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Del 22 al 30 de juliol 2020

Estimats veïns i veïnes, 

Un any més, ens tornam a trobar ja 
a les portes de les nostres festes 
patronals en honor a Sant Abdon i 
Sant Senén. Festes que any rere any 
preparam i celebram amb molta il·lusió. 
No obstant això, com bé sabeu, aquest 
2020 estam vivint un any diferent. Per 
aquest motiu, les festes patronals no es podran 
desenvolupar així com ens hauria agradat a tots i 
totes. Des del consistori hem treballat amb molta 
cura i responsabilitat per adaptar la programació a 
la nova situació i oferir tot un seguit d’activitats, de 
les quals poder gaudir amb la màxima seguretat i 
sense aglomeracions.

M’agradaria aprofitar l’oportunitat per fer-vos arribar 
unes paraules d’agraïment, en nom meu i de tots 
els regidors i regidores del consistori, per la vostra 
bona actitud i resposta davant la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19. Hem viscut moments 
molt complicats i sense precedents, i tot i això heu 
demostrat un comportament immillorable. 

Així mateix, vull donar les gràcies a la nostra 
Policia Local, així com a la Guàrdia Civil, al nostre 
personal sanitari dels centres de salut i hospitals, als 
treballadors de l’Ajuntament, neteja viària i recollida 
de fems, pel seu esforç i compromís en aquests 
moments tan adversos.

Ara, però, no podem abaixar la guàrdia i fer 
una passa enrere. Hem de seguir actuant amb 
responsabilitat i seguir totes les recomanacions 
de seguretat i mesures sanitàries establertes. Així 
doncs, és imprescindible la vostra col·laboració per 
garantir el correcte funcionament dels diferents 
esdeveniments que es duran a terme durant les 
festes patronals. 

Finalment, aprofit aquestes línies per tornar a enviar 
també les meves condolences a familiars i amics 
de les víctimes de la COVID-19. Ara més que mai 
estam a la vostra disposició per a tot el que pugueu 
necessitar. 

Estic convençut que entre tots i totes superarem 
aquesta crisi i aviat tendrem l’oportunitat de celebrar 
unes festes patronals com ens mereixem tots els 
inquers i inqueres. 

En nom de totes les persones que formam 
l’Ajuntament d’Inca, us desitjam de tot cor unes 
bones festes amb salut i bona companyia.

Virgilio Moreno Sarrió. Batle d’Inca

Estimados vecinos y vecinas,

Un año más, nos volvemos a encontrar 
ya a las puertas de nuestras fiestas 
patronales en honor a San Abdón y 
San Senén. Fiestas que año tras año 

preparamos y celebramos con mucha 
ilusión. Sin embargo, como bien sabéis, 

este 2020 estamos viviendo un año diferente. 
Por este motivo, las fiestas patronales no se podrán 

desarrollar así como nos hubiera gustado a todos y 
todas. Desde el consistorio hemos trabajado con 
mucha dedicación y responsabilidad para adaptar la 
programación a la nueva situación y ofrecer toda una 
serie de actividades, de las cuales poder disfrutar con 
la máxima seguridad y sin aglomeraciones.

Me gustaría aprovechar la oportunidad para haceros 
llegar unas palabras de agradecimiento, en nombre 
mío y de todos los regidores y regidoras del consistorio, 
por vuestra buena actitud y respuesta ante la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. Hemos vivido 
momentos muy complicados y sin precedentes, 
y aun así habéis demostrado un comportamiento 
inmejorable.

Asimismo, quiero dar las gracias a nuestra Policía 
Local, así como a la Guardia Civil, a nuestro personal 
sanitario de los centros de salud y hospitales, a los 
trabajadores del Ayuntamiento, limpieza viaria y 
recogida de basuras, por su esfuerzo y compromiso 
en estos momentos tan adversos.

Pero ahora no podemos bajar la guardia y dar un 
paso atrás. Tenemos que seguir actuando con 
responsabilidad y seguir todas las recomendaciones 
de seguridad y las medidas sanitarias establecidas. 
Así pues, es imprescindible vuestra colaboración 
para garantizar el correcto funcionamiento de las 
diferentes actividades que se llevarán a cabo durante 
las fiestas patronales.

Por último, aprovecho estas líneas para volver a enviar 
también mis condolencias a familiares y amigos de las 
víctimas de la COVID-19. Ahora más que nunca estamos 
a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar.

Estoy convencido de que entre todos y todas 
superaremos esta crisis y pronto tendremos la 
oportunidad de celebrar unas fiestas patronales como 
nos merecemos todos los y las inquenses.

En nombre de todas las personas que formamos el 
Ayuntamiento de Inca, os deseamos de todo corazón 
unas felices fiestas con salud y buena compañía.

Virgilio Moreno Sarrió. Alcalde de Inca



4 5

Del 22 al 30 de juliol 2020

Abans de 1931, les festes 
patronals i populars eren molt 
senzilles i molt estimades. Hi 
havia concerts musicals, encesa 
de llums, repicar de campanes, 
ball de bot, completes, ofici 
major, focs d’artifici, processó 
de les relíquies dels patrons, 
toros i curses de joies. L’any 
1929 s’inicià una nova època 
amb el ball d’aferrat. Mestre 
Miquel Duran a la revista 
quinzenal CA-NOSTRA, núm. 28 
de data 1 d’agost de 1929, fa el 
següent comentari: “Dins les 
festes patronals, preparades en 
tant d’entusiasme i desinterès, 
pel seus organitzadors, hi ha 
hagut un altre grup que si bé no 
és del domini de Mallorca, com 
ho és la mort d’en Carratalà, ha 
disgustat un important sector 
de nostra cristiana Ciutat. 
Nos referim a l’organització 
de Verbenes per un quants 
particulars a la Plaça de braus 
i que han tengut lloc al camp 
de futbol pel dol de la plaça i 
que han duit la conturbació a 
bastantes famílies. Els Directors 
de certa Congregació piedosa 
per esser conseqüents en sos 
principis, en les indicacions 
potifícies i en la pràctica que han 
vengut sostenguent de temps 
immemorial, no tendran altre 
remei que expulsar les al·lotes 
de dita entitat que hagin ballat 
d’aferrat i, d’aquí, vendran nous 
disgusts i rancoretes.”

Havia entrat a Inca el ball d’aferrat, grandíssima 
preocupació per a l’Església i la beaturia que va 
muntar tota una creuada per desmuntar-lo. Els 
felanitxers obrien el ball d’aferrat a les festes 

patronals de 1925. A Inca, tal moda entrà l’any 1929 
i ja no s’aturà. La II República, a més de suprimir 
la processó de les relíquies dels sants Abdon i 
Senén, augmentà les verbenes amb orquestres, 
orquestrines, etc. El Franquisme no les va suprimir, 

però donà importància i promoció als “Bailes 
regionales”. El ball d’aferrat implicava un canvi de 
mentalitat i una manera diferent d’entendre les 
relacions, ja que els contactes eren molt directes 
i l’atreviment restava poder a la repressió. La 
dita indisciplina motivà la reacció de les classes 
reaccionàries.

Vegem els noms dels distints grups musicals que 
varen animar les verbenes amb el ball d’aferrat, 
des de l’any 1931 fins a l’any 1990.

1931. Pollensa Jazz. 

1932. Coktail-Jazz de Sóller. 

1933. Per a mi, desconegut. 

1934. Orquestina Màrvel de Llucmajor. 

1935. Màrvel de Llucmajor i The Nightingale Boys, 
amb l’assistència de les “Mises de Baleares” de 
1934 i 1935. 

1940. Per a mi, desconegut. 

1941. Inca Jazz i Trahumantes. 

1942. Inca Jazz, Acroama i Borneo. 

1943. Bolero i Continental. 

1944. Cadetes, Continental-Inca i Los 
Vagabundos. 

1945. Guinea i Continental. 

1946. Orquesta Virginia, Inca y su ritmo, Guinea 
de Manacor i Cadetes. 

1947. Salamanca, Inca y su Ritmo i Trocantes. 

1948. Catalónia, Inca y su ritmo i Trocantes. 

1949. Inca y su Ritmo, Continental, Bolero, 
Musilandia con sus estilistas Ina Sasi y Jorge 
Gallarza. 

1950. Inca y su rítmo i Bolero. 

1951. Continental i Estrellas negras. 

1952. Continental-Inca con el cantante Miguel 
Ramis, Columbia, Brisas de Jazz con su vocalista 
Jany i Estrellas Negras. 

1953. Costa Azul, Palman’s i Brisas de Jazz. 

1954. Caravana, Costa Azul i Brisas de Jazz. 

1955. Els Verds de Mataró amb el seu cantant P. 
Pirfano, Rosaleda de Sa Pobla i Costa Azul d’Inca. 

1956. Els Verds de Mataró i Brisas de Jazz d’Inca. 

Grups i conjunts musicals que actuen a les 
festes patronals d’Inca. 1931-1990
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1957. Los Liders, Melodians i Brisas de Jazz. 

1958. Gran Palace, Bahia i Brisas de jazz. 

1959. Brisas de Jazz, Fascinación i Frank Robini. 

1960. Creación, Meldians, Bonet de San Pedro y 
sus Isleños i Filippo Carletti. 

1961. Gerry Deam et ses Ricachas, Quintetto 
Filippo Carletti i Five Friends. 

1962. Los Brujos, Los Players, Quique Roca, su 
Conjunto y Claudia i Victoria. 

1963. Los Satélites de Nicaragua, Lucio and the 
Four Kinds i Los Javaloyas. 

1964. Janyo Martí, Creación, Los Javaloyas, Lonn 
and and the Crys con su cantante Lucio, Claudia y 
Ramón y sus Showmen i Nick and Randy. 

1965. Quique Roca i Creación, l’actuació de Luis 
Aguilé, Los Quandos, Rosamil i Los Beta Quartet.

1966. Los Telstars, Juan de Aixa y Titicaca, 
Cantante Griega, Los Javaloyas i Richard y sus 
Bambucos.

1967. Los Españoles, Los Átomos 67, Los Telstar i 
Los Javaloyas.

1968. Verbenes amb Concurs d’Orquestes, Grupo 
15 i Z66.

1969. Los Tamara, Los Condes, Los Massot i Los 
Latinos 69. 

1970. Los Tamara, Los Álamos, Los 8 Centavos, 
Los Beta, Los Talayots i Los Ros. 

1971. Los Yumas, Los Javaloyas, Lo X70, Los Pop 
Totps, Los Talayots i Los Folux.

1972. Tony Ronald y su Show, Margaluz y su 
Conjunto, Los Álamos, Los Talayots i Georgie 
Dann y su Show.

1973. Fórmula V, Tony Frontiera y su conjunto, 
Acuarios, Bronze, J. Santana, Los Folux i Estación 
de fuego.

1974. Los Oliver, Los Mismos, Los Tamara, Los 
Talayots, Dova i Los Beta.

1975. Amigos, Bronze, Beta Quartet, Lone Star, 
Folux, Javaloyas i Claudia Ramon y sus Showmen. 

1976. Folux, Sony Singels, Julio Iglesias, Los 
Romántics, Antonio Machín, Los Latinos i Sony 
Singels.

1977. Estación de fuego, Group 6 i Micky.

1978. Unión y Fuerza, Brumas, Romántics, Araña, 
Beta i Grupo XV.

1979. Los Valldemossa, Brios, Kuarzo, Punch, Foc i 
Géminis.

1980. Los Beta, Hits, Los Javaloyas, Circus i 
Brumas.

1981. Brumas, Kuarzo, Bríos, Brandy i Lorenzo 
Santamaría.

1982. Acuarius, Los 5 del Este, B. Crisis, Kuarzo, 
Savores i Albert Kein.

1983. Toni Frontiera y su orquesta, Kuarzo, 
Orquesta Valencia, Miami i Pernil latino.

1984. Kuarzo, Los Bohemios, Barrabás, Pequeña 
Compañía, Miami, Duo Tenerife i Serafín Nebot, 
vocalista de Los Javaloyas.

1985. Olé olé, Orquesta Platería i Los Brios.

1986. Objetivo Birmania, Quatrz, Rimel, Bohemios, 
Orquesta Bahía, Coanegra, Nacha Pop, Los 
Javaloyas i Géminis. 

1987. La Unión, Manhattan i Euphoria.

1988. Gibson Brothers, President, La Década 
prodigiosa, Kuarzo i Ocultos.

1989. Manhattan y el Show Brazil, Nino Azorín, 
Acuarium, Kuarzo, La Guía i La Unión.

1990. La Guardia, El Regreso, Los Platers, Kuarzo, 
Ballet Moderno i Carlos Torres.

Realment una llarga teringa d’orquestres, 
orquestrines, grups i conjunts musicals. Avui han 
decaigut els balls d’aferrat i hi ha altres modes i 
altres maneres de fer festa.

Gabriel Pieras Salom
Cronista oficial i arxiver honorari
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Si hi ha una frase inquera per excel·lència que, 
sense adonar-se’n, es repeteix sovint cada 
setmana, és aquesta: anem a fer dijous! I és que 
a Inca el dijous és un dia especial, és el dia de 
mercat, un dia queCertament el nostre mercat és 
una de les coses que han perdurat a través dels 
segles, és un mercat tradicional, les seves arrels es 
perden dins la foscor de la història. S’ha dit si ja en 
temps dels romans l’Alqueria Major de Mallorques 
celebrava el mercat; donat que Inca és situada a 
la cruïlla entre Palma i la ciutat de Pollentia, i entre 

la serra de Tramuntana i el pla de l’illa, reuneix les 
condicions per esser lloc d’encontre de la gent 
d’una part i l’altra de Mallorca. També és probable 
que els moros tenguessin el seu mercat i fins i tot 
en dijous, ja que és sabut que el dia festiu per als 
mahometans és el divendres; per tant, el dia abans 
es procuren les viandes no sols per al dia sagrat, 
sinó també per a tota la setmana.

Hem dit que l’origen del nostre mercat es perd dins 
la foscor del temps, però podem dir que a la nova 
era, després de la conquesta catalana, el mercat 

ja es troba documentat; el 1258 arreplegava un 
bon nombre de taules i tenia diversos obradors 
o tallers al seu voltant. Trobam, dins el segle XIII, 
molta moguda de gent que ven o compra una 
taula o un lloc en el mercat.

Se celebrava el mercat en dijous? Bona pregunta, el 
cert és que hi ha poca documentació que ens parli 
del dia en el segle XIII, però en el segle següent, 
concretament un document de l’any 1375, dona 
per suposat que el mercat es du a terme el dijous, 
la qual cosa dona a entendre que és molt més 
anterior a aquesta data.

Un personatge del mercat era el mostassaf, era 
una espècie d’inspector o de guàrdia urbà que, 
entre d’altres atribucions, tenia la de vetlar contra 
les vendes i compres fraudulentes a botigues i 
places públiques. Tenia esment de la neteja de 

Una mesura autentificada amb l’escut de la ciutat d’Inca
gravat amb foc, que n’és la prova d’autenticitat 

Foto: Andreu Quetglas

Anem a fer dijous!

carrers i de l’abastiment de queviures: que no 
mancàs pa i que aquest no fos mancat de pes, 
que el peix i la carn es venguessin com calia i en 
bones condicions. Imposava sancions contra els 
revenedors de vi, farina i altres queviures, contra 
els qui usaven mesures falses, contra els forners 
que venien pa mancat de pes i a preu de sobretaxa 
o amb mescles no autoritzades. Igualment havien 
de comprovar, mitjançant els seus oficials, la 
legalitat dels pesos i mesures.

Tant de bo el nostre dijous duri molts d’anys. 
Bones festes patronals.

Santiago Cortès i Forteza
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El mes de novembre tendrà lloc la XLII Exposició 
que l’Associació Filatèlica d’Inca du a terme amb 
motiu del Dijous Bo 2020. Els filatèlics som ben 
presents a la gran fira de les fires que és el Dijous 
Bo inquer amb aquesta petita –però important– 
aportació cultural.

És la fira més important de les Illes Balears, a la qual 
cada any volem donar a conèixer un personatge 
o entitat de la nostra ciutat. L’any passat fou el 
setmanari Dijous, la premsa d’Inca amb més 
duració. El passat setembre va fer 45 anys que 
setmana rere setmana ha estat entrant a les llars 
inqueres, fins a finals del proppassat mes d’abril.

També com és lògic durem a terme l’Exposició 
Filatèlica amb variada i interessant temàtica del 
món del segell, així com una mostra del món del 
col·leccionisme, per donar a conèixer la seva feina, 
perquè l’obra començada fa molts d’anys volem 
que tengui continuïtat en el futur.

D’altra banda, publicarem un fullet que donarà 
a conèixer la història de l’entitat homenatjada, 
l’Orfeó L’Harpa d’Inca. A més, s’editaran una 

Així mateix, es farà un mata-segells commemoratiu 
de l’Orfeó inquer que es posarà a les cartes que 
aquells 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 l’alumnat participant 
dóna la seva visió del Dijous Bo, les Fires i també 
de L’Harpa d’Inca, i que cada any és molt visitada 
pels escolars d’Inca. Ajuda que el sector de 
l’ensenyament i les seves famílies coneguin el món 
de la filatèlia i del col·leccionisme, i puguin gaudir 
d’aquesta mostra que es du a terme cada any a Ia 
nostra ciutat.

En nom de la Junta Directiva de l’Associació 
Filatèlica d’Inca us convidam que vengueu al Centre 

postal i un sobre numerat que faran que gràcies 
als col·leccionistes de la filatèlia el nom d’Inca i de 
l’Orfeó L’Harpa d’Inca es passegin per tot el món, 
gràcies a la seva màgia.

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.

Ja treballam en la propera exposició del mes de 
novembre, atès 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 Sant 
Abdon i un bon estiu a tots vosaltres i les vostres 
famílies.

Bartomeu Aloy Colomar
President de l’Associació Filatèlica d’Inca

L’Associació Filatèlica d’Inca prepara la XLII 
Exposició Dijous Bo 2020
 Es retrà un homenatge a l’Orfeó L’Harpa d’Inca pel seu centenari
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Durant nou setmanes seguides, els inquers i molta 
de gent venguda d’altres llocs l’any passat varen 
poder gaudir d’aquest Cicle de Concerts, que ja 
du quatre edicions. Al començament se celebrava 
en una data diferent, però igualment va seguir 
congregant els aficionats a aquest tipus de música. 
És tot un al·licient per a totes les persones que 
cada dijous vénen a visitar Inca i el nostre mercat. 
A més de poder contemplar l’entorn del mercat i 
poder berenar o veure una demostració folklòrica, 
poden escoltar els bells sons dels nostre orgue 
major, que té dos-cents anys d’història.

En la quarta edició vàrem poder escoltar distints 
organistes i estils: Miquel Bennàssar, Bartomeu 
Mut, Tania Dovgal, Nofre Morey, Antoni Mulet, 
Pedro Aguiló, Bartomeu Veny, Arnau Reynés i 
Bartomeu Seguí.

La regidora de Cultura Alice Weber va expressar 
que des de l’Ajuntament estaven ben contents que 
la ciutat pogués tenir aquest Cicle de Concerts 
d’Orgue i que des de l’Àrea de Cultura seguirien 
col·laborant-hi. Així mateix, va animar els inquers a 
venir a escoltar-lo i assaborir-lo.

Igualment el batle d’Inca Virgilio Moreno va ser 
present a una sèrie de concerts i va destacar la 
importància del Cicle per a Inca i per a tot Mallorca. 
Des de l’Ajuntament hi seguiran donant suport, ja 
que és un clàssic als estius inquers.

Hem de remarcar la gran qualitat musical del Cicle 
de Concerts d’Orgue de Santa Maria la Major i 

Els concerts són possibles gràcies al patrocini de 
l’Ajuntament d’Inca, que des de la seva Regidoria 
de Cultura dóna suport a aquesta activitat musical, 
tot un referent a la comarca del Raiguer.

Col·laboren en la seva realització la Unitat Pastoral 
de la Mare de Déu, la parròquia de Santa Maria la 
Major (coordinador: Bernat Forteza), la Fundació 
Cultural Es Convent i els darrers anys el setmanari 
Dijous.

El rector de la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu 
Mn. Carles Seguí va agrair el patrocini del Cicle de 
Concerts d’Orgue de l’Ajuntament d’Inca, així com 
la gran tasca del seu coordinador, Bernat Forteza, 
ja que sense ell seria difícil que es pogués dur a 
terme. Va manifestar que esperava que enguany 
també es tornàs a celebrar, quedant a l’espera de 
confirmació de les dates definitives.

també el suport de la gent, amb la seva assistència, 
als concerts que cada dijous se celebren al temple 
major inquer.

Sens dubte el Cicle de Concerts és tot un luxe i ja 
un clàssic a la nostra ciutat, que hem de millorar i 
potenciar des de la Unitat de Pastoral de la Mare 
de Déu i també des de l’Ajuntament. Esperem que 
hi puguem assistir durant molts d’anys.

 Guillem Coll Morro 

El Cicle de Concerts d’Orgue de Santa Maria la 
Major, un èxit musical i de participació de gent 
A Inca podem gaudir de grans organistes, en un esdeveniment que 
tendrà continuïtat
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A la dècada dels anys trenta, la ciutat d’Inca va 
brillar amb llum pròpia dins de l’actualitat cultural, 
esportiva i comercial de les Illes i a l’àmbit nacional.

Inca, en aquell període, va experimentar la 
modernització del seu teixit comercial, amb la 
inauguració dels Almacenes Prat, més popularment 
coneguts per Can Florencio. Igualment, mereix 
menció especial l’edificació del local i la posada 
en marxa del Café Bar Mercantil.

En el terreny purament esportiu, el Constància 
aconseguí adjudicar-se per primera vegada en el 
seu historial el títol de campió de Balears. Jugà 
igualment per primera vegada la Copa d’Espanya 
i participà per primera vegada en el Campionat 
d’Espanya de la Segona Divisió.

Mentrestant, en l’aspecte industrial, cal destacar 
la massiva irrupció i posada en marxa de noves 
fàbriques de calçats que comptaven amb clients 
a tot el territori nacional, com igualment en els 
països de la Comunitat Europea.

Aquest conglomerat de circumstàncies positives 
que marcaven l’esdevenir quotidià de la ciutat 

participà per primera vegada en la Segona Divisió, 
objectiu aconseguit per primera vegada en la 
història per dos equips de les Balears.

Finalment, pel que fa referència al Constància, cal 
recordar que l’any 1929 van ser inaugurades les 
instal·lacions del camp des Cós davant de l’equip 
Isleño de Alaró.

d’Inca van potenciar i van propiciar que el nom 
d’Inca, el seu escut i la seva bandera fossin tema 
d’actualitat dins el territori nacional. Destaca amb 
força poderosa i ferma quan ens referim a l’equip del 
Constància d’Inca, que en les emissores i els mitjans 
de comunicació de la Península era etiqueta.

CE Constància

Com ja queda posat en relleu, el Constància va 
ser el primer equip balear, juntament amb l’RCD 
Mallorca, el primer club mallorquí, que va participar 
a la Copa d’Espanya, i ho va fer l’any 1933 enfront 
del CF Barcelona. El partit es va disputar en dia 
laborable, i el camp des Cós va presentar un ple 
impressionant. Les fàbriques van tancar les portes, 
i a la fi el Constància va ser derrotat per 0–1.

En el partit de tornada, celebrat al camp de les 
Corts, propietat del CF Barcelona, el Constància va 
ser novament derrotat i en conseqüència eliminat 
de la competició. Aquests dos partits van llançar el 
nom d’Inca i del Constància a popularitat nacional.

Un cop finalitzada la Guerra Civil, l’any 1939, 
el Constància, juntament amb l’RCD Mallorca, 

Café Bar Mercantil

Va ser edificat en els solars que van ocupar 
durant molts anys els locals de l’antic Café de Can 
Martínez i la Sociedad La Constancia, ubicats a la 
plaça de la República.

L’acte d’inauguració va tenir lloc el primer dissabte 

Apunts d’Inca (1935-1936)
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del mes de febrer de 1936. Una molt 
brillant festa es va organitzar amb 
motiu d’aquest esdeveniment.

L’alcalde Miguel Beltrán va destacar en 
el seu parlament l’esforç realitzat pels 
fundadors i promotors del local que 
s’estava inaugurant.

Igualment, cal recordar les paraules 
d’Antonio Melis, que després d’una 
llarga intervenció va declarar que les 
portes del Café Bar Mercantil quedaven 
obertes al públic.

Concert musical

Tot seguit, va tenir lloc al saló de festes 
un interessant i molt aplaudit concert 
musical en què van participar Antonio 
Torrandell, músic de fama internacional, 
i el violinista Umberto Bizi.

L’arquitecte senyor Casas

L’arquitecte Casas, responent a 
preguntes dels periodistes, assegurava 
que, a part del Cercle Mallorquí de 
Palma, no existia a Mallorca societat 
ni edifici recreatiu amb tant de luxe i 
comoditats com atresorava el Café Bar 
Mercantil. Va destacar igualment la sala 
de cinema, el saló de ball i la col·locació 
de vidrieres amb filigranes de colors en 
diferents dependències.

Magatzems Prat (Can Florencio)

El dia 22 de desembre de 1935, ara fa 85 anys, va 
tenir lloc l’acte d’inauguració del nou edifici dels 
Almacenes Prat, que va ser construït al carrer 
Major, cantonada plaça del Sol.

L’edifici va ser construït per l’arquitecte senyor 
Olesa, i el capellà rector d’Inca Francisco Rayó va 
procedir a la inauguració.

Van realitzar sengles parlaments els senyors 
Prat i Franci Sales, tot destacant els dos la real 
importància que tenia la inauguració d’un edifici 
i d’uns magatzems d’aquesta envergadura a la 
ciutat d’Inca.

Es va servir un lunch a tots els assistents i, un 
cop finalitzat l’acte, el senyor Prat va tenir un toc 
d’agraïment per a totes aquelles persones que 

havien participat en el seu desenvolupament. 
Va fer entrega d’una joguina a tots els nens, i als 
soldats de la caserna General Luque els va lliurar 
un regal.

Fins aquí una petita síntesi d’alguns dels 
esdeveniments realitzats i relacionats amb 
l’actualitat dels anys trenta aquí a la ciutat 
d’Inca, va ser evidentment un lapsus de temps, 
dos lustres, en què moltes coses van tenir lloc a 
l’entorn d’aquesta ciutat. Algunes, en veritat, bé 
es mereixen el nostre punt d’atenció en properes 
col·laboracions literàries d’aquest programa

Andreu Quetglas Martorell

Seguim fent costat als nostres clients,
especialment quan més ens necessiten

Troba'ns a
Inca
Av. Alcúdia, 2 · 971 880 500
Av. General Luque, 382 · 971 506 034

colonya.com
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L’Harpa d’Inca va néixer fa just cent anys. A Inca, 
l’any 1920, es vivia en el període més dinàmic 
i plural del segle XX. Entre 1900 i 1936 la ciutat 
va conèixer un engrescador moment cultural i 
social. Però, també, aquells eren anys de lluites 
per aconseguir una millora del nivell de vida de 
la classe obrera i per arribar a assolir una societat 
més democràtica.

El món associatiu i cultural del primer terç del segle 
passat era molt dinàmic. Les associacions inqueres 
s’estructuraven entorn a tres grans eixos: la 
cultura i l’oci, els socors mutus i les reivindicacions 
laborals. L’Harpa va néixer en el si d’una associació 
que reunia tots aquests eixos: el Cercle d’Obrers 
Catòlics. Aquesta entitat perseguia la millora 
material i cultural de la classe obrera des dels 
postulats del moviment catòlic. El seu fundador 

fou el Fill Il·lustre Miquel Duran Saurina. També ell 
fou el fundador de l’Harpa. El 20 d’abril de 1920 
la Junta Drectiva del Cercle d’Obrers Catòlics, 
presidida per Duran, va decidir fundar un orfeó 
per “despertar entre el jovent sentiments elevats 
d’esperit”. En els seus inicis l’agrupació va estar 
dirigida pel músic inquer Jaume Albertí.

La creació d’aquest conjunt musical responia 
a l’objectiu de treballar per una societat més 

L’Harpa d’Inca, 100 anys d’història amb molt
de futur
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participativa i culta. El seu lema és “Fe, Pàtria 
i Amor”, que posa el naixement de l’Harpa en 
sintonia amb els moviments de recuperació 
cultural i nacional que s’havien iniciat amb la 
Renaixença a les Illes Balears, Catalunya i País 
Valencià. També aleshores la ciutat vivia un bon 

moment musical. Antoni Torrandell ja gaudia d’una 
fama ben consolidada i era seguit en qualitat per 
altres músics inquers com Bernat Salas, Jaume 
Albertí, Josep Balaguer i Josep Aguiló. 

Els primers mesos d’història de la coral es varen 
dedicar a assajos sota la batuta d’Albertí. La primera 

actuació pública es va fer dia 4 de novembre 
de 1921 en una vetllada cultural organitzada per 
Miquel Duran en el local del Cercle. Des del principi, 
l’activitat musical de l’orfeó va ser constant, i 
participava a festes, celebracions i actes culturals 
d’Inca i de Mallorca. 

Durant aquests 100 anys, l’Harpa ha col·laborat 
en la millora de l’educació musical de moltes 
generacions i en el manteniment de la llengua 
catalana com a llengua de prestigi en els concerts 
que ofereix, posant per damunt de tot la qualitat 
musical.

Durant alguns anys, sobretot entre 1970 i 1980, 
l’activitat de la coral va disminuir. Però des de 
l’any 1982 es va recuperar la seva vitalitat inicial 
sota la direcció de Miquel Aguiló i la presidència 
de Miquel Corró. 

Ara, l’Harpa d’Inca és l’entitat cultural i musical 
més veterana de la ciutat, i la coral més antiga 
de Mallorca que es manté en actiu. L’honor de 
ser una de les entitats més antigues d’Inca el 
comparteix, per dos anys de diferència, amb el 
CE Constància, que l’any 2022 celebrarà també un 
segle d’història. Per tant, l’Harpa i el Constància 
són com dos fòssils plens de vida i de futur que 
ens remeten a un passat que mai ens hem d’aturar 
de reivindicar. Aquest passat és un element més 
que ens constitueix com a comunitat i poble unit. 

Miquel Pieras Villalonga 
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DIMECRES, 22 DE JULIOL
12.00 h PENJADA DE BANDERA DE LA CIUTAT 
I REPICADA DE CAMPANES amb Revetlers des 
Puig d’Inca i xeremies. 

 Plaça de Santa Maria la Major.

20.30 h FESTA DE SANTA MAGDALENA. 
EUCARISTIA amb ball de l’Oferta a càrrec dels 
Revetlers des Puig d’Inca.

 Ermita del puig de Santa Magdalena.

DIJOUS, 23 DE JULIOL
A partir de les 8.00 h fins a les 14.00 h 
MERCAT DEL DIJOUS.

De 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h 
FESTA DEL LLIBRE 
Paradetes de venda de llibres.
Contacontes i tallers infantils.
L’aforament serà limitat i tothom haurà de 
respectar les normes de seguretat.

 Claustre de Sant Domingo. 

MIÉRCOLES, 22 DE JULIO
12.00 h IZADA DE BANDERA DE LA CIUDAD Y 
REPIQUE DE CAMPANAS con Revetlers des Puig 
de Inca y xeremiers. 

 Plaza de Santa Maria la Major.

20.30 h FIESTA DE SANTA MAGDALENA 
EUCARISTÍA con baile de la Oferta a cargo de 
Revetlers des Puig de Inca.

 Ermita del puig de Santa Magdalena.

JUEVES, 23 DE JULIO
A partir de las 8.00 h hasta las 14.00 h 
MERCADO DEL JUEVES.

De 10.00 h a 13.00 h y de 17.00 h a 20.00 h 
FIESTA DEL LIBRO.
Puestos de venta de libros.
Cuentacuentos y talleres infantiles.
El aforo será limitado y todo el mundo deberá 
respetar las normas de seguridad

 Claustro de Santo Domingo. 

REPSOL

Especialistas en piel de 
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19.00 h PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Els hereus 
de la ira de Jaume Armengol, a càrrec de Pere 
Bonet.
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

L’organitza: OCB

 Sala de conferències del Claustre de Sant 
Domingo.

18.30 h CERCAVILA amb l’Agrupació Musical 
Joventut Inca, caparrots i gegants d’Inca.
L’aforament serà limitat i tothom haurà de 
respectar les normes de seguretat.

 Concentració a la plaça d’Espanya.

18.30 h CERCAVILA amb Batucada Fieres d’Inca 
i Dimonis Foc d’Inca.
L’aforament serà limitat i tothom haurà de 
respectar les normes de seguretat.

 Plaça del Lledoner.

DIVENDRES, 24 DE JULIOL 
10.00 h MERCADET YEYÉ. 

 Carrer Major.

20.30 h XI SOPAR A LA FRESCA: “Baixa del 
balcó al teu carrer.”

DECORACIÓ DE CARRERS.    
Temàtica: “Els 60, 70 i 80”.
Es poden organitzar taules de 20 persones com 
a màxim amb una separació de 4 metres entre 
les diferents taules. Us animam a decorar les 
vostres taules amb la temàtica dels anys 60, 
70 i 80, i a fer bauxa amb els veïns del vostre 
carrer.

Inscripcions al Casal de Joves sa Fàbrica per 
saber quins carrers s’han de tancar.   
Tel. 971 50 71 23 – 605 59 34 12. 

 Places i carrers d’Inca.

19.00 h PRESENTACIÓN DEL LIBRO Els hereus 
de la ira de Jaume Armengol, a cargo de Pere 
Bonet.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad.

Organitza: OCB

 Sala de conferencias del Claustro de Santo 
Domingo.

18.30 h PASACALLES con la Agrupació Musical 
Joventut Inca, cabezudos y gigantes de Inca.
El aforo será limitado y todo el mundo deberá 
respetar las normas de seguridad.

 Concentración en la Plaza de Espanya.

18.30 h PASACALLES con Batucada Fieres 
d’Inca i Dimonis Foc d’Inca.
El aforo será limitado y todo el mundo deberá 
respetar las normas de seguridad.

 Plaza de El Lledoner.

VIERNES, 24 DE JULIO 
10.00 h MERCADILLO YEYÉ. 

 Calle Major.

20.30 h XI SOPAR A LA FRESCA: “Baja del 
balcón a tu calle”.

DECORACIÓN DE CALLES.    
Temática: “Los 60, 70 y 80”.
Se pueden organizar mesas de 20 personas 
como máximo con una separación de 4 metros 
entre las diferentes mesas. Os animamos a 
decorar vuestras mesas con la temática de los 
años 60, 70 y 80, y a divertiros con los vecinos 
de vuestra calle.

Inscripciones en el Casal de Jóvenes Sa Fàbrica 
para saber qué calles se tienen que cerrar. Tel. 
971 50 71 23 – 605 59 34 12. 

 Plazas y calles de Inca.
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DISSABTE, 25 DE JULIOL
9.00 h XXVI CRONOMILLA CIUTAT D’INCA 
CONTRA RELLOTGE.
L’organitzen: Servei d’Esports de l’Ajuntament 
d’Inca i Club Atletisme Viva Es Raiguer.
Inscripcions: www.elitechip.net

 Avinguda d’Alcúdia.

15.00 h LXXX TROFEU CIUTAT D’INCA. XXVII 
TROFEU JAUME MESTRE. MEMORIAL PERE 
BESTARD.
L’organitza: Club Ciclista Inca.

 Plaça del Lledoner.

20.00 h PRESENTACIÓ DELS PREMIS LITERARIS 
PARE COLOM 2020
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Claustre de Sant Domingo.

21.00 h OBRA DE TEATRE a càrrec del Grup de 
Teatre Ballarugues. 

MONÒLEG a càrrec de Biel Alomar: EN XIM I SES 
SEVES COSES. 
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.  
L’ús de mascareta serà obligatori. 

Inscripcions telefonant al número 971 50 71 23.

 Casal de Cultura.

22.00 h VERBENA amb Trébol. 
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Plaça del Bestiar.

22.00 h VERBENA amb Folux. 
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Plaça del Lledoner.

DIUMENGE, 26 DE JULIOL 
20.00 h OBRA DE TEATRE a càrrec del Grup de 
Teatre Ballarugues. 

MONÒLEG a càrrec de Biel Alomar: EN XIM I SES 
SEVES COSES. 
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.  
L’ús de mascareta serà obligatori. 

Inscripcions telefonant al número 971 50 71 23.

 Casal de Cultura.

21.00 h INCAJAZZ: MORGANA JAZZ QUARTET.
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat. L’ús 
de mascareta serà obligatori. 

 Pati d’armes del Quarter General Luque.

SÁBADO, 25 DE JULIO
9.00 h XXVI CRONOMILLA CIUDAD DE INCA 
CONTRA RELOJ.
Organiza: Servicio de Deportes del Ayuntamiento 
de Inca y Club Atletisme Viva Es Raiguer.
Inscripciones: www.elitechip.net

 Avenida de Alcúdia.

15.00 h LXXX TROFEO CIUDAD DE INCA. XXVII 
TROFEO JAUME MESTRE. MEMORIAL PERE 
BESTARD.
Organitza: Club Ciclista Inca.

 Plaza de El Lledoner.

20.00 h PRESENTACIÓN DE LOS PREMIOS 
LITERARIOS PARE COLOM 2020.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad.

 Claustro de Santo Domingo.

21.00 h OBRA DE TEATRO a cargo del Grup de 
Teatre Ballarugues. 

MONÓLOGO a cargo de Biel Alomar: EN XIM I 
SES SEVES COSES. 
El aforo será limitado y todo el mundo deberá 
estar sentado respetando las normas de 
seguridad. El uso de mascarilla será obligatorio. 
Inscripciones llamando al número 971 50 71 23.

 Casal de Cultura.

22.00 h VERBENA con Trébol. 
El aforo será limitado y todo el mundo deberá estar 
sentado respetando las normas de seguridad.

 Plaza de El Bestiar.

22.00 h VERBENA con Folux. 
El aforo será limitado y todo el mundo deberá estar 
sentado respetando las normas de seguridad.

 Plaza de El Lledoner.

DOMINGO, 26 DE JULIO 
20.00 h OBRA DE TEATRO a cargo del Grup de 
Teatre Ballarugues. 

MONÓLOGO a cargo de Biel Alomar: EN XIM I 
SES SEVES COSES. 
El aforo será limitado y todo el mundo deberá 
estar sentado respetando las normas de 
seguridad. El uso de mascarilla será obligatorio. 
Inscripciones llamando al número 971 50 71 23.

 Casal de Cultura.

21.00 h INCAJAZZ: MORGANA JAZZ QUARTET.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad. L’ús de mascareta serà obligatori. 

 Patio de armas del Cuartel General Luque.
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DILLUNS, 27 DE JULIOL 
17.00 h ACTIVITAT AQUÀTICA INFANTIL.
L’aforament serà limitat i respectant les normes 
de seguretat.

  Plaça del Lledoner

  Plaza de Antoni Fluxà.

  Barriada de Fernández Cela.

  Plaça del Bestiar.

DIMARTS, 28 DE JULIOL 
18.30 h ACTIVITAT INFANTIL: LA CAPUTXETA 
VERMELLA, a càrrec de Teatritx.
L’aforament serà limitat i respectant les normes 
de seguretat.

 Plaça d’Antoni Fluxà.

18.30 h ACTIVITAT INFANTIL: EL MEU PETIT 
CIRC, a càrrec d’Emmanuel Danet.
L’aforament serà limitat i respectant les normes 
de seguretat.

 Plaça de Santa Maria la Major.

18.30 h ACTIVITAT INFANTIL: EL VIATGE, a 
càrrec de Laboratori de Somnis.
L’aforament serà limitat i respectant les normes 
de seguretat.

  Plaça del Blanquer.

18.30 h ACTIVITAT INFANTIL: CIRCO 
ESPERANZA, a càrrec de Yon Pozo.
L’aforament serà limitat i respectant les normes 
de seguretat.

 Plaça del Lledoner.

20.30 h XXXIV TROBADA DE BALLS REGIONALS 
CIUTAT D’INCA. MEMORIAL JOAN FERRER. Amb 
Revetlers des Puig d’Inca.
L’organitza: Revetlers des Puig d’Inca.

La patrocina: Ajuntament d’Inca.

L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Plaça d’Espanya.

20.30 h BALLADA POPULAR a càrrec de   
Cofre Antic.
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Plaça de la Llibertat.

22.00 h CINEMA A LA FRESCA amb la pel·lícula 
Yesterday.
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.  
L’ús de mascareta serà obligatori. 

Inscripcions telefonant al número 971 50 71 23.

 Plaça de toros d’Inca.

LUNES, 27 DE JULIO 
17.00 h ACTIVIDAD ACUÁTICA INFANTIL.
El aforo será limitado y respetando las normas 
de seguridad.

  Plaza de El Lledoner

  Plaza de Antoni Fluxà.

  Barriada de Fernández Cela.

  Plaza de El Bestiar.

MARTES, 28 DE JULIO 
18.30 h ACTIVIDAD INFANTIL: LA CAPUTXETA 
VERMELLA, a cargo de Teatritx.
El aforo será limitado y respetando las normas 
de seguridad.

 Plaza de Antoni Fluxà.

18.30 h ACTIVIDAD INFANTIL: EL MEU PETIT 
CIRC, a cargo de Emmanuel Danet.
El aforo será limitado y respetando las normas 
de seguridad.

 Plaza de Santa Maria la Major.

18.30 h ACTIVIDAD INFANTIL: EL VIATGE, a 
cargo de Laboratori de Somnis.
El aforo será limitado y respetando las normas 
de seguridad.

  Plaza del Blanquer.

18.30 h ACTIVIDAD INFANTIL: CIRCO 
ESPERANZA, a cargo de Yon Pozo.
El aforo será limitado y respetando las normas 
de seguridad.

 Plaza de El Lledoner.

20.30 h XXXIV ENCUENTRO DE BAILES 
REGIONALES CIUDAD DE INCA. MEMORIAL JOAN 
FERRER. Con Revetlers des Puig de Inca.
Organiza: Revetlers des Puig d’Inca.

Patrocina: Ajuntament d’Inca.

El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad.

 Plaza de Espanya.

20.30 h BAILE POPULAR a cargo de Cofre Antic.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad.

 Plaza de La Llibertat.

22.00 h CINE A LA FRESCA con la película 
Yesterday.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad. 

El uso de mascarilla será obligatorio. 
Inscripciones llamando al número 971 50 71 23.

 Plaza de toros de Inca.

 690 624 034

 pedro@agueragrafic.com

 www.agueragrafic.com

añade valor a tu marca
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DIMECRES, 29 DE JULIOL 
20.15 h CONCENTRACIÓ D’AUTORITATS, 
acompanyades per la Revetla d’Inca i els 
xeremiers, per assistir a les completes.

 Plaça de Santa Maria la Major

20.00 h COMPLETES amb la Revetla d’Inca.

 Església de Santa Maria la Major.

21.30 h CONCERT a càrrec de la Unió Musical 
Inquera.
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Plaça d’Espanya.

22.00 h REVETLLA DE SANT ABDON amb 
Orquesta Quatre per Quatre.
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Plaça de Santa Maria la Major.

22.00 h REVETLLA DE SANT ABDON amb 
Orquesta Galatzó.
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Plaça de la Llibertat.

MIÉRCOLES, 29 DE JULIO 
20.15 h CONCENTRACIÓN DE AUTORIDADES, 
acompañadas por la Revetla d’Inca y los 
xeremiers, para asistir a las completas.

 Plaza de Santa Maria la Major

20.00 h COMPLETAS con la Revetla d’Inca.

 Iglesia de Santa María la Mayor.

21.30 h CONCIERTO a cargo de la Unió Musical 
Inquera.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad.

 Plaza de Espanya.

22.00 h VERBENA DE SAN ABDÓN con Orquesta 
Quatre per Quatre.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad.

 Plaza de Santa Maria la Major.

22.00 h VERBENA DE SAN ABDÓN con Orquesta 
Galatzó.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá 
que estar sentado respetando las normas de 
seguridad.

 Plaza de La Llibertat.
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JUEVES, 30 DE JULIOL 
A partir de les 8.00 h fins a les 14.00 h 
MERCAT DEL DIJOUS.

10.15 h SORTIDA des de l’Ajuntament de les 
autoritats acompanyades per la Unió Musical 
Inquera i els cossiers per assistir a l’eucaristia.

10.30 h CONCELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA 
presidida per Monsenyor Sebastià Taltavull i 
Anglada, bisbe de Mallorca. 

BALL DE L’OFERTA a càrrec de la Revetla d’Inca.

 Església de Santa Maria la Major.

12.00 h AMOLLADA DE COLOMS.

 Plaça de Santa Maria la Major.

20.00 h MOSTRA DE BALL a càrrec de la Revetla 
d’Inca.
L’aforament serà limitat i tothom haurà d’estar 
assegut respectant les normes de seguretat.

 Plaça d’Espanya.

JUEVES, 30 DE JULIO 
A partir de las 8.00 h hasta las 14.00 h 
MERCADO DEL JUEVES.

10.15 h SALIDA desde el Ayuntamiento de las 
autoridades acompañadas por la Unió Musical 
Inquera y los cossiers para asistir a la eucaristía.

10.30 h CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
presidida por Monseñor Sebastià Taltavull y 
Anglada, obispo de Mallorca. 

BAILE DE LA OFERTA a cargo de la Revetla d’Inca.

 Iglesia de Santa María la Mayor.

12.00 h SUELTA DE PALOMAS.

 Plaza de Santa Maria la Major.

20.00 h MUESTRA DE BAILE a cargo de la 
Revetla d’Inca.
El aforo será limitado y todo el mundo tendrá que 
estar sentado respetando las normas de seguridad.

 Plaza de Espanya.

Mesures socials, fiscals
i econòmiques adoptades enfront

del COVID-19

T. 971 100 025

incaciutat.com
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MESURES DE
SEGURETAT
I HIGIENE
▶ Respectau la distància de seguretat.

▶ Recordau realitzar la inscripció prèvia 
abans d’anar a qualsevol activitat.

▶ A les activitats que són d’assegut, 
no hi podrà haver gent dreta i sense 
inscripció prèvia.

▶ L’ús de mascareta és obligatori a totes 
les activitats.

▶  L’ús de mascareta també serà 
obligatori quan no es pugui garantir la 
distància de seguretat a la via pública.

▶ Rentau-vos les mans abans i després 
de cada activitat.

▶ Evitau les aglomeracions els dies de 
festa.

▶ Respectau la distribució de les taules i 
cadires dels bars i restaurants

▶ Esperau que el cambrer/a us prepari 
la taula i us indiqui on podeu seure.

▶ Evitau recolzar-vos al mobiliari i 
material urbà.

▶ I... SENY, MOLT DE SENY!

MEDIDAS
DE SEGURIDAD
E HIGIENE
▶ Respetad la distancia de seguridad.

▶ Recordad realizar la inscripción previa 
antes de ir a cualquier actividad.

▶ En las actividades en las que hay que 
estar sentado/a, no podrá haber gente de 
pie y sin inscripción previa.

▶ El uso de mascarilla es obligatorio en 
todas las actividades.

▶ El uso de mascarilla también será 
obligatorio cuando no se pueda 
garantizar la distancia de seguridad en la 
vía pública.

▶ Lavaos las manos antes y después de 
cada actividad.

▶ Evitad las aglomeraciones los días de 
fiesta.

▶ Respetad la distribución de las mesas y 
sillas de los bares y restaurantes.

▶ Esperad a que el camarero/a os prepare 
la mesa y os indique dónde podéis 
sentaros.

▶ Evitad apoyaros en el mobiliario y 
material urbano.

▶ Y... RESPONSABILIDAD, 
¡MUCHA RESPONSABILIDAD!



C/ General Weyler 29 · 07300 Inca · Mallorca
TEL: +34 971 503 936  /  MÓVIL: +34 625 164 718

Oficina / office:

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

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

Construimos, reformamos y cuidamos de su vivienda.

ENGINEERING, BUILDING AND RENOVATION

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

requirements, providing a complete service from beginning to 

end. Building, renovating and looking after your home.

Especialistas en pavimentos
Trabajos especializados de pulidos, vitrificados y restauración 

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

mantenimiento y limpieza.

PAVING AND FLOORING SPECIALISTS

Specialist polishing, sealing and repair of all types of 

interior and exterior flooring and pavements. Cleaning and 

maintenance service.

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

de Home Staging y decoración, para que su vivienda se 

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

DETAILS THAT MAKE US UNIQUE

We offer a complete service in Home Staging and interior 

design to transform a dwelling into your home.

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

www.projectessastre.com 

www.naheinmobles.com


