat, sinó de tot el que podem oferir, i de transmetre els
seus principals trets característics.

¡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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Especialistas en piel desde 1877.
Inquers desde siempre.
¡Feliz Dijous Bo!
lottusse.com

Interior del monestir
de Sant Bartomeu

Sant Bartomeu, un oasi de pau dins de la ciutat d’Inca
Les monges tancades són a Inca des de l’any 1530
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Les religioses jerònimes arribaven a Inca el dia 11 de
novembre de l’any 1530, i s’establiren al puig de Santa
Magdalena; abans d’elles hi va haver una comunitat de
monges clarisses, que després baixaren a l’Olivar de
Palma.
N’era la priora sor Antònia d’Espanya, acompanyada de
les professes sor Damiana Faret, sor Úrsula Reus, la inquera sor Miquela Guaita, sor Margalida Constança Mascaró, la novícia sor Antònia Oleza, que ja va professar a
Sant Bartomeu d’Inca l’any 1532, i la postulant Eulàlia
Metge, que també ja va professar a casa nostra.

Varen venir a Inca procedents de Santa Elisabet de Palma a petició dels jurats d’Inca, allò que avui podríem dir
l’Ajuntament d’Inca. És a dir, que el proper 2020 farà 490
anys que les monges tancades, com són conegudes popularment les religioses jerònimes, són a Inca de forma
ininterrompuda.
Estant a Santa Magdalena entraren com a postulants Catalina Fàbregues d’Inca i Jerònia Font de Muro. Ambdues
ja professaren a Sant Bartomeu l’any 1538.
Qualsevol persona que conegui el puig de Santa Magdalena sap que és un bell mirador sobre el Pla de Mallorca.

Podrà entendre fàcilment les penoses condicions de vida
que patia la comunitat monàstica, agreujades per la manca d’aigua.
Després de resistir-hi quatre anys, les religioses varen
obtenir de la vila l’oratori de Sant Bartomeu, aïllat de la
població, però fàcilment accessible. Cal recordar que estam parlant del segle XVI i no de dia d’avui a ple segle
XXI, i que ja estan dins la població.
Amb abundant aigua i amb majors possibilitats d’expandiment, el tros de terra annex se’ls va cedir a canvi d’una
missa anual per mossèn Martí Cifre, alies Romaní, i que
avui en dia s’està celebrant cada any el dia 11 de novembre. Martí Cifre tenia cura de la capella de Sant Bartomeu. Les monges en prengueren possessió el dia 21 de
desembre, festa de Sant Tomàs, de l’any 1534.
Poc després hi afegiren un olivar i una quarterada de terra. Així, la comunitat va poder créixer ràpidament: l’any
1538 s’hi sumaven tres monges jerònimes més, sor Jerònima Desmàs, sor Joana Mates i sor Àngela Angelats,
i tres anys després ja hi havia un total de 22 religioses.
En les èpoques de màxima ocupació s’hi van arribar a
allotjar gairebé una cinquantena de monges de clausura. La comunitat actual està formada avui dia per quatre
religioses jerònimes, una d’elles la inquera sor Maria del
Santíssim Sagrament (Joana Ballester Coll). És un orde
fundat l’any 1373 que va arrelar a Palma l’any 1485 i des
d’allà varen venir a Inca, segueixen la regla de sant Agustí. L’hàbit monacal és blanc, amb escapulari marró i vel i
capa de color terrós.
Sant Bartomeu sempre ha estat un monestir pobre
i recol·lecte en el si d’un món rural, escàs de rendes i
habitat per religioses dedicades preferentment a la vida
contemplativa, factors que n’han determinat una estructura arquitectònica sòbria i irregular.

Dia 23 d’abril de 1539 compraren una peça de camp d’olivar i el primer de maig de 1567 compraren una quarterada de terra a Joana Campins, i així va sortir l’extensió que
avui està ocupada per l’església, el monestir i l’hort.
L’any 1837 el Govern decomissà de les rendes del monestir i li prengué la finca de Son Capó, que està a la part
dreta del convent aferrada a la tàpia, i una altra dita es
Campet, que confronta a la part baixa de l’hort, vora el
camí que hi ha l’heura.
Ara cada dia les monges jerònimes tenen la missa a les
7.45 a la capella de Sant Bartomeu i els dissabtes, diumenges i festius a les 8.30 h. El seu capellà és mossèn
Santiago Cortés.
Cada trimestre es fa una visita guiada al monestir coordinada per l’historiador de l’art Pere Rayó, i la gent que hi
acudeix té la possibilitat de visitar l’església conventual,
el petit museu d’interessants obres d’art i també l’antic
refector (menjador) de les monges i l’hort.
Aquest any la visita tendrà lloc el dia 14 de desembre.
Aquestes visites comencen a les 10.30 hores amb concentració a la clastra del monestir i acaben devers les 12
hores visitant l’església, el museu i l’interior del convent.
Sens dubte podem dir que Sant Bartomeu és un oasi de
pau i un lloc de pregària i de contemplació dins la ciutat
d’Inca. Amb la tranquil·litat que s’hi respira pareix com si
ens trobàssim temps enrere.
Val la pena visitar aquest lloc tan emblemàtic que tenim a
la nostra ciutat sense presses. Visitar el torn, las clastra,
el lledoner, arbre singular, els parladors i acabar amb una
visita als molins del serral que estan darrere el convent.
Guillem Coll
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25è aniversari
dels gegants d’Inca

Puja

La sabatera portant mocador fins a 2016

La Sabatera
sabatera aa la
la Cursa
Cursade
delalaDona
Dona
La

Inca és un dels molts municipis de Mallorca que compta
amb gegants i tradició gegantera, i enguany fa 25 anys que
el sabater i la sabatera, els gegants d’Inca, són entre nosaltres. Uns gegants dels quals molts ens sentim orgullosos i
que mai hem d’oblidar que són part fonamental de la nostra identitat, de la nostra tradició i de les nostres festes.

El 1993 es varen construir els dos nous gegants a la Factoria Cultura d’Olot. Per dotar-los de moviment porten
carcasses de fusta rígida perquè puguin ser portats a coll
pels portadors i no perdre l’equilibri, sobre les carcasses
van col·locats els vestits. El cap, les mans i les sabates
estan modelats en fibra de vidre.
Les mides dels gegants sabaters són de 3,70 i 3,40 metres, i pesen 44,50 i 37,50 quilograms. Els nostres gegants criden l’atenció per la seva figura estilitzada, amb
expressions naturals, cares rosades i d’edat jove, però el
que els defineix en el seu ofici són el cabdell de corda i
una agulla de cosir sabates a les mans de la geganta i el
davantal blanc, el martell i una sabata a les del gegant.
El que representen aquestes figures, sabater i sabatera,
no és qüestió d’atzar; es va voler fer en homenatge a la
que en aquells anys era la principal ocupació del nostre
municipi, la pell i les sabates.

La Sabatera portant mocador fins 2016
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Encara que a Inca tenim des de 1928 els gegants-pagesos més antics de Mallorca i que es diuen Abdon i Maria,
fa ara 25 anys que es varen construir els actuals gegants,
el sabater i la sabatera. El motiu de fer-los no va ser d’altre que els pagesos, Abdon i Maria, eren figures que pel
seu pes i estructura interna eren fixos i només podien
custodiar la porta de l’Ajuntament en festes de la ciutat.
Inca necessitava una parella de gegants que poguessin
ser portats i permetre així el seu desplaçament per participar a cercaviles i balls, no tan sols a Inca, sinó també a
trobades geganteres a tot arreu de les Illes.

Són propietat de l’Ajuntament, on els podreu trobar sempre que no estiguin de festa.

La seva presentació a
Inca i el seu primer ball
va ser el 1994. El 22 de
novembre l’any 2000
es constituí la primera
Junta Directiva i colla
gegantera Gegants
d’Inca amb Llorenç
Roig de cap de
colla fins a 2018 i
Llorenç Sastre fins
avui; ambdós junt amb gent altruista
lena. han estat els vertaders autors dels movia
d
i
entusiasta
g
a
M
e Santa
puig d ments dels nostres gegants, ells són els portadors, ballaada al
dors i ànima del sabater i la sabatera, i els han convertit
en figures amb arrelament popular.
El 12 de novembre de 2000 tengué lloc la I Trobada de
Gegants d’Inca dins les festes de Santa Maria la Major,
i a partir de llavors han participat a moltes trobades geganteres any rere any per tota l’illa. Han acompanyat el

consistori a les festes de Sant Abdon i Senén, han pujat
al puig de Santa Magdalena el dia del pancaritat i la geganta ha caminat a la Cursa de la Dona. Han visitat les
festes de Crist Rei i del Col·legi de Sant Francesc, i han
participat de la festa solidària de La Salle.
Els dos últims anys han pres part en més de 25 trobades
a diferents indrets de Mallorca i han guardat les portes
de l’Ajuntament en totes les festes municipals i autonòmiques.
I no es pot oblidar la Trobada de Gegants d’Inca que se
celebra cada any l’últim diumenge abans del Dijous Bo
en el marc de la festa de Santa Maria la Major, i de la qual
enguany serà la XIX edició.
Aquestes i moltes altres són les activitats que porta a terme la colla de Gegants d’Inca; en aquest any assenyalat
del nostre 25è aniversari us volem desitjar molts anys per
les Fires i que ho passeu molt bé. Us esperam.
Volem agrair la seva implicació i suport a totes les persones que han format part de la Junta i la colla de Gegants
d’Inca.
Colla gegantera Gegants d’Inca
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L’Associació Filatèlica d’Inca
prepara la XLI Exposició Dijous Bo 2019

Es retrà un homenatge al setmanari Dijous per la seva valuosa tasca
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El mes de novembre tendrà lloc la XLI Exposició que l’Associació Filatèlica d’Inca du a terme amb motiu del Dijous
Bo 2019. És la fira més important de les Illes Balears, i els
filatèlics hi volem ser presents amb l’exposició que dóna
nom a l’Associació, i amb la nostra petita però important
aportació cultural.
Cada any volem donar a conèixer un personatge o entitat
de la nostra ciutat. L’any passat fou un lul·lista de reconeguda fama mundial, el doctor Sebastià Garcias Palou, i a
la vegada un desconegut per molts d’inquers, principalment els més joves. En aquesta ocasió serà el setmanari
Dijous, la premsa d’Inca amb més duració. El passat setembre va fer 45 anys que setmana rere setmana està a
les llars inqueres. És una eina important de consulta del
darrer terç del segle XX i del segle XXI. Dins les seves
pàgines es pot veure la modernització i el canvi d’Inca en
aquests quasi 50 anys.
Amb un bon equip d’inquers que estimen la nostra ciutat
i que el fan possible, com deia el pare Miquel Colom, “és
un miracle de voluntat“. El seu director és Andreu Quetglas, tota la vida informant d’Inca a moltes publicacions.
Ara ja són 60 anys de feina d’Andreu Quetglas per Inca.
També com és lògic farem l’Exposició Filatèlica amb variada i interessant temàtica del món del segell, així com
una mostra del món del col·leccionisme, per mostrar la
seva tasca, perquè l'obra començada fa molts d’anys volem que tengui continuïtat en el futur.
Així mateix, editam un fullet que dóna a conèixer la història de l’entitat homenatjada. La publicació de la trajectòria
del setmanari Dijous ha estat coordinada per Miquel Pieras Villalonga, historiador, i Gabriel Pieras Salom, cronista
oficial d’Inca. A més, es publicarà una postal i també un

sobre enumerat que fan que gràcies als col·leccionistes
de segells el nom d’Inca i del setmanari Dijous es passegin per tot el món, gràcies a la màgia de la filatèlia.
D’altra banda, es durà a terme un mata-segells commemoratiu del rotatiu inquer que es posarà a les cartes que
aquests dies s’enviïn des d’Inca o es duguin al Centre
Parroquial de Santa Maria la Major els dies de l’Exposició.
Hem de destacar cada any l’exposició del Concurs de Dibuix Escolar, en què els i les alumnes participants donen
la seva visió del Dijous Bo, del setmanari Dijous, i que
cada any és molt visitada pels escolars d’Inca. L’Exposició ajuda que el món de l'ensenyament i les seves famílies, per altra part, coneguin la filatèlia i el col·leccionisme,
i puguin gaudir d’aquesta mostra que es fa cada any a Ia
nostra ciutat.
En nom de la Junta Directiva de l’Associació Filatèlica
d’Inca us convidam que vengueu al Centre Parroquial,
que vegeu allò que feim i, si alguns s’animen a continuar la nostra tasca, estarem ben contents que formeu
part de la nostra família i us rebrem amb els braços ben
oberts.
Cada any en acabar l’Exposició ja treballam en la propera, ja que ens du molta feina i distintes gestions locals
i amb Correus. L’Ajuntament d’Inca cada any ens ajuda
molt, sense la seva col·laboració seria molt difícil fer tantes coses.
Us desitjam que passeu unes bones festes de Santa
Maria la Major i un bon Dijous Bo a tots vosaltres i les
vostres famílies.
Bartomeu Aloy Colomar
President de l’Associació Filatèlica d’Inca
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La Universitat d’Inca té esment dels pous públics.
Segle XVII

Pou des Rasquell
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Restes de la Font Vella

Pou d’en Lluc

L’aigua és un element totalment necessari per a la vida
dels humans. Durant centenars d’anys a Inca hi va haver
pous públics que abastien la població, ja que la majoria
de famílies no eren posseïdores de cisternes. Poques
eren aquestes, i es poden citar la de la Sala, les de Sant
Francesc i Sant Domingo, la de les monges tancades i
les de les cases senyorials de Can Ripoll, de Can Siquier,
de Can Vic, etc. Durant el segle XVII ens consten els
següents pous públics: de Dalt, de Baix, d’en Tarí, d’en
Morro, d’en Lluc, de la Font Coberta o de la Canaleta, del
Grifó, de les Roquetes, del Mercat, del carrer de Mallorca,
de la Font Vella, de la Fonteta, de Can Valella, el Pouet del
carrer de na Muntanera, del Rasquell, del Pagès, de la
Reina, etc. El mostassaf tenia esment de la netedat dels
pous públics i cada any, o quan es considerava necessari,
de manera invariable eren “escurats”. Cal citar igualment
els “lavadors” o rentadors públics que hi havia al Pla de
la Font o vora la Fonteta. Els pous públics també eren
coneguts com a “vaixells”.Tenguem en compte que quan
deim fonts ens referim a pous de vena o de trespel.
Estudiant detingudament els pagaments del clavari
durant el segle citat, veurem una gran quantitat de notes
sobre l’aigua referides a pous públics. Dia 25 de juliol de
1610 les reverendes monges de la present vila d’Inca
refereixen als jurats tenir molta necessitat de fer un
pou i demanen ajuda. El mes de novembre de 1612 es
paguen al mostassaf 15 ll. i 15 s. per escurar els vaixells
de nostra vila. Dia 22 de gener de 1613 es diu que a prop
de la tafona de Jot Jover hi ha un pou que no fa profit
a ningú i que no té aigua i està ple de brutor i la gent
del carrer ens ha dit que es tapi i les Monges de la vila
nos han demanat el coll del dit pou i s’ha decidit que
se’ls doni però que quan el llevin igualin la terra sobrant i
quedi pla el carrer. Dia 27 de novembre de 1613 paguen
5 s. per corda que ha de servir pel pou del carrer de Na
Muntanera. A finals del citat any 1613 es varen pagar al
mostassaf Joanot Marquès 12 ll. i 12 s. per adobar el
ponterró del pou d’Avall, açò és per calç, terra, dietes de
mestre i manobres. El dia 12 de juliol de 1617 es varen
pagar 20 s. a mestre Joanot Bauçà per adobar el pou del
Mercat. Dia 25 de maig de l’any 1617 el jurat major diu
que hi ha una instància de certs veïnats del Mercat on
demanen que es llevi el coll del pou que està en la plaça
de dit mercat perquè tan sols és un aguaitador i fa pudor
i a penes, en esser de nits, no poden estar al portal de
les seves cases. El mes d’agost del citat any el prevere,
vicari i bosser del reverend comú de Preveres Guillem
Marquès va cantar uns goigs per la necessitat d’aigües.

Pegant un bot dins el temps seguim veient molts
pagaments. Dia 28 de setembre de 1628 el Sr. Joan
Llompart, Panxeta, demana que li donin el Pla del pou de
la Font i el de la Font Vella per sembrar-hi morers. Durant
el mes de setembre de 1628 es varen pagar al mostassaf
Bartomeu Seguí la quantitat de 12 ll. per escurar els vaixells
de la nostra vila, per haver netejada la canaleta llarga, la
font llarga, escurar los lavadors, el pou d’Avall i la Font
Vella. Aquest mateix any Antoni Escanelles, Macià Mora i
Antoni Fiol són els encarregats d’escurar els vaixells de la
vila i especialment el pou de Valella i la Font Vella. Dia 21
de març de 1632 el jurat major diu que els jurats passats
havien donat permís als mestres Macià Rosselló i a Joan
Rosselló per fer un coll al pou d’en Morro i així l’han fet
però ara, quan ja està fet, és molt indecent i cosa perillosa
i és necessari desfer-lo i quan s’acabi de desfer es torni
fer pels dits mateixos mestres. A finals de setembre de
l’any 1649 es diu que la nostra vila té un coll de pou al
Mercat que no serveix i que en Joan Massanes del carrer
de Sant Francesc demana li sigui donat o venut per posar
a la seva finca. Es resol que dit coll de pou sigui donat
al dit Massanes per posar-lo a la sènia del seu hort en
condició i pacte que ell ni sos esdevenidors i successors,
no puguin impedir a ninguna persona de la present vila
que puguin portar-se’n aigua pel carrerany.
També als lligalls corresponents a consells d’aquest
segle XVII surten infinitat de notes, apunts i decisions
dels jurats i consellers referits a aigua. Vegem-ne un
parell que consider curiosos:
Dia 4 d’abril de 1606 podem llegir que... sabran V.M. com
s’ha determinat per lo Reverent Comú i nosaltres els
jurats de que es fassa processó general amb la qual es
vaja a Llorito per la necessitat que tenim d’aigua i com
en dita processó es facin gastos per donar refresc a los
particulars, nos aconsellaran si en donarem o no... Dia
25 d’abril de 1631 prenen, jurats i consellers, una decisió
sobre la Font Vella... sabran V.M. la necessitat que tenim

en aquesta vila d’aigua i tenint un vaixell de tanta ventatja
que és la Font Vella, com V.M. saben i tenguin ja altre
consell d’adobar aquella de la manera que més paregui
i com sia cosa de tanta ventatja i nosaltres desitjam ferho amb tanta puntualitat possible, demanam a V.Ms. nos
aconsellin de quin modo son de parer i nos regiguem
i desitgem en dita obra... que s’aconsellin amb alguns
mestres de com i de quina manera se pugui traçar l’obra
per a que dita Font Vella estiga bé i ben aconsellats de
que es faci de la manera que entendran que estarà millor
i més a propòsit per a utilitat de la nostra universitat.
En el Consell celebrat dia 7 d’agost de l’any 1661 podem
llegir que cercaran un saurí o trobador d’aigües... que es
netegin los vaixells de les aigües a costes de la vila...
sempre s’ha parlat que a la Creu de Pedra de nostra vila
en el camí de Ciutat, es diu que s’hi trobaria molta acòpia
d’aigües i per tant, hem enviat a la vila de Maria on hi
ha un trobador d’aigua per a que vinga a visurar si podrà
treure dita aigua... que quan el dit trobador d’aigua serà
ací i haurà visurat, segons lo que dirà de la molta o poca
aigua, aleshores ja es tractarà del que demanen V.M.
Igualment, i fent passar molts anys, dia 28 de gener de
l’any 1689, dins el corresponent Consell, podem llegir:
...per representar-los com l’església de nostra Parroquial
té necessitat de grans adobs conforme V.M. tenen
experimentat que en dia d’aigua no s’hi pot estar i així
mateix la Canaleta es troba en tal data com totes V.M.
saben que no arriba massa bé l’aigua en el raig i axí
necessita adobar...
Els apunts i les notes sobre aigua a la nostra vila d’Inca
durant tot el segle XVII són moltes i variades. Bastin
aquestes anteriors per conèixer un poc més l’etern
problema de l’aigua, aquest bé comunitari que val la pena
d’estalviar i estimar.
Gabriel Pieras Salom
Cronista oficial i arxiver honorari de la ciutat d’Inca
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Els orígens de l’escut
municipal d’Inca
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L’heràldica va néixer per una necessitat militar arreu de
tota la cristiandat a mitjan segle XII. Fou l’època en què
aparegué el tophem (el casc, o elm, que formava part de
les armadures dels antics guerrers), emprat a les càrregues de cavalleria, que cobria pràcticament tota la cara.
Aquest fet provocava que, en el gran embull que s’originava després de la topada entre els cavallers a la batalla,
no es pogués distingir entre els seus i els enemics. Així
començaren a pintar als seus escuts gualdrapes, sobrevestes... una sèrie de símbols que els identificaven en
tot moment. El rei d’Aragó s’identificà per l’alternança de
franges vermelles i grogues; és a dir, en terminologia heràldica: pals de gules (vermells) i pals d’or (grogs); el rei
de França portava un escut d’atzur (blau) sembrat de flors
de lis daurades; el rei de Castella i Lleó, un escut amb
dos castells i dos lleons disposats en quarters... De tal
manera, l’heràldica esdevingué un llenguatge internacional i molt prest el seu ús s’expandí entre totes les capes
socials i també cap a les comunitats civils i religioses
d’arreu d’Europa. En el cas dels municipis, els escuts
també sorgiren per a identificar i distingir diferents comunitats. Cada vila o ciutat s’atorgava un símbol que li era
familiar, amb què s’identificava i que, al mateix temps,
servia per a certificar la documentació municipal mitjançant els segells de cera i les signatures.
A Mallorca l’escut institucional civil més antic és el de la
Universitat de la Ciutat i Regne de Mallorca, que va ser
atorgat per Jaume I en el segle XIII a l’òrgan de govern
del recentment inaugurat regne. Deim de la Ciutat i Regne perquè, en els seus inicis, després de la conquesta de
1229, Mallorca fou considerada com un sol municipi. Fou
a partir del segle XIV quan anaren sorgint la resta d’uni-

versitats de l’illa, les de la Part Forana. És segur que, amb
la configuració d’altres municipis, s’anaren creant nous
escuts municipals.
Dins aquest context medieval cal ubicar l’origen de l’escut d’Inca. Gairebé no tenim vestigis heràldics d’aquests
primers temps; el més antic que ens ha arribat data de
1373. Em referesc a la taula gòtica de Santa Maria la Major. A la part inferior del retaule, sota els peus de la Verge,
apareix un conjunt de quatre escuts col·locats en faixa,
un devora l’altre: als dos d’enmig, hi ha representades
les armes municipals; als altres dos, als extrems, les armes d’alguna persona de la qual no s’han trobat notícies.
Sota els escuts apareix la inscripció “Ioan Daurer pintor
ma pintade lañy MCCCLXXIII” (1373). La forma dels quatre escuts (el que en terminologia heràldica deim la vora)
està dibuixada a la francesa (en forma de l’escut de batallar), que fou una forma de representació molt comuna
durant el segle XIV. Amb tot, cal dir que l’heràldica municipal no se sol representar amb aquesta vora, sinó que

HORNOS METÁLICOS

dir, un símbol que ens diu, que ens parla o que ens indica
el nom o la part del nom del municipi. L’ús de les armes
parlants està molt estès arreu de Mallorca. A tall d’exemple, pensem en el puig acabat en punta de Puigpunyent,
el mur de Muro, el cor i la mà de les armes de Manacor,
l’Anyell de Déu de les de Sant—anyí... entre molts altres
exemples. El llebrer (ca) és evident com a arma heràldica
parlant de l’escut d’Inca.
Per altra part, cal dir que el recurs d’emprar l’heràldica del
senyor feudal, a excepció de la dels reis, pràcticament és
inexistent. Potser el cas del municipi de Lloseta, que té
com a escut les armes de la família Togores (un griu, o
brull com deien els antics), senyors feudals de la contrada, sigui excepcional.

gairebé sempre es representa amb la forma escairada;
és a dir, amb forma d’un quadrat que descansa sobre un
dels seus vèrtexs, semblant-se així a un rombe.
La representació de l’escut d’Inca ha estat definida sempre per les armes reials: en un primer moment les armes
dels reis de la Casa Reial de Mallorca (sobre un camper d’or, dos pals de gules) i, a partir de 1343, amb les
armes reials de la Casa Reial d’Aragó (sobre un camper
d’or, quatre pals de gules). Els pals d’or i de gules sempre han comparegut carregats per una faixa d’atzur que
porta un ca llebrer passant, d’argent. La descripció actual
de l’escut és: d’or, quatre pals de gules; una faixa d’atzur
carregada amb un llebrer passant.
Les armes inqueres, cal catalogar-les dins dos grups heràldics, puix que articulen dos recursos: un primer, corresponent als senyals del seu senyor feudal, en aquest cas
les armes dels reis de Mallorca, i posteriorment d’Aragó;
un segon grup, corresponent als senyals parlants, és a

Tornem, però, a centrar-nos en l’heràldica municipal del
retaule gòtic de la Santa Maria la Major d’Inca. Si hi posam cura i observam l’escut, ens adonam que les armes
reials estan representades amb dos pals de gules (i no
amb quatre). És el mateix que passa amb l’escut de la
Universitat i Regne de Mallorca; hi veim que els pals reials de vegades són representats amb dos pals, amb tres
pals o amb quatre pals. Per a entendre aquest fet, cal tenir en compte l’evolució de les armes reials que va tenir
el Regne de Mallorca durant el període medieval.
Quan Jaume I va conquerir Mallorca, les seves armes
eren les pròpies dels reis d’Aragó, del llinatge dels antics comtes de Barcelona. D’immemorial, fins i tot abans
que aparegués l’heràldica, el símbol o l’ensenya del comtes de Barcelona s’havia definit com a franges verticals,
alternades en vermelles i grogues (de gules i daurades
en terminologia heràldica), en un nombre indeterminat.
De la mateixa manera que en l’antigor no es comptaven
les flors de lis de l’escut dels reis de França, tampoc es
comptaven les franges de gules i d’or dels comtes de
Barcelona o, posteriorment, dels reis d’Aragó. Quan aparegué l’heràldica amb les seves normes internacionals,
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les franges vermelles foren considerades com a peces
heràldiques, els pals, mentre que les franges grogues
foren convertides en el fons (el camper) de l’escut: d’or.
Per aquest motiu, en descriure l’escut dels reis d’Aragó
deim: quatre pals de gules sobre fons d’or. O, més tècnicament, descrivint primer el camper i després les peces
o figures heràldiques: d’or, quatre pals de gules.
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Malgrat aquesta indefinició inicial en el nombre de pals
de gules, cal advertir que, en els escuts dels reis d’Aragó
d’aquells primers temps, hi observam que el nombre de
pals no sol ser inferior a quatre; de fet, sovint se’n poden
comptar cinc i, en ocasions, hi arribam a trobar fins a set
pals de gules. No va ser fins a l’època de Pere el Cerimoniós, concretament a partir de l’any 1343, que es va fixar
el nombre de pals de gules en quatre (les conegudes
com a quatre barres). Amb tot, les armes plenes del rei
(és a dir, els quatre pals sense cap altra peça o figura heràldica) eren personals i intransferibles; només les podia
emprar el rei. Ni els seus fills, ni altres membres de la
família, ni institucions de cap mena podien fer-ne ús. Els
fills o els germans del monarca portaven els seus propis
escuts, semblants al del rei, però amb petites diferenciacions que permetien veure que aquell escut no era
el del monarca. Aquestes diferenciacions es denominen
brisures i encara avui s’empren. Per exemple, quan el rei
Felip VI encara era príncep d’Astúries, portava un escut
semblant al de son pare, Joan Carles I, però no igual. La
diferència s’aconseguí afegint a l’escut reial d’Espanya
una peça nova: el lambel (com una espècie de rampí que
es posa a la part superior de l’escut); és a dir, l’escut del
príncep d’Astúries estava brisat respecte al de son pare,
el rei d’Espanya; i a simple vista es podia diferenciar l’heràldica del rei i la del príncep.
El mateix passava al segle XIII amb Jaume I i els seus
dos fills, els dos hereus Pere i Jaume. Cap als anys seixanta d’aquell segle, Jaume I tenia bastant clar com repartiria els seus dominis entre els dos fills. Al major, Pere

(futur Pere el Gran), li deixaria la major part dels territoris
continentals: el Regne d’Aragó, el Regne de València i la
major part dels comtats catalans; el fill segon, Jaume
(futur Jaume II de Mallorca), heretaria les Illes Balears,
el senyoriu de Montpeller, dos comtats catalans (el del
Rosselló i el de la Cerdanya) i altres petits territoris occitans. De fet, l’infant Jaume, per voluntat de son pare, a
la segona meitat de la dècada dels seixanta va esdevenir
príncep de Mallorca, on es traslladà a viure.
I així les coses, en aquells moments, a l’escut de Jaume
I es representaren cinc pals de gules (vermells) sobre
camp d’or; el seu fill primogènit, Pere, hereu principal de
la Corona, representà al seu escut tres pals; és a dir, una
reducció del nombre de pals (és a dir, una brisura) com
a senyal de respecte a son pare, el rei; mentre que el
segon hereu, Jaume, se’n feu representar dos, per respecte a son pare i a son germà gran, respectivament. És
a dir, Jaume, essent príncep de Mallorca duia el seu escut doblement brisat, per respecte jeràrquic a son pare,
primer i, després, per son germà.
El que ara ens interessa és tenir en compte que Jaume
va viure i va governar a Mallorca durant més d’una dècada com a príncep, i durant tot aquest període de temps
va emprar el seu escut personal: els dos pals de gules
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sobre camp d’or. Per tant, per als mallorquins de la segona meitat del segle XIII les armes de la Casa del Rei
foren identificades amb les del seu príncep (dos pals de
gules sobre or), i no amb les del seu rei (cinc pals de
gules sobre or). Tenir en compte aquest fet és fonamental per a entendre les representacions heràldiques reials
posteriors a l’illa que tendran lloc durant els regnats dels
sobirans de la Casa Mallorca i, fins i tot, posteriorment.
Quan Jaume I va morir, el 1276, el seu fill primogènit va
esdevenir Pere el Gran, rei d’Aragó, el qual heretà les armes plenes del rei d’Aragó (cinc pals). El segon hereu,
el príncep de Mallorca, es convertí en el rei Jaume II de
Mallorca. Pels segells reials oficials conservats, que actualment formen una bona col·lecció sigil·logràfica, saben
que Jaume II, ja de rei, adoptà els tres pals de gules sobre el camp d’or, com a armes heràldiques pròpies. De
fet, els tres pals de gules sobre camp d’or esdevingueren
l’escut dels dos altres reis de Mallorca: Sanç I i Jaume III.
Amb tot, per al cas exclusiu del Regne de Mallorca, on
Jaume II havia exercit de príncep durant més d’una dècada abans de ser rei, i havia emprat com a heràldica personal els dos pals, aquest escut va esdevenir, sovint, el del
rei, tal com encara el podem veure en llocs tan emblemàtics com són la capella reial de la Seu de Mallorca o el

castell de l’Almudaina (construïts o reconstruïts en l’època en què Jaume II ja era rei de Mallorca), on els seus
murs i claus de volta apareixen blasonats pels dos pals.
O també a la carta nàutica d’Angelino Dulcert, de 1339.
Fins i tot, després de la desaparició de la Casa Reial de
Mallorca (1349) i la reincorporació a la Corona d’Aragó, a
Mallorca els dos pals se seguiren dibuixant com les armes del rei. Aquest fet es pot observar a la bandera que
apareix a la carta nàutica dels jueus mallorquins Cresques, de 1375, o a l’escut municipal d’Inca, que blasona
la taula de Santa Maria la Major, el 1373. Per al cas d’Inca
o de Palma, amb el temps, la representació dels dos pals
de gules sobre or anà deixant pas a la representació oficial dels quatre pals de gules sobre camp d’or, tal com
es representa a l’actualitat. Emperò l’ús dels dos o tres
pals de gules com a símbols reials ha perviscut fins avui:
el Consell de Mallorca n’és un bon exemple, car empra
dos pals i no quatre, en el primer i quart quarters de son
escut, usant d’aquesta manera les mateixes armes heràldiques de la Universitat de la Ciutat i Regne en temps
dels antics reis de la Casa Reial de Mallorca.
Bartomeu Bestard Cladera
Cronista de la ciutat i antic Regne de Mallorca
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d’Antoni Torrandell,
estrena a Madrid – any 1990
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El dia 5 de desembre de 1990, ara fa 29 anys, l’Orquesta
Nacional de España i la famosa Sociedad Coral de
Bilbao, dirigides per Luis Remartínez, director titular de
l’Orquestra Simfònica de Balears, estrenaren a l’Auditorio
Nacional de Madrid el Rèquiem per a orquestra, solistes,
cor a veus mixtes i orgue. Els solistes foren Ana Higueras,
soprano; Mabel Perelin; Manuel Cid, tenor; i Joseba
Carril, baríton.
El concert fou tot un autèntic acte artístic cultural i musical,
i l’auditori presentava un ple impressionant. El públic
assistent va valorar de gran èxit l’estrena i la interpretació
del Rèquiem d’Antoni Torrandell, puntualitzant igualment
que fins aquesta data la peça del músic universal nascut
a Inca mai s’havia interpretat a la capital d’Espanya.

de Bernat Torrandell, fill del músic, com igualment
l’assistència d’un important grup de persones arribades
des de Palma i Inca.
Interpretació del Rèquiem
La interpretació del Rèquiem en primer lloc va rebre una
pluja d’aplaudiments per part de tot el públic, i després
fou molt valorada, tant per part del públic assistent com
per part dels mitjans de comunicació de Madrid, ja que
tots coincidiren a afirmar que l’obra d’Antoni Torrandell
era digna d’un gran i més profund coneixement popular.
El concert, organitzat pel cercle d’autors espanyols i
emprès per l’Orquesta Nacional, fou tot un esdeveniment
que va enaltir la cultura madrilenya.

Antonio Pons Sastre

Bernat Torrandell

Antonio Pons Sastre, alcalde d’Inca, que va estar
present en el concert amb la regidora de Cultura, Joana
Maria Coll, fent gala d’una gran alegria, remarcà la
gran importància que envoltava aquest acte entorn al
coneixement de la figura i personalitat del músic, com
igualment va destacar que en el nom d’Inca era actualitat
en el panorama nacional.

Indubtablement, la figura de Bernat Torrandell, fill
del músic, fou emotiva i a la vegada espectacular en
moltes de le sqüestions relacionades amb el concert.
Primerament, cal destacar el retrobament amb la
delegació de polítics arribats de Mallorca, amb els quals
va mantenir unes paraules d’agraïment. Igualment, a
les mateixes dependències de l’auditori, va tenir lloc
un encontre amb els directors de l’Orquesta i la coral.
També, va tenir paraules d’agraïment per a totes les
persones que amb la seva feina i col·laboració havien fet
possible el concert.

Igualment, Antonio Pons va tenir paraules d’agraïment
per a tots els polítics de les Balears que es varen citar a
Madrid per ser presents al concert. Entre els assistents,
cal destacar la presència de Maria Antònia Munar,
consellera de Cultura del Govern balear, el conseller de
Turisme Jaime Cladera i el director general de Cultura
Jaime Martorell. Igualment cal mencionar la presència

El Rèquiem es va concebre el 1923
Recordem que el Rèquiem es va concebre a París el
1923, després de la mort del primogènit del músic, i que
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fou acabat a Mallorca el 1933-35 en retornar Torrandell a
l’illa, i fou precisament a Inca durant els mesos d’estiu,
que el compositor passava a la seva finca des Rasquell.

A les ciutats mallorquines d’Inca, Palma, Marratxí i
Llucmajor li han dedicat un carrer. Igualment la ciutat
d’Inca el van declarar Fill Il·lustre de la ciutat.

Antoni Torrandell va néixer a la ciutat d’Inca el 17 d’agost
de 1881 i finà a Palma el 15 de gener de 1963 a l’edat de
82 anys.

Avui, 139 anys després del seu naixement, la figura
i personalitat d’Antoni Torrandell segueix vigent en el
record i en la història de la ciutat d’Inca, pel seu llegat,
per la seva labor i per la seva condició d’inquer universal.

Les seves restes mortals es troben enterrades al panteó
familiar del cementiri d’Inca.
En opinió de la premsa de París, Antoni Torrandell fou per
excel·lència un dels més grans i millors músics europeus
contemporanis.

Andreu Quetglas Martorell
Director del setmanari Dijous
Más aire comprimido con menos energía

COMPRESORES DE TORNILLO

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

37

Programa d’actes

Programa de actos

DIMARTS, 5 DE NOVEMBRE

MARTES, 5 DE NOVIEMBRE

18.30 h INAUGURACIÓ de l’Escola Joves
Emprenedors EJE.
Lloc: Museu del Calçat i de la Indústria.
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18.30 h INAUGURACIÓN de la Escuela Jóvenes
Emprendedores EJE.
Lugar: Museo del Calzado y de la Industria.

DIJOUS, 7 DE NOVEMBRE

JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE

19.30 h Segona
conferència
del
V
cicle
INCABUSINESS, a càrrec de Nilton Navarro,
creador d’Infojobs.
Lloc: Centre Bit.

19.30 h Segunda
conferencia
del V
ciclo
INCABUSINESS, a cargo de Nilton Navarro,
creador de Infojobs.
Lugar: Centre Bit.

DIVENDRES, 8 DE NOVEMBRE

VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE

18.00 h ACTUACIÓ INFANTIL amb Uapidubi.
Lloc: plaça d’Espanya.

18.00 h ACTUACIÓN INFANTIL con Uapidubi.
Lugar: plaza de Espanya.

18.00 h Presentació de la peça del mes: “La forma i
el seu procés de fabricació”, a càrrec de Pep
Rotger.
Lloc: Museu del Calçat i de la Indústria.

18.00 h Presentación de la pieza del mes: “La forma
i el seu procés de fabricació”, a cargo de Pep
Rotger
Lugar: Museo del Calzado y de la Industria.

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

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

21.00 h SORTIDA NOCTURNA - TRAM ESPECTACLE
DEL XX RAL·LI DIJOUS BO.
Organització: Peña Automovilistica Slick Quemado.
Lloc: cra. Palma-Alcúdia (davant camp del
Sallista).

21.00 h SALIDA NOCTURNA - TRAMO ESPECTACULO
DEL XX RALLY DIJOUS BO
Organización: Peña Automovilistica Slick Quemado
Lugar: Crta Palma- Alcudia (delante campo del
Sallista)

DISSABTE, 9 DE NOVEMBRE

SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE

8.00 h - 1.00 h XX RAL·LI DIJOUS BO. TROFEU TAC
SPORT
Organització: Peña Automovilistica Slick Quemado
Lloc: avinguda del Pla.

8.00 h - 1.00 h XX RALLY DIJOUS BO. TROFEO TAC
SPORT.
Organización: Peña Automovilistica Slick Quemado.
Lugar: avenida de El Pla.

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

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

12.00 h VERMUT FEST 2019 – Festa del vermut i la
tapa.
12.15 h "Xupinasso" vermuter (5 tapes +
vermut 5 €; de 12.00 a 15.00 h).
12.30 h Baila con Mar.
15.30 h MUFATARDEO, amb els grups: MIKI
ROTGER & JAUME MAS, EL HOMBRE 80,
CIRKO, ESTACIÓN DE SONIDO.
Organització: Associació Mufadors i Ajuntament
d’Inca.
Lloc: carrer de Miquel Duran i plaça del Mercat
Cobert.

12.00 h VERMUT FEST 2019 – Fiesta del vermut y la
tapa.
12.15 h Chupinazo vermutero (5 tapes +
vermut 5 €; de 12.00 a 15.00 h).
12.30 h Baila con Mar.
15.30 h MUFATARDEO, con los grupos: MIKI
ROTGER & JAUME MAS, EL HOMBRE 80,
CIRKO, ESTACIÓN DE SONIDO.
Organización:
Associació
Mufadors
y
Ayuntamiento de Inca.
Lugar: calle de Miquel Duran y plaza del
Mercado Cubierto.

19.00 h INC'FERNET 2019 amb batucada Fieres d'Inca
i malabars.
Lloc: plaça d'Espanya.

19.00 h INC'FERNET 2019 con batucada Fieres d'Inca y
malabares.
Lugar: plaza de Espanya.

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

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

20.15 h COMPLETES.
Lloc: església de Santa Maria la Major.

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

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

20.45 h ENCENDIDO DE FOGUERÓ Y BAILE DE LOS
DIMONIS DE INCA, ACOMPAÑADOS POR
LOS CHIRIMÍAS.
Lugar: plaza de de Santa Maria la Major.

21.00 h ENCESA DE TOTS ELS FOGUERONS D’INCA.
BALLADA POPULAR a càrrec de l’agrupació
REVETLERS DES PUIG D'INCA a la plaça del
Bestiar.

21.00 h ENCENDIDO DE TODAS LAS HOGUERAS
DE INCA. BAILE POPULAR a cargo de la
agrupación REVETLERS DES PUIG D'INCA en
la plaza de El Bestiar.
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PRODUCTES I SERVEIS:
GAS ENVASAT.
Distribució, venda i instal·lacions de
bombones de butà i propà.
APARELLS A GAS.
Assessorament, instal·lació, venda
i postvenda de cuines, plaques,
forns, barbacoes, planxes, estufes...
Servei de Renting d’estufes
d’exterior a gas.
ASSESSORAMENT ENERGÈTIC.
Agents comercials d’Electricitat i
Gas Natural.

Visita’ns!!
Carrer Sabaters, 5 A INCA
(Pol. Ind. Can Matzarí)
Tel.: 971 50 71 11
info@gasgregal
gasgregal.com
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23.00 h BENVINGUTS A L'INC'FERN 2019.
Sortida des de la plaça de la Quartera cap a la
plaça d'Espanya.
Espectacle piromusical a la plaça d'Espanya
amb les colles de dimonis, bèsties de foc i
batucades.

23.00 h BIENVENIDOS AL INC'FERN 2019.
Salida desde la plaza de La Quartera hacia la
plaza de Espanya.
Espectáculo piromusical en la plaza de Espanya
con las agrupaciones de dimonis, bestias de
fuego y batucadas.

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 s’hi podrà participar sense el consentiment
per escrit dels pares o tutors legals.
- L’organització no es fa responsable de possibles cremades o de la participació
de menors.

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

DIUMENGE, 10 DE NOVEMBRE

DOMINGO, 10 DE NOVIEMBRE

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

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

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

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

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

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

18.00 h a 20.00 h EXPOSICIÓ DEL XLIX CONCURS
ORNITOLÒGIC "DIJOUS BO 2019".
Organització: Associació de Canaricultors i
Aucells de Camp – Inca.
Lloc: carrer del Canonge Quetglas, núm. 34.

18.00 h - 20.00 h EXPOSICIÓN XLIX CONCURSO
ORNITOLÓGICO "DIJOUS BO 2019".
Organización: Associació de Canaricultors i
Aucells de Camp – Inca.
Lugar: calle de El Canonge Quetglas, n.º 34.

DILLUNS, 11 DE NOVEMBRE

LUNES, 11 DE NOVIEMBRE

17.00 h a 20.00 h EXPOSICIÓ DEL XLIX CONCURS
ORNITOLÒGIC "DIJOUS BO 2019".
Organització: Associació de Canaricultors i
Aucells de Camp – Inca.
Lloc: carrer del Canonge Quetglas, núm. 34.

17.00 h - 20.00 h EXPOSICIÓN XLIX CONCURSO
ORNITOLÓGICO "DIJOUS BO 2019".
Organización: Associació de Canaricultors i
Aucells de Camp – Inca.
Lugar: calle de El Canonge Quetglas, n.º 34.

20.00 h XLI EXPOSICIÓ FILATÈLICA “45è aniversari
del setmanari Dijous a Inca”, a càrrec de
l’Associació Filatèlica d’Inca.
Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major.

20.00 h XLI EXPOSICIÓN FILATÉLICA “45è aniversari
del setmanari Dijous a Inca”, a cargo de la
Associació Filatèlica d’Inca.
Lugar: Centre Parroquial de Santa María la Mayor.

DIMARTS, 12 DE NOVEMBRE

MARTES, 12 DE NOVIEMBRE

9.00 – 13.00 h Ubicació d’una estafeta temporal per
mata-segellar, a càrrec de l’Associació Filatèlica
d’Inca.
Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major.

9.00 – 13.00 h Ubicación de una estafeta temporal per
matasellar, a cargo de la Associació Filatèlica
d’Inca
Lugar: Centre Parroquial de Santa María la Mayor.

17.00 h a 20.00 h EXPOSICIÓ DEL XLIX CONCURS
ORNITOLÒGIC "DIJOUS BO 2019".
Organització: Associació de Canaricultors i
Aucells de Camp – Inca.
Lloc: carrer del Canonge Quetglas, núm. 34.

17.00 h - 20.00 h EXPOSICIÓN XLIX CONCURSO
ORNITOLÓGICO "DIJOUS BO 2019".
Organización: Associació de Canaricultors i
Aucells de Camp – Inca.
Lugar: calle de El Canonge Quetglas, n.º 34.

20.30 h LLIURAMENT DEL PREMI DIJOUS BO 2019.
A continuació actuació de Xanguito.
Lloc: Casal de Cultura.

20.30 h ENTREGA DEL PREMIO DIJOUS BO 2019. A
continuación actuación de "Xanguito".
Lugar: Casal de Cultura.

DIMECRES, 13 DE NOVEMBRE

MIÉRCOLES, 13 DE NOVIEMBRE

9.00 – 13.00 h Concurs Escolar de Dibuix, a càrrec de
l’Associació Filatèlica d’Inca.
Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major.

9.00 – 13.00 h Concurso Escolar de Dibujo, a cargo de
la Associació Filatèlica d’Inca
Lugar: Centro Parroquial de Santa María la Mayor.

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

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

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

13.00 h XXVII CONCURSO MORFOLÓGICO DEL
CERDO NEGRO MALLORQUÍN.
Lloc: plaza de El Bestiar.

16.00 – 22.00 h "DIJOUS LA MAR DE BO". III MOSTRA
MARINERA.
Taller de mestres d’aixa, coneixement del
medi marí, pesca responsable, tallers de
nusos, simuladors, formació nàutica, mostra
i venda d’embarcacions, esports nàutics, vela
lleugera, maquetes, associacions, jocs infantils,
contacontes, música, gastronomia i moltes
coses més. Vine, acostarem la mar a Inca.
“La Xarxa dels Desitjos”, després d'un any
recorrent l'illa, farà la darrera singladura a Inca,
a càrrec del Museu Marítim de Mallorca.
Amb la col·laboració de: Ports IB, Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca,
Museu Marítim de Mallorca, Associació
Alzinaires, AENIB (Asociación de Empresas
Náuticas de las Islas Baleares), AMPRR
(Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa
Responsable), ADN Mediterráneo (Asociación
de Navegantes Mediterráneo) i RAECY (Real
Asamblea Española de Capitanes de Yate).
18.00 h CONTACONTES INFANTIL. Històries
de pirates i sirenes.

16.00 – 22.00 h "DIJOUS LA MAR DE BO". III MUESTRA
MARINERA.
Taller de maestros de azuela, conocimiento del
medio marino, pesca responsable, talleres de
nudos, simuladores, formación náutica, muestra y
venta de embarcaciones, deportes náuticos, vela
ligera, maquetas, asociaciones, juegos infantiles,
cuentacuentos, música, gastronomía y muchas
cosas más. Ven, acercaremos el mar a Inca.
“La Xarxa dels Desitjos”, después de un año
recorriendo la isla, realizará la última singladura en
Inca, a cargo del Museo Marítimo de Mallorca.
Con la colaboración de: Ports IB, Departamento
de Medio Ambiente del Consell de Mallorca,
Museo Marítimo de Mallorca, Associació
Alzinaires, AENIB (Asociación de Empresas
Náuticas de las Islas Baleares), AMPRR
(Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa
Responsable), ADN Mediterráneo (Asociación
de Navegantes Mediterráneo) y RAECY (Real
Asamblea Española de Capitanes de Yate).
18.00 h CUENTACUENTOS INFANTIL.
Historias de piratas y sirenas.

20.00 h CONCERT D’HAVANERES I MÚSICA
MEDITERRÀNIA, a càrrec d’Els Gerrets de
Vistalegre.
Lloc: plaça d’Orient.

20.00 h CONCIERTO DE HABANERAS Y MÚSICA
MEDITERRÁNEA, a cargo de Els Gerrets de
Vistalegre.
Lugar: plaza de Orient.
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17.00 – 22.00 h MERCAT TRADICIONAL PAGÈS.
Lloc: plaça del Bestiar, carrers de Bartomeu
Coc, plaça d'Orient, carrers de la Sirena, Major,
el Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, la Pau,
l'Estrella, el Bisbe Llompart fins a l'estació de
tren i plaça de la Quartera.

17.00 – 22.00 h MERCADO TRADICIONAL PAYÉS.
Lugar: plaza de El Bestiar, calles de Bartomeu
Coc, plaza de Orient, calles de La Sirena, Major,
El Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, la Pau,
L'Estrella, El Bisbe Llompart hasta la estación
de tren y plaza de La Quartera.

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓ DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA.
Lloc: Gran Via de Colom.

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

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓ D'EMPRESES.
Lloc: plaça de la Llibertat i plaça de la Quartera.

17.00 – 22.00 h EXPOSICIÓN DE EMPRESAS.
Lugar: plaza de La Llibertat y plaza de La Quartera.

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

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

17.30 h INAUGURACIÓ DEL DIJOUS BO. Xeremiers
i Revetlers des Puig d’Inca al tall de cinta
inaugural.
Lloc: plaça del Bestiar.

17.30 h INAUGURACIÓN DEL DIJOUS BO. Chirimías
y Revetlers des Puig d’Inca en el corte de cinta
inaugural.
Lugar: plaza de El Bestiar.

A continuació, animació itinerant pel recorregut
del mercat pagès a càrrec dels xeremiers i
actuació dels Revetlers des Puig d’Inca.
Lloc: des de la plaça del Bestiar fins a plaça
d'Espanya.

A continuación, animación itinerante por el recorrido
del mercado payés a cargo de los chirimías y
actuación de los Revetlers des Puig d’Inca.
Lugar: desde la plaza de El Bestiar hasta la plaza
de Espanya.

18.00 h INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE
COMERÇ.
Organització: Associació de Comerciants i
Restauradors d’Inca.
Lloc: plaça de la Llibertat i plaça de la Quartera.

18.00 h INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE
COMERCIO.
Organización: Asociación de Comerciantes y
Restauradores de Inca.
Lugar: plaza de La Llibertat y plaza de la Quartera.

20.00 h LLIURAMENT DEL PREMI i INAUGURACIÓ
DE L'EXPOSICIÓ DEL XX CERTAMEN
D'ARTS PLÀSTIQUES DIJOUS BO 2019.
Lloc: Sa Quartera Centre d'Art.

20.00 h ENTREGA DEL PREMIO E INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN DEL XX CERTAMEN DE
ARTES PLÁSTICAS DIJOUS BO 2019.
Lugar: Sa Quartera Centre d'Art.

DIJOUS, 14 DE NOVEMBRE

JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE

9.00 - 20.00 h Exposició i lliurament dels premis
del Concurs Escolar de Dibuix, a càrrec de
l’Associació Filatèlica d’Inca.
Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major.

9.00 - 20.00 h Exposición y entrega de los premios
del Concurso Escolar de Dibujo, a cargo de la
Associació Filatèlica d’Inca.
Lugar: Centro Parroquial de Santa María la Mayor.

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

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

Demostració de cans pastors amb ovelles, a
càrrec de l’Associació de Cans Pastors.

9.30 h

Demostración de perros pastores con ovejas,
a cargo de la Associació de cans pastors.

10.30 h Demostració de doma de cavalls, a càrrec
d’Hípica es Raiguer.

10.30 h Demostración de doma de caballos, a cargo
de Hípica es Raiguer.

12.30 h Demostració de cans pastors amb oques, a
càrrec de l’Associació de Cans Pastors.
Lloc:
plaça
de
la
Font
Vella
(darrere els jutjats).

12.30 h Demostración de perros pastores con ocas, a
cargo de la Associació de Cans Pastors.
Lugar: plaza de La Font Vella (detrás de los
juzgados).

MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

10.00 – 20.00 h "DIJOUS LA MAR DE BO". III MOSTRA
MARINERA.
Taller de mestres d’aixa, coneixement del
medi marí, pesca responsable, tallers de
nusos, simuladors, formació nàutica, mostra
i venda d’embarcacions, esports nàutics, vela
lleugera, maquetes, associacions, jocs infantils,
contacontes, música, gastronomia i moltes
coses més. Vine, acostarem la mar a Inca.
"La Xarxa dels Desitjos", després d'un any
recorrent l'illa, farà la darrera singladura a Inca,
a càrrec del Museu Marítim de Mallorca.

10.00 – 20.00 h "DIJOUS LA MAR DE BO". III MUESTRA
MARINERA.
Taller de maestros de azuela, conocimiento del
medio marino, pesca responsable, talleres de
nudos, simuladores, formación náutica, muestra y
venta de embarcaciones, deportes náuticos, vela
ligera, maquetas, asociaciones, juegos infantiles,
cuentacuentos, música, gastronomía y muchas
cosas más. Ven, acercaremos el mar a Inca.
"La Xarxa dels Desitjos", después de un año
recorriendo la isla, realizará la última singladura en
Inca, a cargo del Museo Marítimo de Mallorca.

Amb la col·laboració de: Ports IB, Departament
de Medi Ambient del Consell de Mallorca,
Museu Marítim de Mallorca, Associació
Alzinaires, AENIB (Asociación de Empresas
Náuticas de las Islas Baleares), AMPRR
(Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa
Responsable), ADN Mediterráneo (Asociación
de Navegantes Mediterráneo) i RAECY (Real
Asamblea Española de Capitanes de Yate).
10.00 h TALLER DE NUSOS. A càrrec de
Jaume Amengual, mestre artesà naútic.
12.00 h ACTUACIÓ INFANTIL.
Lloc: plaça d’Orient.

Con la colaboración de: Ports IB, Departamento
de Medio Ambiente del Consell de Mallorca,
Museo Marítimo de Mallorca, Associació
Alzinaires, AENIB (Asociación de Empresas
Náuticas de las Islas Baleares), AMPRR
(Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa
Responsable), ADN Mediterráneo (Asociación
de Navegantes Mediterráneo) y RAECY (Real
Asamblea Española de Capitanes de Yate).
10.00 h TALLER DE NUDOS. A cargo de Jaume
Amengual, maestro artesano naútico.
12.00 h ACTUACIÓN INFANTIL.
Lugar: plaza de Orient.

10.00 h – 20.00 h MERCAT TRADICIONAL PAGÈS.
Lloc: plaça del Bestiar, carrers de Bartomeu
Coc, plaça d'Orient, carrers de la Sirena, Major,
el Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, la Pau,
l'Estrella, el Bisbe Llompart fins a l'estació de
tren i plaça de la Quartera.

10.00 h – 20.00 h MERCADO TRADICIONAL PAYÉS.
Lugar: plaza de El Bestiar, calles de Bartomeu
Coc, plaza de Orient, calles de La Sirena, Major,
El Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, La Pau,
L'Estrella, El Bisbe Llompart hasta la estación
de tren y plaza de La Quartera.

10.00 – 20.00 h MOSTRA DE COMERÇ.
Organització: Associació de Comerciants i
Restauradors d’Inca.
Lloc: plaça de la Llibertat i plaça de la Quartera.

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

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

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

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

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

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

11.00 h CHIRIMÍAS Y REVETLERS DES PUIG D’INCA.
Animación itinerante por el recorrido del
mercado campesino a cargo de los chirimías y
actuación de los Revetlers des Puig de Inca.
Lugar: plaza de Espanya y calles del mercado
payés.
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13.00 h ENTREGA DE PREMIS DEL XXVI CONCURS
MORFOLÒGIC
DEL
PORC
NEGRE
MALLORQUÍ.
Lloc: plaça del Bestiar.

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

16.00 – 20.00 h Animació itinerant, a càrrec del Circ
Bover.
Lloc: carrer de Bartomeu Coc, plaça d’Orient,
carrers de la Sirena, Major, plaça d’Espanya,
carrers del Comerç, el Bisbe Llompart, plaça
d’Antoni Fluxà i continuació pel carrer del Bisbe
Llompart.

16.00 – 20.00 h Animación itinerante, a cargo del Circ
Bover.
Lugar: calle de Bartomeu Coc, plaza Oriente,
calles de La Sirena, Mayor, plaza de Espanya,
calles de El Comerç, El Bisbe Llompart, plaza
de Antoni Fluxà y continuación de El Bisbe
Llompart.

16.30 h 1ª
Trobada
de
Xeremiers
amb
acompanyament de grups de ball de bot.
Lloc: plaça d’Espanya.

16.30 h 1r
Encuentro
de
Chirimías
con
acompañamiento de grupos de ball de bot.
Lugar: plaza de Espanya.

17.00 h Sortida del primer grup de xeremiers i
balladors.
Lloc: des de la plaça d’Espanya fins al carrer del
Bisbe Llompart (arribada a l’estació del tren) i
tornada a la plaça d’Espanya.

17.00 h Salida del primer grupo de chirimías y
bailadores.
Lugar: desde la plaza de Espanya hasta la calle
de El Bisbe Llompart (llegada a estación del
tren) y vuelta a la plaza de Espanya.

17.00 h Sortida del segon grup de xeremiers i
balladors.
Lloc: des de la plaça d’Espanya fins a la plaça de
Bestiar i tornada a la plaça d’Espanya.

17.00 h Salida del segundo grupo de chirimías y
bailadores.
Lugar: desde la plaza de Espnya hasta la plaza
de El Bestiar y vuelta a la plaza de Espanya.

17.15 h Sortida del tercer grup de xeremiers i
balladors.
Lloc: des de la plaça d’Espanya fins al carrer del
Bisbe Llompart (arribada a estació del tren) i
tornada a la plaça d’Espanya.

17.15 h Salida del tercer grupo de chirimías y
bailadores.
Lugar: desde la plaza de Espanya hasta la calle
de El Bisbe Llompart (llegada a la estación del
tren) y vuelta a la plaza de Espanya.

17.15 h Sortida del quart grup de xeremiers i
balladors.
Lloc: des de la plaça d’Espanya fins a la plaça
del Bestiar i tornada a la plaça d’Espanya.

17.15 h Salida del cuarto grupo de chirimías y
bailadores.
Lugar: desde la plaza de Espanya hasta la plaza
de El Bestiar y vuelta a la plaza de Espanya.

17.40 h Trobada i ballada dels grups primer i tercer
de xeremiers i balladors.
Lloc: plaça d’Orient.

17.40 h Encuentro y baile de los grupos primero y
tercero de chirimías y bailadores.
Lloc: plaza de Orient.

17.40 h Trobada i ballada dels grups segon i quart de
xeremiers i balladors.
Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.

17.40 h Encuentro y baile de los grupos segundo y
cuarto de chirimías y bailadores.
Lloc: plaza de Antoni Fluxà.

18.30 h Cloenda de la 1ª Trobada de Xeremiers i Ball
de Bot.
Lloc: plaça d’Espanya.

18.30 h Clausura de 1r Encuentro de Chirimías y Ball
de Bot.
Lugar: plaza de Espanya.

DIVENDRES, 22 DE NOVEMBRE

VIERNES, 22 DE NOVIEMBRE

19.30 h Presentació de les XX Jornades d’Estudis
Locals d’Inca i ponència inaugural:
“Modernitat i conflicte social: apoderament
de les classes populars a Inca la primavera
de 1919”, a càrrec de Pere Fullana Puigserver,
doctor en Geografia i Història.
Lloc: Casal de Cultura.

19.30 h Presentación de las XX Jornadas de Estudios
Locales de Inca y ponencia inaugural:
“Modernitat i conflicte social: apoderament
de les classes populars a Inca la primavera
de 1919”, a cargo de Pere Fullana Puigserver,
doctor en Geografía e Historia.
Lugar: Casal de Cultura.

DISSABTE, 23 DE NOVEMBRE

SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE

9.00 – 14.30 h XX Jornades d’Estudis Locals d’Inca.
Presentació de les comunicacions i cloenda.
Lloc: Casal de Cultura.

9.00 – 14.30 h XX Jornadas de Estudios Locales de Inca.
Presentación de las comunicaciones y clausura.
Lugar: Casal de Cultura.

DIUMENGE, 24 DE NOVEMBRE

DOMINGO, 24 DE NOVIEMBRE

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

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

DIMECRES, 27 DE NOVEMBRE

MIÉRCOLES, 27 DE NOVIEMBRE

19.00 h INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ "Inca vs.
Inca. Repensar el territori productiu".
Lloc: Museu del Calçat i de la Indústria.

19.00 h INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "Inca
vs. Inca. Repensar el territori productiu".
Lugar: Museo del Calzado y de la Industria.

DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE

VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE

18.00 – 19.00 h CONTACONTES “Rondalla va, mentida
ve”, a càrrec de Catalina Contacontes.
Lloc: Biblioteca Municipal.

18.00 – 19.00 h CUENTACUENTOS “Rondalla va,
mentida ve”, a cargo de Catalina Contacontes.
Lugar: Biblioteca Municipal.

20.00 h INAUGURACIÓ
DE
L’EXPOSICIÓ
fotografia de Juanjo Salas.
Lloc: Museu del Calçat i de la Indústria.

20.00 h INAUGURACIÓN de la exposición
fotografía de Juanjo Salas
Lloc: Museo del Calzado y de la Industria.

de

de

DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE

12.00 h FESTA del primer aniversari del Museu del
Calçat i de la Indústria amb visita guiada
especial i vermutada.
Lloc: Museu del Calçat i de la Indústria.

12.00 h FIESTA del primer aniversario del Museo del
Calzado y de la Industria con visita guiada
especial y vermutada.
Lugar: Museo del Calzado y de la Industria.

ALTRES ACTIVITATS

OTRAS ACTIVIDADES

ATRACCIONS DE FIRA
Lloc: recinte firal del Quarter General Luque.
Fins dia 16 de novembre, caps de setmana,
Dimecres i Dijous Bo.

ATRACCIONES DE FERIA
Lugar: recinto ferial del Cuartel General Luque.
Hasta día 16 de noviembre, fines de semana,
Dimecres y Dijous Bo.

EXPOSICIONS VIGENTS

EXPOSICIONES VIGENTES

CARRER DEL CANONGE QUETGLAS, NÚM. 34
EXPOSICIÓ DEL CONCURS ORNITOLÒGIC
"DIJOUS BO 2019".
Organització: Associació de Canaricultors
i Aucells de Camp (Inca).
Exposició al públic: del 8 al 12 de novembre
de 17.00 a 20.00 h.

C/ DEL CANONGE QUETGLAS, N.º 34
EXPOSICIÓN DEL CONCURSO ORNITOLÓGICO
"DIJOUS BO 2019".
Organización: Associació de Canaricultors
i Aucells de Camp (Inca).
Exposición al público: del 8 al 12 de noviembre
de 17.00 a 20.00 h.

47

48

CARRER DELS HOSTALS
EXPOSICIÓ DE LA XXIX TROBADA DE PINTORS DE
L’AV ES BLANQUER.
Dates: fins al 14 de novembre.
Horari: dijous, d'11.00 a 13.00 h
i de 18.00 a 20.00 h; dissabtes i Dimecres Bo, de 17.00
a 20.00 h; i diumenges i Dijous Bo, d’11.00 a 13.00 h
i de 17.00 a 20.00 h.

CALLE DE ELS HOSTALS
EXPOSICIÓN DEL XXIX ENCUENTRO DE PINTORES
DE LA AV ES BLANQUER.
Fechas: hasta el 15 de noviembre.
Horario: jueves, de 11.00 a 13.00 h
y de 18.00 a 20.00 h; sábados y Dimecres Bo, de 17.00
a 20.00 h; y domingos y Dijous Bo, de 11.00 a 13.00 h
y de 17.00 a 20.00 h.

CENTRE PARROQUIAL DE SANTA MARIA
LA MAJOR (carrer de la Sirena)
XLI EXPOSICIÓ FILATÈLICA “45è aniversari del
setmanari Dijous a Inca”.
Exposició dels dibuixos participants en el XII
Concurs de Dibuix i Col·leccionisme de l'Associació
Filatèlica d'Inca.
Dates: del 12 al 14 de novembre.
Horari: dimarts, de 9.00 a 13.00 h; dimecres,
de 9.00 a 13.00 h; i Dijous Bo, de 9.00 a 20.00 h.

CENTRO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA
LA MAYOR (calle de La Sirena)
XLI EXPOSICIÓN FILATÉLICA “45è aniversari del
setmanari Dijous a Inca”.
Exposición de los dibujos participantes en el XII
Concurso de Dibujo y Coleccionismo de la Associació
Filatèlica d'Inca.
Fechas: del 12 al 14 de noviembre.
Horario: martes, de 9.00 a 13.00 h; miércoles, de 9.00 a
13.00 h; y Dijous Bo, de 9.00 a 20.00 h.

SA QUARTERA CENTRE D’ART
EXPOSICIÓ DEL X CERTAMEN D'ARTS PLÀSTIQUES
DIJOUS BO 2019.
Dates: del 14 de novembre al 7 de desembre.
Horari: de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h; dijous i
dissabte de 10.30 a 13.30 h.

SA QUARTERA CENTRE D’ART
EXPOSICIÓN DEL X CERTAMEN DE ARTES
PLÁSTICAS DIJOUS BO 2019.
Fechas: del 14 de noviembre al 7 de diciembre.
Horario: de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 h; jueves y
sábado de 10.30 a 13.30 h.

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

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

Our work is your best guarantee

Nuestro trabajo su mejor garantía

Ingeniería construcción y reformas

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

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