materiales de construcción

SALUDA
Benvolguts veïns i veïnes,
Un any més, ens trobam a les portes de la celebració de les festes patronals de la nostra ciutat.
Sant Abdon i Sant Senén són unes dates cabdals en el calendari estival per a tots els inquers i
les inqueres; i enguany en tenim encara més ganes i il·lusió, després de dos anys amb unes celebracions adaptades a les restriccions per fer front a la COVID-19. Per tant, enguany, més que
mai, hem de sortir al carrer i gaudir d’Inca.
Novament, hem treballat des de totes les àrees de l’Ajuntament per intentar tenir unes festes
d’estiu com més completes millor, en les quals tenguin cabuda actes i esdeveniments per a tots
els gusts i edats. Com sempre, volem fomentar la participació i que els nostres carrers i places
s’omplin de gent, que els veïns convidin els seus amics a venir a Inca i que, en definitiva, facem
poble. Tenim per endavant quasi dues setmanes plenes d’activitats que ens faran sentir més a
prop els un dels altres i passar uns dies meravellosos honorant els nostres patrons. No oblideu
mai que la clau de l’èxit de les festes patronals d’Inca sou vosaltres, cada una de les persones
que participau dels actes que es detallen en aquestes pàgines.

MAINCA

Durant els darrers anys, haureu vist que anam aconseguint importants fites, com per exemple la
reobertura del Teatre Principal d’Inca, la remodelació de la plaça de Mallorca o la plaça del Mercat, més habitatges de protecció oficial i la construcció d’un nou CEIP, entre altres. Malgrat que
alguns estan en procés encara, anam fent passes per assolir els objectius establerts i mantenim
el nostre compromís ferm amb les polítiques de caràcter social, els projectes que dinamitzen
nombrosos sectors i les infraestructures generadores d’oportunitats i nous serveis.
En aquest sentit, vull aprofitar per recordar-vos que l’Ajuntament és casa vostra i que trobareu sempre les portes obertes per fer-nos arribar els vostres suggeriments, opinions, idees i
queixes. És imprescindible la implicació de tots i totes per seguir avançant i millorant la nostra
ciutat.
Finalment, en nom propi i en el de tots els companys de consistori, vull desitjar-vos que passeu
unes bones festes de Sant Abdon i Sant Senén, i que en gaudiu amb família, amics i veïns.
Molts d’anys a tots i totes!

Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca

Carretera Vella Inca-Lloseta, km 0-5.
07300 Inca
971 503 850 · 610 215 052
mainca@mainca.net

www.mainca.net
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Queridos vecinos y vecinas,
Un año más, nos encontramos a las puertas de la celebración de las fiestas patronales de nuestra ciudad. San Abdón y San Senén son unas fechas muy importantes en el calendario estival
para todos los inquenses; y este año tenemos todavía más ganas e ilusión, después de dos años
con unas celebraciones adaptadas a las restricciones para hacer frente a la COVID-19. Por lo
tanto, este año, más que nunca, os animamos a salir a la calle y a disfrutar de Inca.
Nuevamente, hemos trabajado desde todas las áreas del Ayuntamiento para intentar tener unas
fiestas de verano cuanto más completas mejor, en las cuales tengan cabida actos y acontecimientos para todos los gustos y edades. Como siempre, queremos fomentar la participación
y que nuestras calles y plazas se llenen de gente, que los vecinos inviten a sus amigos a venir
a Inca y que, en definitiva, hagamos pueblo. Tenemos por delante casi dos semanas llenas de
actividades que nos harán sentir más cerca unos de otros y nos permitirán pasar unos días maravillosos honorando a nuestros patrones. No olvidéis nunca que la clave del éxito de las fiestas
patronales de Inca sois vosotros, cada una de las personas que participáis de los actos que se
detallan en estas páginas.
Durante estos últimos años, habréis visto que vamos consiguiendo importantes hitos, como por
ejemplo la reapertura del Teatro Principal de Inca, la remodelación de la plaza de Mallorca o la
plaza de Mercado, más viviendas de protección oficial y la construcción de un nuevo CEIP, entre otros. A pesar de que algunos están en proceso todavía, vamos dando pasos para alcanzar
los objetivos establecidos y mantenemos nuestro compromiso firme con las políticas de carácter social, los proyectos que dinamizan numerosos sectores y las infraestructuras generadoras
de oportunidades y nuevos servicios.
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En este sentido, quiero aprovechar para recordaros que el Ayuntamiento es vuestra casa y que
encontraréis siempre las puertas abiertas para hacernos llegar vuestras sugerencias, opiniones,
ideas y quejas. Es imprescindible la implicación de todos y todas para seguir avanzando y mejorando nuestra ciudad.
Finalmente, en mi nombre y en el de todos los compañeros de consistorio, quiero desearos que
paséis unas felices fiestas de San Abdón y San Senén, y que las disfrutéis con familia, amigos y
vecinos.
¡Muchas felicidades a todos y todas!

Virgilio Moreno Sarrió
Alcalde de Inca

Avinguda del Pla, 65/67 (Pol. Can Matzarí)
07300 Inca, Mallorca
T +34 971 500 908
opman@obrasman.es

obrasman.es
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PLATO DUCHA
OFERTA EXCLUSIVA

EL PRECIO INCLUYE:

MANO DE OBRA DE PRINCIPIO A FIN
· materiales
necesarios y baldosa hasta 4m
DUCHA CON TELÉFONO “Imex”
· GRIFO
“Profiltek”
· MAMPARA
· PLATO DE DUCHA “Profiltek-Gotham”
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ELIGE LA OFERTA

OFERTA EXCLUSIVA

1.890 €
MEDIDA PLATO DUCHA

1,40 X 0,70 cm

OFERTA EXCLUSIVA

OFERTA EXCLUSIVA

MEDIDA PLATO DUCHA

MEDIDA PLATO DUCHA

1.990 €

1,60 X 0,70 cm

2.100 €

1,80 X 0,70 cm

ELIGE LA OFERTA QUE MEJOR SE ADAPTE A TU BAÑO

La tornada de la
UOM a Inca, una
il·lusió feta realitat
La gent gran inquera hi
participa amb interès
Des de fa uns anys es venien fent amb molta acceptació les sessions de la UOM a la nostra ciutat, a les
dependències del Museu de Calçat; conferències que
despertaven interès per a la gent que hi prenia part i
volia augmentar els seus coneixements.
L’assistència era molta, ja que el darrer any abans de
la pandèmia varen ser més de 100 les persones inscrites a Inca. Aquesta activitat la va començar, després
d’anys sense participació, María del Carmen Oses,
amb un grup reduït de gent que va anar creixent cada
any, i la va continuar Maria Antònia Pons, regidora de
Gent Gran.

MAMPARA
“PROFILTEK”

Al final de les conferències sempre hi havia un animat
col·loqui, la qual cosa demostra que la gent gran inquera vol incrementar els seus coneixements i espera
amb il·lusió aquestes xerrades de la UOM. Varen ser
cinc sessions a Inca el mes de maig i el primer divendres de juny. A la darrera hi va haver una festeta
amb un berenar amb la presència del batle Virgilio
Moreno, que va felicitar els participants i va dir que la
iniciativa tendria continuïtat en el futur.
Per a l’any que ve s’espera que ja sense cap mesura de
restricció i major assistència pugui dur-se a terme la
festa final de graduació que es realitzava a la UIB, i era
un dia de bulla i germanor entre tots els participants
inquers. Enguany aquesta festa de graduació tendrà
lloc al local social del Club del Pensionista d’Inca.

Guillem Coll Morro

Després de dues edicions sense poder-se celebrar,
aquest any va tornar amb renovada il·lusió, i la gent
gran hi va respondre com s’esperava, és cert que en
aquesta ocasió amb restriccions, amb un màxim de
70 persones inscrites i distàncies. A poc a poc, donaven autorització per anar fent coses, però s’havien de
fer bé per no tenir problemes.

GRIFO DUCHA
CON TELÉFONO
“IMEX”

PLATO DE DUCHA
PROFILTEK “Gotham”

IVA NO INCLUIDO / NO INCLUYE TRANSPORTE / OFERTAS VÁLIDAS HASTA 31.8.2022

PRÓXIMA APERTURA SEDE EN INCA
®

Sede en Palma: C/ Isaac Albéniz, 17 · 07004 Palma I 871 032 587 · 630 968 093 I www.tecnicproject.com

La UOM d’aquest any va comptar amb els següents
temes i professors, a la sala de conferències del Museu del Calçat, a les 16.30 hores. La primera fou el dia
6 de maig: “El testament vital o declaració de voluntats anticipades”, per la doctora Antònia Paniza, professora del Departament de Dret Privat. La segona,
el dia 13: “Convents de clausura a Mallorca: passat i
futur”, per la doctora Margalida Novo, professora del
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les
Arts. La tercera, el dia 20 de maig: “Decàleg neomasclista i el discurs ocult de la desigualtat de gènere”,
per la senyora Virginia Ferreiro, professora del Departament de Psicologia. La quarta, el dia 27 de maig:
“Millorar la memòria“, per la doctora Susana Esteban,
professora del Departament de Biologia. I la darrera, el dia 6 de juny: “Què fa el banc amb els nostres
diners”, pel doctor Bartomeu Deyá, professor del Departament d’Economia d‘Empresa.

Detall de la darrera UOM del 2022.

BRANDING I WEB I PRINT
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Quan la tradició
s’uneix a la
modernitat:
comerços
emblemàtics

el seu espòs Andreu Ramis “Blancos” qui obrí la botiga
de la plaça d’Orient, tot afegint-hi altres productes.
Successivament han duit la botiga primer els dos fills
Joan i Antoni, que se separaren l’any 1989, i es feren
càrrec de la botiga Joan i la seva esposa Francisca Banús, i llavors els seus fills Begonya i Andreu.
Can Toni Blancos: quan l’any 1989 els dos germans
decidiren dividir el negoci fundat pel seu padrí, Toni
obrí la nova botiga juntament amb la seva dona, seguint amb la venda a l’engròs que havia començat ja
de molt jove. Ben prest s’especialitzaren en la venda
de tot tipus de calçat per a tota la família, des d’espardenyes, sandàlies, sabates per a peus delicats fins
a esportives, botes i calçat per a hostaleria. També
hi trobam productes d’esparteria i llata, senalles, cadires, escales de fusta, taules camilla, productes de
vímet, etc. Juntament amb Toni regenten la botiga la
seva esposa i les dues filles.

El passat mes de maig es complí un any des que el
conseller de Sectors Productius Juan Pedro Yllanes
presentava al Parc Bit d’Inca el nou portal emblematicsbalears.es, que recull la informació dels 102 comerços emblemàtic catalogats, fins ara, a Balears.
No és fàcil donar-ne una definició ni es troba unificada. L’Administració pública ha estat l’encarregada, de
moment, d’elaborar-la, per etiquetar-los com a tals,
incloure’ls en un catàleg i protegir-los de forma corresponent. No totes les administracions han establert
els mateixos requisits i, per tant, la definició d’establiment emblemàtic pot variar depenent de l’Administració competent.
Si universalitzam definicions, un establiment emblemàtic és aquell que gaudeix d’una antiguitat de més
de 50 anys i que manté l’activitat. Conserva béns mobles i immobles de valor patrimonial. Constitueixen
manifestacions del passat comercial i/o econòmic de
les Illes Balears.
Establiment emblemàtic por ser des d’una botiga de
roba a un forn de pa o una farmàcia, per posar exemples, tot depèn dels que elaboren la llista. A Inca, dels
120 catalogats a tot Balears, hi trobam catorze comerços que llueixen el distintiu, i són aquests:

i el net Tomeu, que segueixen amb la tradició familiar.
Són molts els clients, de tot Mallorca, que s’acosten
adquirir els seus productes, ja que són molt apreciats.
Ca sa Capellana: els seus orígens els trobam a Sóller.
En casar-se Joana Maria Pomar, padrina dels actuals
propietaris, amb el sabater inquer Jaume Forteza Valls.
i devers l’any 1920, va obrir la carnisseria a Inca posant-li el malnom de la família del seu espòs, al mateix
temps anava a vendre al mercat. A més dels productes
típics d’una carnisseria tradicional, elaboren els característics de les matances, i és molt apreciada la seva
sobrassada. Després el negoci ha passat a mans del
fill Miquel i Francisca Cardenas, els quals el passaren
als fills Jaume i Raimundo i Antònia Genestra.

Espardenyes

D’antic Inca ha tengut fama de bons embotits, sobretot quan, degut a la industrialització, mancabaren les
matances familiars i proliferaren les cases que, d’una
manera artesanal, produïen embotits per vendre.

Inca fou un lloc molt important en la fabricació i comerç d’espardenyes, era molta la gent que, anant a
Lluc, s’aturava per comprar aquest calçat tan habitual
antany com també un dels objectes que, aprofitant el
mercat del dijous, la gent venia a comprar a la nostra
ciutat.

Cas Sereno: fàbrica i botiga d’embotits fundada l’any
1977 per Tomeu Llobera, d’una família de llarga tradició ramadera. La seva especialitat, sobretot, són els
embotits típics mallorquins: sobrassada, botifarrons,
varia i camaiot. A Tomeu l’han succeït el seu fill Miquel

Can Blancos: el torner Antoni Martínez Figuerola anava pels mercats de la contrada a vendre els seus productes, amb els quals també portava altres articles fabricats per artesans com ara espardenyes, senalles de
palma, capells, cordes, etc. Fou la seva filla Maria amb

Embotits

Pintura i fotografia

emblanquinaven, era bastant costum fer-ho per Pasqua, per les festes patronals, però també quan hi havia un esdeveniment important per a la família: noces,
primeres comunions, defuncions, etc. A mitjan segle
XX es passà de la calç a la pintura, i fou quan proliferaren les botigues que oferien aquest producte.

Antigament totes les famílies emblanquinaven amb
calç les parets de les cases i fins i tot les façanes,
per dos motius molt importants: per una part, per fer
“guapo” i, també, per desinfectar, així periòdicament

Can Rovira: l’any 1961 Llorenç Rovira Ramis, amb l’ajuda del seu pare i del germà Toni, obrí la botiga per a
la venda de pintura i a poc a poc anà incorporant tot
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allò relatiu a la fotografia, i fou una de les primeres
cases a revelar les primeres fotografies en color. Actualment, a més de la pintura –s’hi pot trobar tot el que
es necessita a l’hora de pintar qualsevol objecte– i
la fotografia, ofereixen, als seus nombrosos clients,
articles per a les belles arts, papereria, etc. Quan vengué l’hora de la jubilació de Llorenç el negoci passà a
mans del seu nebot Llorenç Rovira Alzina.

Màquines de cosir
En el segle XX moltes dones aprenien a confeccionar
la seva pròpia vestimenta o almanco les peces més
senzilles, i per ajudar-se compraven una màquina de
cosir. També hem de tenir en compte la quantitat de
dones que treballaven a casa cooperant en la fabricació de calçat, i totes elles tenien la seva màquina. Les
marques més conegudes eren la Sigma, l’Alfa i, per al
calçat, la Singer. No era difícil en passar pels carrers
sentir una mescla de cant i de màquina de cosir.
Casa Cabrer-Alfa: Francesc Cabrer va obrir, l’any 1936,
un comerç dedicat a la venda de màquines de cosir.
Al mateix temps que venia les màquines tenia taller
per reparar-les, i fins i tot hi impartien classes de costura. Fou molta la gent d’Inca i de tot Mallorca que
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s’entusiasmà amb aquesta classe de màquines, interès que no minvà quan sortí el model amb el qual es
podia brodar. Regeix el negoci Víctor Segarra, quarta
generació de la família. Actualment hi ha incorporat la
venda de puericultura, i té com a emblema la marca
Jané, pionera en el sector.

Teixits i merceria
Avui en dia són moltes les persones que compren la
vestimenta confeccionada. Antany no era així, hi havia
la botiga de teixits on la gent comprava la roba i, a
la merceria, tot el que havia de mester per a la seva
fabricació, per la qual cosa anava a una modista o a un
sastre, i les més manyoses l’elaboraven elles mateixes.
Can Pere: als voltants de 1870 venia de Palma i s’establia a Inca, on es casà, Pere Cortès Aguiló, qui obrí
el negoci de teixits i merceria al carrer de Sant Bartomeu (actual plaça d’Espanya) amb el nom de Can
Pere. Venia robes de tota classe, fins i tot importades
d’Àsia. Després foren els fill Jaume i Antoni qui agafaren el negoci, i d’aquests passà a mans de Pere i
Joaquim. L’any 1949 decidiren separar el negoci: Pere
es quedà els teixits i Joaquim, la merceria. Pere, amb

la seva esposa Joana Pinya i els fills Jaume i Francisca, muntaren un taller de confecció d’on sortien les
famoses faldes plisades, i tenien clients a la Península i a Canàries, entre ells El Corte Inglés. Actualment
el gestiona Pere Andreu Cortès, successor de la seva
mare Francisca Cortès, essent la cinquena generació.
La Florida: quan l’any 1949 Pere i Joaquim decidiren
separar el negoci, Joaquim es quedà el de merceria i

obrí La Florida juntament amb la seva esposa Joana
Maria Forteza. La Florida ha estat reconeguda per la
seva qualitat i com una de les merceries més ben assortides de Mallorca, de fet són molts els seus clients,
no tan sols d’Inca, sinó de tota l’illa. El local té un
mostrador d’estil modernista i forma part d’un edifici
construït a principi del segle XX. A l’interior manté la
distribució minuciosa amb prestatgeries de fusta i al
soterrani destaca una habitació amb volta de canó.
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Actualment hi estan al capdavant els germans Immaculada Concepció i Rafel Pau Cortès.

Rellotgeria i joieria
De molt antic a les persones els ha agradat ornar-se
amb joies, de fet a les excavacions es troben prou
vestigis, i aquest costum ha arribat als nostres dies.
També a tothom li ha agradat mesurar el temps: tenim rellotges de sol, d’arena, d’aigua, de butxaca, de
polsera, de paret, de torre, etc.
Rellotgeria i joieria Fuster: l’any 1951 els germans
Jaume, Margalida i Rafel Fuster obriren un comerç dedicat a rellotges i ulleres. Més endavant incorporaren
perfumeria, que amb el temps esdevingué una botiga
a part. Jaume fou el primer que regentà el negoci i
després Rafel, que havia après l’ofici de rellotger. A la
mort dels germans, el negoci passà a mans de l’esposa de Rafel, Catalina, amb la filla Joana Maria Fuster,
que n’és l’actual propietària. La botiga està situada
en un edifici que té una façana amb molt de caràcter.
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Forns i pastisseries
Hi hagué un temps en què cada casa pastava el seu
pa i li hi enfornaven, però amb el temps s’imposà anar
a comprar-lo al forn, i fins i tot la gent que pastava a
casa el solia dur a enfornar allà. A Inca en el segle XX
hi havia un gran nombre de forns i pastisseries. Molta
anomenada tengueren les galetes d’oli, anomenades
d’Inca per haver sorgit del forn de Cas Xigarro de la
nostra vila, però ben prest foren elaborades per molts
forns d’Inca i d’altres contrades les ensaïmades, els
pastissos, les coques, etc.
Can Delante: fou Ramon Prats Arrom qui, l’any 1856,
començà a elaborar pastisseria típica de Mallorca. En
són reconeguts els torrons, els confits de caperutxa,
el gató, les panades i robiols, les coques salades i dolces, i les ensaïmades, entre d’altres. Actualment està
al capdavant del negoci Joan Sans Perelló, abans el
duia el seu pare.

Can Alba: Joan Francisco Alba Llaneras va obrir el forn
l’any 1931. En un principi sols s’hi feia pa, que s’enfornava en un forn morú que es va mantenir fins que fou
possible. Quan l’actual propietari Joan Alba agafà el
negoci de mans del seu pare Nofre Alba, l’any 1996 va
decidir ampliar l’oferta amb panades (n’hi ha d’una
dotzena de tipus), robiols, coques amb tallades, cocarrois, etc. Antigament, molta gent d’altres pobles
comprava el pa en aquest forn.

propi. L’ajudava el seu fill Tomeu, qui, amb una bicicleta primer i després amb un cotxe de segona mà,
repartia el pa per les cases del poble; aquest fou el
qui donà nom al forn. Quan Tomeu Cifre es va jubilar
agafà el negoci el fill Toni, el qual segueix elaborant
els productes típics a un forn morú. Tot i que no tenen
una especialitat en concret, el seu pa és molt apreciat
pels seus clients; també elaboren galetes d’oli o d’Inca i pastissos.

Can Lluís: es calcula que fou al voltant de l’any 1920
quan va obrir les portes amb el nom de Can Ramon o
Callaris, que era el malnom del padrí de Biel, l’actual
propietari. Ell rebé el negoci del seu pare Lluís, qui
fou el que posà el nom de Can Lluís. A més de pa,
els productes més destacats del forn són la coca de
flam o de crema i els cocs, que començà a elaborar el
segon propietari, Biel, pare de l’actual, qui junt amb
la seva dona segueixen oferint els seus productes. Els
cocs són una espècie de brioixos de forma allargada
amb un punt de dolçor que es poden menjar amb ingredients salats o dolços. També elaboren tota classe
de productes típics mallorquins.

Sant Francesc: aquest forn té més de 110 anys d’antiguitat. Actualment n’és al capdavant la cinquena generació, Joan Seguí i la seva dona Maria. Es tracta d’un
forn pastisseria que empra un forn de llenya morú.
Les seves especialitats són l’ensaïmada, que l’any
2017 fou considerada la millor del món, els doblegats
i els pastissos especialitzats. El pa morè és considerat com un dels millors de Mallorca. L’any 2019 varen
publicar el llibre Forn Sant Francesc. Panadería y repostería tradicional, que explica les seves receptes.

Can Tomeu: el padrí de Toni Cifre, actual propietari,
feia feina a Can Guixe, i l’any 1930 decidí obrir forn

Santiago Cortès i Forteza

La responsabilitat d’elaborar la llista recaigué en el
regidor de Comerç, el Sr. Miguel Ángel Cortés.
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Cartel, un informatiu
imprès sobre
cinema, espectacles,
indústria i comerç.
1945-1946
A principis del mes d’octubre de l’any de 1945 nasqué
a Inca un informatiu imprès en un foli 43,2 x 21,2 cm
doblegat formant vuit cares. Tenia per nom i capçalera CARTEL. Informava sobre cinema, espectacles,
indústria i comerç. Feia especial menció a la programació de les quatre sales de cinema que aleshores hi
havia a Inca: Teatro Principal, Mercantil Cinema, Cine
Moderno i Cine Gran Via. Informava, igualment, dels
partits de futbol que es juguen al camp des Cos, on
solen participar el Frente de Juventudes, la Juventud
Sallista i el Constància. Aquest darrer jugava a la Tercera Divisió de lliga. Tampoc hi mancaven els anuncis
de les exposicions, especialment de pintura, del Café
Bar Mercantil, i els concerts de la Banda Municipal a la
plaça d’Espanya. Pel que fa a l’hípica, a més d’alguna
cursa de cavalls, se celebraven “tiradas al plato”.
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Aquests informatius sortiren durant desset setmanes; des del núm. 1, que va de la setmana del 15 al
21 d’octubre de 1945, al núm. 17, corresponent a la
setmana que va del dia 4 al dia 10 de febrer de l’any
1946.
Quina publicitat hi podem trobar? Aquestes: Ca
s’Hereu (teixits), Can Sastre (bicicletes, màquines de
cosir…), Licors Bestard, Casa Buades (ràdios), Gestoria Lleonart, vins i licors a la Bodega Reus, Merceria
i Perfumeria Eva, Can Cabrer (màquines de cosir i
brodar), Mobles Balle-Jaume, Industrias Agrícolas de
Mallorca, Bicicletes Minaco, Merceria Mateo Nicolau,
Sabates Llobera, Papelería Diana, Seguros Mediterranea, Fotografia Payeras, Novedades La Lealtad,
Fotografia Rosselló, escopetes i articles de caça
Juan Marí, Bar Oriente, Hotel Victoria, Café Español,
Central Alpargatera Balear de Miguel Palmer, soles
per a sabates de Mateo Marqués Fiol, La Industrial y
Agrícola de Socías y Rosselló, celler Can Amer, Lejía Polar, Fábrica de bragueros de G. Mayol, Ciclos
Ferrá, Encuadernaciones Juan Crespí, Sastrería Lladó, Clínica de la Estilográfica, Bar Cristal, Colmado
Ferrer (Cas Baster), Almacenes Cardona, Colmado
Rotger (Can Negre), Hotel España, Imprenta Vich,
Licores Rosselló, Seguros Albaladejo…

Quines pel·lícules varen poder veure els inquers? Degut a la seva quantitat, tan sols posaré aquelles que
crec tenien certa importància i ressò: Lazos eternos,
Siguiendo mi camino, Ni sangre ni arena, Ha nacido
una estrella, Sucedió en China, Capricho de mujer,
Forja de corazones, La ciudad de los muchachos,
Puño de hierro, El gendarme desconocido, La máscara de hierro, Fantasía de estrellas, Mi encantadora esposa, El hombre que vendió su alma, Édison el
hombre, Jak el destripador, Amor y periodismo, Perfidia, Un nuevo amor, Historias de Filadelfia, Paraiso
sin Eva, La quimera del oro, El mago de Oz, Los hermanos Marx en el Oeste, La dama desconocida…
Quant a altres espectacles teatrals cal citar: el cantant Bonet de San Pedro, el baríton mallorquí Francisco Bosch i la seva gran companyia lírica, Compañía de Zarzuela, Compañía Teatral de Amparo Martí
y Paco Pierrá en El último lord, Los Guagiros, Gran
Compañía Lírica de Jorge Castell amb les sarsueles
Los gavilanes, La del manojo de rosas, El cantar del
arriero, La tabernera del puerto, Doña Francisquita,
Marina i Maruxa.
Durant aquests mesos els inquers veren els següents
partits de futbol: Juventud Sallista – CD Consell, Cons-

tància-Manacor, Frente de Juventudes – Xilvar, Constància-Játiva, Constancia B – Sóller, Constància B – UD
Poblense, Juventud Sallista – Llosetense, Constància
– At. Baleares, Constància-Saguntino, Frente de Juventudes – Educación y Descanso, Juventud Sallista
– Xilvar, Constància-Acero. En els sis darrers números
ja no hi ha informació de futbol.
Pel que fa a exposicions, podem assenyalar, al Café
Bar Mercantil, la de quadres d’Archie Gittes i la d’aquarel·les del fotògraf Joan Rosselló.
No voldria tacar aquesta col·laboració dalt el programa de les festes patronals sense transcriure la convidada que fa CARTEL als forans amb motiu del Dijous
Bo, 1945:
¡BIENVENIDO, FORASTERO!
AIgo cohibido caigo en tus manos ya que, para mi
corta edad, es mucha la misión que se me ha encomendado. Tal vez seas tú frecuente visitante de nuestras ferias y por consiguiente tu estancia entre nosotros te será familiar y mi trabajo menos penoso. Si,
por otra parte, eres nuevo, y haces acto de presencia
por vez primera en nuestra feria mayor, confíate a
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mí y deja que-de mis manos vaya enseñándote algo
de lo mucho que nuestra ciudad encierra y que pueda ser de interés para todo visitante. Hallarás en mi
interior firmas comerciales que colmarán tus deseos
de compra y otras, llegado el mediodía, en donde podrás saldar, con creces, tus deudas con el estómago.
Calmadas ambas, hallarás en los numerosos espectáculos novedades que a no dudar, han de satisfacerte. Todo lo pongo en tus manos con la sana intención
de servirte de cicerone y con la idea de que, entre
nosotros, camines seguro como en tu propia casa.
Si consigo mi fin, agradécelo a la ciudad de Inca, ya
que es a ella a quien yo debo mi vida.
CARTEL hace suyo el sentir unánime de la ciudad
de Inca, y por mediación de sus modestas páginas,
da bienvenida a nuestras primeros Autoridades, nos
visitan con motivo del “Gran Concurso de ganado”,
deseando que su estancia les sea grata.
¡BIENVENIDO, FORASTERO!

Una reflexió
Mentre aquella Inca de 1945 estava immersa en la tristor, la pena, la repressió i moltes coses més, després
d’haver acabat una Guerra Incivil i molt més a prop
de la Segona Guerra Mundial, els guanyadors igualment oferien als inquers “panem et circenses”, pa
i entreteniments. Era una manera de tenir el poble
entretingut, callat i despistat. Els guanyadors, els qui
tenien tots els poders polític, civil, militar, eclesiàstic i econòmic, tengueren la “saviesa” de fer callar
el poble i ho varen assolir mitjançant el cinema, el
teatre, el futbol, els toros, la boxa, el ciclisme, les cartilles de racionament, etc. Els va sortir bé, i els quatre
cinemes de ca nostra estaven plens fins alt, com el
camp de futbol es Cos, la plaça de toros, les esglésies... Fou una manera de fer callar els vençuts. Les
pel·lícules eren revisades i censurades una i mil vegades pels censors, i moltes vegades tan retallades que
no tenien sentit. Mentre els guanyadors vivien com
marquesos, els perdedors, privats de quasi tot, eren
entretinguts amb espectacles. PANEM ET CIRCENSES.

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

Inca, volvemos a celebrar los abrazos.
¡Felices Fiestas!

Descubre más en lottusse.com

La Constancia,
l’associació més
antiga d’Inca
Però també una
entitat oblidada i quasi
desconeguda
La Constancia va ser una entitat de caràcter mutual i d’oci que es va fundar a Inca el juliol de 1886,
fa 136 anys. Per això és l’associació més antiga de
la ciutat. Va desaparèixer definitivament a finals
del segle XX, quan tot el seu patrimoni es va liquidar i es varen crear uns premis artístics en col·
laboració amb l’Ajuntament d’Inca. Però, no se
sap a on són els seus arxius ni la documentació
que es va generar durant tots aquests anys.
La Constancia es dedicava als socors mutus i a
donar assistència mèdica als seus socis. En un
primer moment, estava dirigida i destinada a cobrir les necessitats de la naixent burgesia inquera. Però, ràpidament, va disposar d’un nombre
molt elevat de socis, que en la seva major part
eren obrers i famílies treballadores que, estant
associats, disposaven d’assistència mèdica i cobraven un petit subsidi en cas d’accident o malaltia. L’any 1900 tenia uns 600 socis i comptava
amb una biblioteca, una escola nocturna d’instrucció primària i una escola de dibuix. A més,
organitzava conferències culturals i científiques,
balls, festes i activitats esportives. L’any 1906
comptava amb 746 socis i el 1929, amb 1.200.
Desgraciadament, tot i el seu paper fonamental
dins la societat inquera, no se’n sap quasi res. Enguany, amb motiu del centenari de la fundació del
Club Esportiu Constància, he trobat oportú presentar unes breus notícies sobre aquesta entitat.
Allò que tothom sap és que el Club de futbol va
sorgir d’ella el desembre de 1922. I poca cosa més.
La majoria d’entitats inqueres fundades abans del
franquisme han patit un silenci sepulcral, excepte
l’Harpa d’Inca, que ha sabut donar a conèixer el seu
passat. Els anys de la dictadura foren letals per a

La Constancia va formar un equip de futbol.
Imatge de l’equip el 18 de febrer de 1923 (a
Baleares Deportiva, 27-2-1923).
la memòria del passat més recent d’Inca. Quan es
va celebrar el 75è aniversari de La Constancia, l’any
1961, es varen fer uns senzills actes de record. A la
premsa local, al setmanari Ciudad, es varen publicar uns articles sobre el passat de l’associació que
silenciaven qualsevol aspecte que pogués relacionar qüestions de caràcter social i polític de La Constancia que grinyolassin amb els valors franquistes.
Voldria explicar-vos que disposam d’algunes notícies sobre els qui foren els fundadors de l’entitat a partir de dues fonts indirectes. La primera és
un article de Miquel Duran publicat al setmanari
Ca Nostra (24 d’octubre de 1925) i un article de
Llorenç Beltran del setmanari Foch i Fum (25 de
febrer de 1933). Els dos autors no coincideixen en
el nom de tots els socis fundadors de La Constancia, però sí a recalcar que l’entitat, en un principi,
estava formada per inquers propers a l’ideal republicà i liberal. A l’article de Llorenç Beltran de
l’any 1933 s’explica que el Club Esportiu Constància s’havia proclamat per primera vegada campió
de lliga, i tan gran esdeveniment té el seu origen
en la fundació de La Constancia “per aquells cèlebres republicans Capó, Vicens, Campins, Caimari, Beltran, Fluxà, Escarrer, Mora, Ferrari i tants
d’altres”. Per la seva part, a l’article de Duran es
diu que, en els orígens, La Constancia tenia certs
llibres a la seva biblioteca de l’editorial Maucci,
que per a Duran, home conservador, “eren pesta
cernuda”. Maucci editava a molt baix preu obres
de literatura universal i, a més, tenia una col·lecció
dedicada a filosofia amb obres de lliurepensadors
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CE
Constància
d’Inca: tres
temporades
a Segona B

i anarquistes. Per tant, a la biblioteca de La Constancia es varen poder llegir llibres de l’editorial
Maucci escrits per Tolstoi, Rousseau, Zola o Gorki.
Miquel Duran s’alegrava que l’any 1925 aquests llibres ja no fossin a la biblioteca de l’associació. Segons Duran, entre els fundadors de La Constancia
l’any 1886 hi havia Guillem Mora, Gabriel Guasp,
Bartomeu Fiol, Vicenç Caimari i Llorenç Fluxà.
Com es pot veure, la llista de Duran i la llista de
Beltran són un poc diferents. Els fundadors que
coincideixen en els dos llistats són Vicenç Caimari, Llorenç Fluxà i Guillem Mora. Aquest darrer va
ser el seu primer president.
Fins ara, allò que més m’ha cridat l’atenció sobre
La Constancia és la relació de gran part dels seus
primers dirigents amb el moviment republicà a
Inca. Per una part, disposam d’algunes notícies que
semblen indicar que alguns d’ells simpatitzaven
amb partits o entitats republicanes de finals del segle XIX. En tenim dos exemples. El primer és una
sopar de 80 republicans inquers que es va celebrar
el febrer de 1898,1 en plena guerra de Cuba. Acabat
el sopar els 80 republicans inquers varen acabar a
la seu de La Constancia a fer un cafè, a on es va
dissoldre l’acte amb crits de “visca la República”.
El segon exemple és una excursió de l’Orfeó Republicà de Balears a Inca el gener de 1900.2 La coral
va oferir diversos concerts, un dels quals fou en el
local de La Constancia interpretant “La Marsellesa”,
que va ser molt aplaudida per tots els assistents.
Per altra part, disposam d’un llistat de la Junta Directiva de La Constancia de l’any 19003 quan estava presidida per Jaume Capó. La resta de Junta
estava integrada per: Antoni Ferrari Fuster, Damià
Vicens Corró, Guillem Coll Figuerola, Jaume Campins Parets, Jaume Capó Mateu, Joan Verd Coll, Miquel Beltran Prats, Pere A. Pujadas Far, Pere J. Llompart Planas i Vicenç Caimari Alonso. Si comparam
els membres del Comitè Republicà d’Inca de l’any
1896 amb els noms que aporta com a republicans
l’article de Llorenç Beltran de 1933 i amb els de la
Junta de l’any 1900, veurem que hi coincideixen
molts de noms. En total, hi ha sis persones que
1. Notícia apareguda al periòdic La Unión Republicana [16 febrer 1898].
2. Notícia apareguda al periòdic La Unión Republicana [2 gener 1900].
3. Notícia apareguda al periòdic La Unión Republicana [11 gener 1900].

Portada dels
Estatuts de
La Constancia
impresos
l’any 1900.
són membres de La Constancia entre 1886 i 1900
i, a la vegada, són properes al republicanisme local: Antoni Ferrari Ferrer, Antoni Fluxá Figuerola,
Damià Vicenç Corró, Miquel Beltran Prats, Vicenç
Caimari Alonso i Jaume Campins Parets.
D’aquests sis homes, voldria destacar Miquel Beltran Prats, que era pare del futur primer president
del Club Esportiu Constància, Miquel Beltran Planas. Aquest darrer va ser regidor i batle de l’Ajuntament d’Inca durant la II República. Beltran Prats,
el pare, va ser un dels empresaris que l’any 1905
varen fer possible l’arribada de l’electricitat a Inca
a partir de la central del Gorg Blau. També fou regidor de l’Ajuntament entre la darrera dècada del
segle XIX i la primera del XX quan eren batles els
liberals Jaume Armengol o Domingo Alzina Jaume.
És necessari no perdre de vista el passat més recent del moviment associatiu inquer des dels àmbits social, cultural, polític, econòmic... Com deia
més amunt, durant molts anys la memòria d’allò
que fou Inca entre finals del segle XIX i principis
del segle XX va quedar pràcticament esborrada.
Se’ns vol fer creure que els inquers hem estat
gent molt treballadora que es movia només pel
so de les sirenes de les fàbriques de sabates, i no
és així. La societat inquera ha estat molt plural i
diversa, i sovint ha lluitat per fer realitat els valors
de llibertat, igualtat i fraternitat.

Miquel Pieras Villalonga

Temporada 1987-88

Un cop confirmada la renúncia del Mallorca Atlètic a la seva plaça com a equip de la Segona B,
va ser el CD Constància el qui ocuparia el lloc de
l’equip vermelló a la divisió de bronze del futbol
espanyol.
L’equip va lluitar fins a la darrera jornada per aconseguir la permanència a la categoria, i s’enfrontà
en un partit vital a l’equip del Badia de Cala Millor. Tots dos conjunts es jugaven la permanència,
i per això s’havia de produir una victòria blanca
per aconseguir l’objectiu, mentre que a l’equip
del Cala Millor li bastava un empat.

Al final del partit, el marcador assenyalava empat
1-1, resultat que atorgava la permanència al Badia
i el descens al Constància, amb un final lamentable, amb invasió de camp per part del públic i la
tresoreria del Club amb un dèficit de 25 milions.
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Temporada 2013-14

Amb més pena que glòria es pot definir la temporada altament negativa que va determinar el
descens de l’equip a la Tercera Divisió.
En aquesta darrera temporada a la Segona B, l’equip
inquer va aconseguir un total de tan sols 7 victòries,
13 empats, i va encaixar un total de 18 derrotes. Els
seus davanters van assolir la cota de 23 gols, mentre que el portal inquer va ser batut en 52 ocasions.

Classificació
punts
CF Mollerussa........................................................... 52
Dep. Aragón............................................................. 52
Terrassa CF............................................................... 46
CD Endesa Andorra.................................................. 46
CD Hospitalet........................................................... 45
Sanse....................................................................... 42
CD Arnero................................................................ 40
Gimnàstic de Tarragona........................................... 39
CF Barcelona Aficionats........................................... 37
UD Praga.................................................................. 36
Osasuna Promesas................................................... 36
Atlètic Balears.......................................................... 35
FC Andorra............................................................... 35
Sp. Mahonés............................................................. 35
UD Poblense............................................................. 34
Badia CM.................................................................. 33
Constància............................................................... 32
CD Mirandés............................................................. 31
Girona...................................................................... 30
CD Júpiter................................................................ 24

Juntament amb el Constància, van baixar a la Tercera Divisió els equips del Mirandés, el Girona i
el Júpiter.

Temporada 2012-13

De la mà de l’entrenador Joan Esteva, el Constància inicià el seu vol per segona vegada a la seva
història a la Segona Divisió B.
Un cop finalitzat el Campionat de lliga, l’equip,
després de guanyar a la darrera jornada de lliga
el Mallorca B, es veié en el compromís d’haver
de lluitar per conservar la categoria. Al play-off
de permanència, s’enfrontà als equips del Saragossa B i el Zamora. Enfront del Saragossa B, el
Constància va vèncer per 0-1 i, golejada a Inca,
va passar la primera eliminatòria.

A la gran final de permanència, es va haver d’enfrontar al Zamora per determinar quin dels dos
equips s’assegurava quedar.
Al Nou Camp d’Inca, el Zamora es va imposar per
0-1 al quadre inquer, i al partit de tornada es va
registrar un empat a un gol; empat que enviava
el Constància a la Tercera Divisió.
Finalment, el Constància conservà la seva condició d’equip de Segona Divisió B quan cobrí la
vacant del Salamanca, motivada per la dissolució
de l’equip charro.
Classificació
punts
Hospitalet................................................................ 80
Huracà...................................................................... 72
Llevant B................................................................... 72
Alcoià........................................................................ 72
Olímpic de Játiva...................................................... 71
Gimnàstic Tarragona............................................... 60
Sant Andreu............................................................. 58
Espanyol B................................................................ 55
Villarreal B................................................................ 54
UD Llagostera.......................................................... 50
Atl. Baleares............................................................ 48
AD Prat.................................................................... 48
Badalona................................................................. 48
Reus.......................................................................... 46
Ontinyent................................................................. 46
València-Mestalla..................................................... 45
Constància.............................................................. 44
Mallorca B................................................................ 44
Oriola........................................................................ 39
Yeclano..................................................................... 35
Binissalem............................................................... 30

Classificació
punts
Llagostera................................................................. 69
Lleida....................................................................... 68
Gimnàstica de Tarragona......................................... 67
Atl. Balears............................................................... 67
Elche I....................................................................... 64
Alcoià........................................................................ 64
Espanyol B................................................................ 54
Huracà...................................................................... 52
Olímpic Játiva........................................................... 52
Villareal B................................................................. 51
Reus.......................................................................... 51
Badalona.................................................................. 46
Olot.......................................................................... 45
Sant Andreu.............................................................. 44
València Mestalla...................................................... 40
Prat........................................................................... 38
Llevant B................................................................... 36
Constància............................................................... 34
Ontinyent................................................................. 27

Vuit títols de campió de Tercera Divisió

A la temporada 1940-41, s’inicià la singladura que
fa referència als títols de campió de Tercera Divisió. Un cop conquerit aquest títol, l’equip d’Inca,
a la temporada 1941-42, militaria a Segona Divisió. Després d’aquest primer guardó de lliga, arribarien set títols més de campió.
Temporada 1940-1941
President: Pedro Siquier Martí.
Entrenador: Esteban Platko Kopiltz.
Terreny de joc: camp es Cos.
Temporada 1961-1962
President: Antonio Bennasar Rolando.
Entrenador: Enrique Agustí Ferrándiz.
Terreny de joc: camp es Cos.
Temporada 1982-1983
President: Jorge Cerdá Borrás.
Entrenador: Juan Company.
Terreny de joc: Nou Camp d’Inca.
Temporada 1983-1984
President: Jorge Cerdá Borrás.
Entrenador: Juan Company.
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Terreny de joc: Nou Camp d’Inca.
Temporada 1996-1997
President: Miguel Llompart Mora.
Entrenador: Jaume Bauzá.
Terreny de joc: Nou Camp d’Inca.
Temporada 1998-1999
President: Andrés Sacarés Genestra.
Entrenador: Nico López.
Terreny de joc: Nou Camp d’Inca.
Temporada 2004-2005
President: José Guirado.
Entrenador: Jaime Bauzá.
Terreny de joc: Nou Camp d’Inca.
Temporada 2011-2012
President: Antonio Ramis Martínez.
Entrenador: Nico López.
Terreny de joc: Nou Camp d’Inca.
Les seus socials del Club
La ubicació de les diferents seus socials del Club
va ser durant un llarg període d’anys un problema difícil de solucionar; va ocupar múltiples locals, fins que es va ubicar de manera definitiva a
les instal·lacions del Nou Camp.
La primera seu va ser el local social de La Constancia Centro Instructivo, per passar als anys
trenta a ocupar un local ubicat a la plaça de la
República, avui plaça d’Espanya.
Un cop independitzat de La Constancia Centro
Instructivo, el Club va traslladar-se a un local de
la seva propietat, al carrer del Bisbe Llompart.

A partir d’aquí, el Club va passar a ocupar un local
a la plaça de la Verge de Lluc, i més concretament
a l’antic restaurant Los Faroles; el Bar Llabrés, a
l’avinguda d’Alcúdia; la Fonda España, del carrer del
Bisbe Llompart; instal·lacions del Nou Camp; el Bar
Ferrà, local propietat de l’Ajuntament; el Bar Sanjurjo, de la plaça del General Sanjurjo; instal·lacions del
Nou Camp; el Bar Matias, a la plaça de Santa Maria
la Major; i novament instal·lacions del Nou Camp.
Les penyes del Constància
La trajectòria històrica del Constància d’Inca despertà als anys quaranta una autèntica passió pels
colors i l’escut de l’equip representatiu de la Part
Forana de Mallorca.
A Inca, com igualment a moltes de les poblacions de l’illa, les penyes del Constància van jugar
durant un llarg lapse de temps un paper importantíssim en la trajectòria esportiva i econòmica
de l’entitat inquera. Vet aquí una petita relació de
les penyes més significatives:

- Bar Olivar de Palma
- Bar Sanjurjo d’Inca
- Bar Cristal de Sóller
- Bar Cristal d’Inca
- Peña Constància de Consell
- Bar Hermanos March de Campanet
- Café Ca’n Caragol d’Algaida
- Peña Bar Chico d’Inca
- Bar Lluc d’Inca
- Bar Tapes d’Inca
- Peña de Llubí
- Bar Suizo d’IInca
- Bar Cas Murero d’Inca

- Bar Maties d’Inca
- Blanc i Negre d’Inca
- Los Entrenos d’Inca
- Bar Miquel d’Inca
- Bar París de Vilafranca
Actualment, les penyes són un record nostàlgic
d’un passat gloriós de l’equip inquer.

Andreu Quetglas Martorell
Director del setmanari Dijous
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DIVENDRES, 15 DE JULIOL
HORA

ACTE

ORGULLOSAMENT INCA 2022.
A PARTIR DE
LES 18.30 H

VIERNES, 15 DE JULIO
LLOC/UBICACIÓ

Plaça d’Espanya

Amb Topacio Fresh, Sofía Cristo, Rebeca, Drag
Vulcano, Vivian Caoba, Pep De Diabéticas, Tito Deluxe,
Stacy Lover, Mystica Vileila, Mortia Dickinsane, Lolita
Kahos...
Sortida des del Quarter General Luque

A PARTIR DE
LAS 18.30 H

FESTES PATRONALS
DE SANT ABDON I SANT SENÉN 2022

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

ORGULLOSAMENT INCA 2022. CON TOPACIO FRESH,
Plaza de Espanya
SOFÍA CRISTO, REBECA, DRAG VULCANO, VIVIAN
CAOBA, PEP DE DIABÉTICAS, TITO DELUXE, STACY
LOVER, MYSTICA VILEILA, MORTIA DICKINSANE, LOLITA
KAHOS...
Salida desde el Cuartel General Luque

FIESTAS PATRONALES
DE SAN ABDÓN Y SAN SENÉN 2022
SÁBADO, 16 DE JULIO

DISSABTE, 16 DE JULIOL
HORA

HORA

ACTE

LLOC/UBICACIÓ

HORA

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

12.00 H

REGGAETON BEACH FESTIVAL

Poliesportiu
Mateu Cañellas

12.00 H

REGGAETON BEACH FESTIVAL

Polideportivo
Mateu Cañellas

18.30 H

IV TORNEIG ESCOLAR D’ESCACS INCACS

Plaça de la Quartera

18.30 H

V TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ INCACS

Plaza de La Quartera

CINE EN EL TEATRO PRINCIPAL DE INCA
16 y 17 de julio
LIGHTYEAR

Teatro Principal de Inca

DE 18.00 A
20.00 H

L’organitza: Club Incacs des Raiguer

CINEMA AL TEATRE PRINCIPAL D’INCA
16 i 17 de juliol
LIGHTYEAR
Horaris: dissabte i diumenge a les 18.00 h

Teatre Principal d’Inca

DE 18.00 A
20.00 H

Horarios: sábado y domingo a las 20.00 h

Horaris: dissabte i diumenge a les 20.00 h

BALLS D’ESTIU Els organitza: Germans Morro

Plaça de la Llibertat

21.00 H

BAILES DE VERANO Organiza: Germans Morro

Plaza de La Llibertat

DOMINGO, 17 DE JULIO

DIUMENGE, 17 DE JULIOL
HORA

Horarios: sábado y domingo a las 18.00 h

LIVE IS LIVE.

LIVE IS LIVE.
21.00 H

Organiza: Club Incacs des Raiguer

ACTE

LLOC/UBICACIÓ

HORA

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

12.00 H

REGGAETON BEACH FESTIVAL

Poliesportiu
Mateu Cañellas

12.00 H

REGGAETON BEACH FESTIVAL

Polideportivo
Mateu Cañellas

20.00 H

BALLS A LA PLAÇA Els organitza: Jaime Soler

Plaça del Bestiar

20.00 H

BAILES EN LA PLAZA Organiza: Jaime Soler

Plaza de El Bestiar

21.00 H

INCAJAZZ Concert de Poe

Claustre
de Sant Domingo

21.00 H

INCAJAZZ Concierto de Poe

Claustro de
San Domingo

DIMECRES, 20 DE JULIOL
HORA

19.30 H

MIÉRCOLES, 20 DE JULIO
ACTE

SUS A LES FESTES PATRONALS AMB EL IV
SENÉN’SIERRO DE SANT ABDON I SANT SENÉN
Recorregut: plaça d’Espanya, carrers del Comerç, el
Bisbe Llompart, plaça d’Antoni Fluxà, carrer de Ramon
Llull, avinguda de les Germanies i plaça de toros.

LLOC/UBICACIÓ

Concentració i sortides
des de la plaça
d’Espanya fins a la
plaça de toros

DIJOUS, 21 DE JULIOL
HORA

HORA

19.30 H

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

INICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES CON EL IV
Concentración y salidas
SENÉN’SIERRO DE SAN ABDÓN Y SAN SENÉN
desde la plaza de

Recorrido: plaza de Espanya, calles de El Comerç, El Bisbe Espanya hasta la plaza
Llompart, plaza de Antoni Fluxà, calle de Ramon Llull,
de toros
avenida de Les Germanies y plaza de toros

JUEVES, 21 DE JULIO
ACTE

LLOC/UBICACIÓ

HORA

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

19.00 H

MUSIC MEK Actuació musical infantil

Plaça de
Santa Maria la Major

19.00 H

MUSIC MEK Actuación musical infantil

Plaza de
Santa Maria la Major

19.45 H

CERCAVILA amb l’agrupació musical
Joventut Inca, caparrots i gegants D’inca

Concentració a la plaça
d’Espanya

19.45 H

PASACALLES con la agrupación musical
Joventut Inca, cabezudos y gigantes de Inca

Concentración en la
plaza de Espanya

NIT DE TRIBUTS: “Un beso y una flor”

Plaça de
Santa Maria la Major

22.00 H

NOCHE DE TRIBUTOS: “Un beso y una flor”

Plaza de
Santa Maria la Major

22.00 H

homenatge a Nino Bravo i Los Superson

DIVENDRES, 22 DE JULIOL
HORA

12.00 H

ACTE

PENJADA DE BANDERA DE LA CIUTAT
I REPICADA DE CAMPANES
Revetlers des Puig d’Inca i xeremiers

DE 18.00 A
20.00 H

20.00 H
20.30 H

20.30 H

VIERNES, 22 DE JULIO
LLOC/UBICACIÓ

Plaça de
Santa Maria la Major

HORA

12.00 H

Teatre Principal d’Inca

LLIURAMENT DELS PREMIS LITERARIS
PARE COLOM 2022

Claustre de
Sant Domingo

20.00 H

FESTA DE SANTA MAGDALENA Eucaristia amb ball

Ermita del puig de
Santa Magdalena

20.30 H

Places i carrers d’Inca

20.30 H

X SOPAR A LA FRESCA

Inscripcions: a través de registre d’entrada a l’Ajuntament
d’Inca fins a dia 19 de juliol per a tancament de carrers

ACTO

COLGADA DE BANDERA DE LA CIUDAD Y
REPIQUE DE CAMPANAS
Revetlers des Puig de Inca y chirimías

CINEMA AL TEATRE PRINCIPAL D’INCA
22, 23 i 24 juliol
THOR, AMOR Y TRUENO 23 i 24 juliol a les 18.00 h
EL INSOPORTABLE PESO DE UN TALENTO
DESCOMUNAL 22 i 23 de juliol a les 20.00 h

de l’Oferta a càrrec dels Revetlers des Puig d’Inca

homenaje a Nino Bravo y Los Superson

DE 18.00 A
20.00 H

LUGAR/UBICACIÓN

Plaza de
Santa Maria la Major

CINE EN EL TEATRO PRINCIPAL DE INCA
22, 23 y 24 julio
THOR, AMOR Y TRUENO 23 y 24 julio a las 18.00 h
EL INSOPORTABLE PESO DE UN TALENTO
DESCOMUNAL 22 y 23 de julio a las 20.00 h

Teatro Principal de Inca

ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS
PARE COLOM 2022

Claustro de
San Domingo

FIESTA DE SANTA MAGDALENA Eucaristía con baile ermita del puig de
de La Oferta a cargo de Revetlers des Puig d’Inca

X CENA A LA FRESCA

Inscripciones: a través de registro de entrada en el Ayuntamiento de Inca hasta día 19 de julio para cierre de calles

Santa Magdalena

Plazas y calles de Inca

21.00 H

BALL D’ESTIU Organitza: Germans Morro

Plaça de
Santa Maria la Major

21.00 H

BAILE DE VERANO Organiza: Germans Morro

Plaza de
Santa Maria la Major

23.00 H

VERBENA IE-IE AMB LOS PEKENIKES

Plaça de Mallorca

23.00 H

VERBENA YEYÉ CON LOS PEKENIKES

Plaza de Mallorca

00.00 H

GRAN “WATEQUE INCA YEYÉ”

Carrers del Born
i de la Murta

00.00 H

GRAN “WATEQUE INCA YEYÉ”

Calles de El Born y
de La Murta

28
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DISSABTE, 23 DE JULIOL
HORA

SÁBADO, 23 DE JULIO
ACTE

LLOC/UBICACIÓ

HORA

Torneig d’Escacs Sant Abdon i Sant Senén

Casal d’Entitats
Quarter General Luque

10.00 H

Actuació infantil: El gran Cassanyes.

Plaça de
Santa Maria la Major

19.00 H

2ª EDICIÓ D’INCA BOXING NIGHT

Poliesportiu
Mateu Cañellas

20.00 H

Programa internacional de dansa clàssica
(més informació a www.teatreprincipalinca.com)

Teatre Principal d’Inca

20.00 H

22.00 H

VERBENA AMB ORQUESTRA GALATZÓ + FOLUX

Plaça de la Llibertat

22.00 H

CONCERT: L.A. + CABOT + SUS

Quarter General Luque

10.00 H

19.00 H

20.00 H

20.00 H

L’organitza: Cercle d’Escacs d’Inca

Màgia a càrrec de Joan Cassanyes

L’organitza: Federació Balear de Boxa

ON STAGE DANCE

Venda d’entrades a Pura Alma (c. dels Hostals)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

Torneo de Ajedrez San Abdón y San Senén

Casal de Entidades
Cuartel General Luque

Actuación infantil: El gran Cassanyes

Plaza de
Santa Maria la Major

2ª EDICIÓN INCA BOXING NIGHT

Polideportivo
Mateu Cañellas

Lo organiza: Cercle d’Escacs d’Inca

Magia a cargo de Joan Cassanyes

Organiza: Federación Balear de Boxeo

ON STAGE DANCE

Programa internacional de danza clásica
(más información en www.teatreprincipalinca.com).

Teatro Principal de Inca

22.00 H

VERBENA CON ORQUESTA GALATZÓ + FOLUX

Plaza de La Llibertat

22.00 H

CONCIERTO L.A. + CABOT + SUS

Cuartel General Luque

Venta de entradas en Pura Alma (c. de Els Hostals)

30

31

DOMINGO, 24 DE JULIO

DIUMENGE, 24 DE JULIOL
HORA

ACTE

LLOC/UBICACIÓ

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

Actuación infantil:

Actuació infantil:
19.00 H

HORA

El pallasso Sabatot ni més ni manco

Plaça d’Antoni Fluxà

19.00 H

El pallasso Sabatot ni més ni manco

Plaza de Antoni Fluxà

Espectáculo de clown a cargo de Teatritx

Espectacle de clown a càrrec de Teatritx

OBRA DE TEATRO: Antes de fer res, mira qui és,
Casal de Cultura
a cargo del GRUPO DE TEATRO BALLARUGUES

OBRA DE TEATRE: Antes de fer res, mira qui és,
Casal de Cultura
a càrrec del GRUP DE TEATRE BALLARUGUES

20.00 H

20.00 H

BALLS A LA PLAÇA

Plaça del Bestiar

20.00 H

BAILES EN LA PLAZA

Plaza de El Bestiar

20.00 H

TROBADA DE BALL EN LÍNIA

Plaça de la Llibertat

20.00 H

ENCUENTRO DE BAILE EN LÍNEA

Plaza de La Llibertat

20.30 H

XXXVI Trobada de Balls Regionals Ciutat
d’Inca. Memorial Joan Ferrer. Amb Revetlers
des Puig d’Inca

Plaça d’Espanya

20.30 H

XXXVI Encuentro de Bailes Regionales Ciudad
de Inca. Memorial Joan Ferrer. Con Revetlers
des Puig de Inca

Plaza de Espanya

INCAJAZZ Concert d’Enric Pastor

Claustre de
Sant Domingo

INCAJAZZ Concierto de Enric Pastor

Claustro de
San Domingo

20.00 H

Una obra escrita y dirigida por Catalina Filani

Una obra escrita i dirigida per Catalina Filani
L’organitza: Jaime Soler

L’organitza: Germans Morro

DILLUNS, 25 DE JULIOL
HORA

20.00 H

ACTE

Contes per donar la volta al món
Contacontes a càrrec d’Emmanuel Danet
BALLADA POPULAR
a càrrec de Cofre Antic

LLOC/UBICACIÓ

HORA

ACTO

Actuación infantil:

Plaça de
Santa Maria la Major

19.00 H

Plaça d’Espanya

20.00 H

DIMARTS, 26 DE JULIOL
HORA

21.00 H

LUNES, 25 DE JULIO

Actuació infantil:
19.00 H

Organiza: Germans Morro

Organiza: Revetlers des Puig de Inca
Patrocina: Ayuntamiento de Inca

L’organitza: Revetlers des Puig d’Inca
La patrocina: Ajuntament d’Inca
21.00 H

Organiza: Jaime Soler

Contes per donar la volta al món.
Cuentacuentos a cargo de Emmanuel Danet
BAILE POPULAR
a cargo de Cofre Antic

LUGAR/UBICACIÓN

Plaza de
Santa Maria la Major

Plaza de Espanya

MARTES, 26 DE JULIO
ACTE

17.00 H

FESTA AQUÀTICA INFANTIL

19.30 H

INCA BALLA 2022 – MOSTRA DE MODALITATS I
ESPECIALITATS DE BALL D’INCA
L’organitza: Germans Morro

LLOC/UBICACIÓ

Poliesportiu
Mateu Cañellas
Plaça de Mallorca

HORA

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

Polideportivo
Mateu Cañellas

17.00 H

FIESTA ACUÁTICA INFANTIL

19.30 H

INCA BALLA 2022 – MUESTRA DE MODALIDADES
Plaza de Mallorca
Y ESPECIALIDADES DE BAILE DE INCA
Organiza: Germans Morro
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DIMECRES, 27 DE JULIOL
HORA

19.00 H

20.00 H

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO
ACTE

Actuació infantil:

Masiupilets. Teatre a càrrec d’Espill Teatre
RHYTHM NATION INCA DANCE STUDIO
actuació de les CREWS I CLASSES D’ESTILS

LLOC/UBICACIÓ

Plaça de
Santa Maria la Major

19.00 H

Plaça de Mallorca

20.00 H

DIJOUS, 28 DE JULIOL
HORA

19.00 H

HORA

Actuación infantil:

Masiupilets. Teatro a cargo de Espill Teatre
RHYTHM NATION INCA DANCE STUDIO
actuación de las CREWS I CLASES DE ESTILOS

LUGAR/UBICACIÓN

Plaza de
Santa Maria la Major
Plaza de Mallorca

JUEVES, 28 DE JULIO
ACTE

Actuació musical infantil:

CENTIMETS&FAMILY BAND

19.30 H

CLASSE D’EXHIBICIÓ DE FITNES

20.30 H

CINEMA AL TEATRE PRINCIPAL D’INCA
CONFINADOS. Dirigida per Martín Garrido Ramis

L’organitza: Salvamento y Rescate Profesional

LLOC/UBICACIÓ

HORA

Actuació de la Unió Musical Inquera, amb la
participació de Banda de Música Binissalem, sota la
direcció de Xisco Amengual i Tomàs Rosselló

ACTO

Actuación musical infantil:

LUGAR/UBICACIÓN

Plaça d’Antoni Fluxà

19.00 H

Plaça d’Espanya

19.30 H

MASTER CLASS DE FITNESS

Plaza d’Espanya

20.30 H

CINE EN EL TEATRO PRINCIPAL DE INCA
CONFINADOS. Dirigida por Martín Garrido Ramis

Teatro Principal de Inca

Teatre Principal d’Inca

Estrena a Mallorca. Pel·lícula rodada a Inca
20.00 H

ACTO

CENTIMETS&FAMILY BAND
Organiza: Salvamento y Rescate Profesional

Plaza de Antoni Fluxà

Estreno en Mallorca. Película rodada en Inca
Plaça de
Santa Maria la Major

20.00 H

Actuación de la Unión Musical Inquera, con la

participación de Banda de Música de Binissalem, bajo la
dirección de Xisco Amengual y Tomàs Rosselló

Plaza de
Santa Maria la Major

22.00 H

TR3BUCATS, MONÒLEGS D’HUMOR I MÚSICA
Plaça d’Espanya
AMB RIKI LÓPEZ, ANN PERELLÓ I PAU
ESCRIBANO. PRESENTAT PER BERNAT COMPANY

22.00 H

TR3BUCATS, MONÓLOGOS DE HUMOR Y MÚSICA
CON RIKI LÓPEZ, ANN PERELLÓ Y PAU ESCRIBANO. Plaza de Espanya
PRESENTADO POR BERNAT COMPANY

22.00 H

VERBENA AMB XILVARS + NAIPES

22.00 H

VERBENA CON XILVARS + NAIPES

Plaça de la Llibertat

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

Plaza de La Llibertat
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DIVENDRES, 29 DE JULIOL
HORA

ACTE

MEMORIAL PERE BESTARD
DE 15 A 20.30 H XXIX TROFEU JAUME MESTRE

L’organitzen: Club Ciclista Inca i Federació de Ciclisme
de les Illes Balears

19.00 H

Actuació musical infantil: CUCORBA

19.00 H

CINEMA AL TEATRE PRINCIPAL . 29, 30 i 31 de juliol
MINIONS: EL ORIGEN DE GRU

20.15 H
20.30 H

VIERNES, 29 DE JULIO
LLOC/UBICACIÓ

Carrer del
General Weyler

HORA

ACTO

MEMORIAL PERE BESTARD
DE 15 A 20.30 H XXIX TROFEO JAUME MESTRE

Organizan: Club Ciclista Inca y Federació de Ciclisme de
les Illes Balears

LUGAR/UBICACIÓN

Calle del
General Weyler

19.00 H

Actuación musical infantil: CUCORBA

Plaza de Espanya

Teatre Principal d’Inca

19.00 H

CINE EN EL TEATRO PRINCIPAL . 29, 30 y 31 de julio
MINIONS: EL ORIGEN DE GRU

Teatro Principal de Inca

Concentració d’autoritats, acompanyades per la

Plaça de
Santa Maria la Major

20.15 H

Concentración de autoridades, acompañadas por la Plaza de

Completes. En acabar les completes la Revetla d’Inca

ballarà el ball de la revetla

església de
Santa Maria la Major

21.00 H

BALL D’ESTIU L’organitza: Germans Morro

22.00 H

CONCERT DE CAMELA

22.00 H

CONCERT “ALGO DE MI” homenatge a Camilo Sesto Plaça de Mallorca

(Consultau tota la programació a la cartellera i a
www.teatreprincipalinca.com)

Revetla d’Inca i els xeremiers, per assistir a les completes

Venda d’entrades a Pura Alma (c. dels Hostals)

Plaça d’Espanya

Consultad toda la programación en la cartelera y en
www.teatreprincipalinca.com)

Revetla d’Inca y los chirimías, para asistir a las completas

Santa Maria la Major

20.30 H

Completas. Al acabar las completas la Revetla d’Inca
bailará el baile de la revetla

Iglesia de
Santa Maria la Mayor

Plaça de
Santa Maria la Major

21.00 H

BAILE DE VERANO Organiza: Germans Morro

Plaza de
Santa Maria la Major

Quarter General Luque

22.00 H

CONCIERTO DE CAMELA

Cuartel General Luque

22.00 H

CONCIERTO “ALGO DE MI”

Plaza de Mallorca

Venta de entradas en Pura Alma (c. de Els Hostals)
homenaje a Camilo Sesto
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SÁBADO, 30 DE JULIO

DISSABTE, 30 DE JULIOL
HORA

10.15 H

ACTE

Sortida des de l’Ajuntament de les autoritats

acompanyades per la Unió Musical Inquera i de la Revetla
d’Inca per assistir a l’eucaristia

Concelebració de l’eucaristia per Mn Baltasar

LLOC/UBICACIÓ

HORA

Ajuntament d’Inca

10.15 H

Església de
Santa Maria la Major

10.30 H

ACTO

LUGAR/UBICACIÓN

Salida desde el Ayuntamiento de las
autoridades acompañadas por la Unión Musical Inquera Ayuntamiento de Inca

y Revetlla d’Inca

Celebración de la eucaristía por Mn Baltasar Morell Iglesia de
Fuster, rector de la unitad de pastoral de Artà.
Baile de La Oferta a cargo de la Revetlla d’Inca

Santa María la Mayor

12.00 H

Suelta de palomas

Plaza de
Santa Maria la Major

Plaça d’Espanya

20.00 H

Muestra de baile a cargo de la Revetla d’Inca

Plaza de Espanya

BALLS D’ESTIU Els organitzen: Germans Morro

Plaça de la Llibertat

21.00 H

BAILES DE VERANO Organiza: Germans Morro

Plaza de La Llibertat

Gran fi de festa amb AGUSTÍN “EL CASTA”

Plaça de Mallorca

22.30 H

Grande fin de fiesta con AGUSTÍN “EL CASTA”

Plaza de Mallorca

23.30H

Correfoc a càrrec de Dimonis de Foc d’Inca amb la

23.30H

Correfoc a cargo de Dimonis de Foc d’Inca con la

col·laboració de batucada Feres i colla convidada Bruixes
de Mallorca

Des de la plaça de
Mallorca fins a la plaça
del Bestiar

colaboración de batucada Feres y grupo invitado Bruixes
de Mallorca

Desde la plaza de
Mallorca hasta la
plaza de El Bestiar

00.00 H

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS

Plaça del Bestiar

00.00 H

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

Plaza de El Bestiar

10.30 H

Morell i Fuster, rector de la unitat de pastoral d’Artà.
Ball de l’Oferta a càrrec de la Revetla d’Inca

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

21.00 H
22.30 H

DOMINGO, 31 DE JULIO

DIUMENGE, 31 DE JULIOL
HORA

20.00 H

ACTE

OBRA DE TEATRE Antes de fer res, mira qui és
a càrrec del GRUP DE TEATRE BALLARUGUES
Una obra escrita i dirigida per Catalina Filani

LLOC/UBICACIÓ

Casal de Cultura

HORA

20.00 H

ACTO

OBRA DE TEATRO Antes de fer res, mira qui és
a cargo del GRUPO DE TEATRO BALLARUGUES
Una obra escrita y dirigida por Catalina Filani

LUGAR/UBICACIÓN

Casal de Cultura

