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Benvolguts inquers / Benvolgudes inqueres,

Acabades les tres Fires d’Inca, comença el compte enrere per a 
la setmana gran del Dijous Bo. Unes celebracions que arranquen 
divendres amb el pregó, que dona el sus a tot un seguit d’esdeve-
niments com les festes de Santa Maria la Major –copatrona de la 
ciutat–, que precedeixen la fira de les fires, la gran Fira de Mallorca.

El 17 de novembre, tenim de nou l’oportunitat d’obrir les portes 
del nostre municipi de pinte en ample i mostrar als milers de persones que ens visiten 
tot allò que conforma i potencia el nostre característic orgull inquer. Així doncs, durant 
el Dijous Bo tots i totes hem de contribuir a exhibir tot allò més bo de nosaltres, de les 
nostres empreses, dels nostres comerços, dels nostres cellers i restaurants, de la nostra 
pagesia... en definitiva, totes aquelles petites coses que pot oferir Inca i ens convertei-
xen en quelcom molt gran i especial.

Gràcies a la implicació de tots i totes, la ciutat ha recuperat la posició destacada 
que es mereix i s’ha convertit en la vertadera capital de la Part Forana, i això és perquè 
els inquers i les inqueres hem recuperat l’empenta que sempre ens ha caracteritzat, 
i tornam a sentir-nos part d’una ciutat que avança i millora, dia rere dia. Durant els 
darrers anys, hem aconseguit afrontar qüestions cabdals per a la nostra ciutat com la 
reobertura del Teatre, la reforma de la plaça de Mallorca o la plaça del Mercat Cobert, 
el desenvolupament d’un pla d’asfaltatge i un complet paquet de mesures per millorar 
la xarxa municipal d’aigua, entre moltes altres actuacions. De forma paral·lela, estan 
en marxa altres projectes com la construcció del nou CEIP, l’ampliació de la depura-
dora o l’obertura de nous carrers, que veuran la llum a curt o mitjà termini, i que ens 
permetrà seguir contribuint a crear un lloc millor per viure-hi i un territori generador 
d’oportunitats. Malgrat que estam satisfets per la feina, som plenament conscients que 
encara podem continuar millorant de la mà de tots els ciutadans i les ciutadanes. Creim 
fermament que des de la planificació i el treball col·laboratiu podrem seguir avançant 
plegats.

Finalment, com cada any, vull aprofitar aquestes línies per fer una crida a la par-
ticipació, que és un fet primordial per tal que el Dijous Bo sigui un èxit. És necessari 
que des de la institució ens posem al capdavant de l’organització, però darrere tenim 
associacions, entitats, empreses, organitzacions, col·lectius... Gràcies a totes aquestes 
persones que contribueixen a fer possible aquest programa que teniu entre les mans, 
aconseguim una fira que és admirada a tota l’illa.

Per tant, durant la setmana gran del Dijous Bo, sortiu als carrers i les places a fer po-
ble, i a gaudir d’Inca. Convidau familiars, amics i coneguts perquè, igualment, venguin 
a la nostra ciutat a passar-ho bé, participar de tots els actes que s’han preparat amb 
molta estima i a descobrir tot el que podem oferir.

Passau unes bones festes amb salut i bona companyia. Visca Inca i visca el Dijous Bo!

Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca
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Queridos y queridas inquenses,

Acabadas las tres Ferias de Inca, empieza la cuenta atrás para la 
semana grande del Dijous Bo. Unas celebraciones que arrancan el 
viernes con el pregón, que marca el inicio de toda una serie de aconte-
cimientos como las fiestas de Santa Maria la Mayor –copatrona de la 
ciudad–, que preceden a la feria de las ferias, la gran Feria de Mallorca. 
El 17 de noviembre, tenemos de nuevo la oportunidad de abrir las 

puertas de nuestro municipio de par en par y mostrar a las miles de personas que nos 
visitan todo aquello que conforma y potencia nuestro característico orgullo inquense. 
Así pues, durante el Dijous Bo todos y todas tenemos que contribuir a exhibir todo lo 
mejor de nosotros, de nuestras empresas, de nuestros comercios, de nuestros cellers 
y restaurantes, de nuestro campesinado... en definitiva, todas aquellas pequeñas cosas 
que puede ofrecer Inca y nos convierten en algo muy grande y especial.

Gracias a la implicación de todos y todas, la ciudad ha recuperado la posición des-
tacada que se merece y se ha convertido en la verdadera capital de la Part Forana, y 
esto es porque los y las inquenses hemos recuperado el empuje que siempre nos ha c 
aracterizado, y volvemos a sentirnos parte de una ciudad que avanza y mejora, día tras 
día. Durante los últimos años, hemos conseguido afrontar cuestiones muy importantes 
para nuestra ciudad como la reapertura del Teatro, la reforma de la plaza de Mallorca 
o la plaza del Mercado Cubierto, el desarrollo de un plan de asfaltado y un completo 
paquete de medidas para mejorar la red municipal de agua, entre otras muchas actua-
ciones. De forma paralela, están en marcha proyectos como la construcción del nuevo 
CEIP, la ampliación de la depuradora o la apertura de nuevas calles, que verán la luz a 
corto o medio plazo, y que nos permitirá seguir contribuyendo a crear un lugar mejor 
para vivir y un territorio generador de oportunidades. A pesar de que estamos satisfe-
chos por el trabajo, somos plenamente conscientes de que todavía podemos continuar 
mejorando de la mano de todos los ciudadanos y ciudadanas. Creemos firmemente 
que desde la planificación y el trabajo colaborativo podremos seguir avanzando juntos.

Finalmente, como cada año, quiero aprovechar estas líneas para hacer un llama-
miento a la participación, que es un hecho primordial para que el Dijous Bo sea un 
éxito. Es necesario que desde la institución nos pongamos al frente de la organización, 
pero detrás tenemos asociaciones, entidades, empresas, organizaciones, colectivos... 
Gracias a todas esas personas que contribuyen a hacer posible este programa que te-
néis entre las manos, conseguimos una feria que es admirada en toda la isla.

Por lo tanto, durante la semana grande del Dijous Bo, salid a las calles y a las plazas 
a hacer pueblo, y a disfrutar de Inca. Invitad a vuestros familiares, amigos y conocidos 
para que, igualmente, vengan a nuestra ciudad a pasarlo bien, participar de todos los 
actos que se han preparado con mucha dedicación y a descubrir todo lo que podemos 
ofrecer.

Pasad unas felices fiestas con salud y buena compañía. ¡Viva Inca y viva el Dijous Bo!

Virgilio Moreno Sarrió
Alcalde de Inca
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Bon vespre a tots, distingides autoritats, Se-
nyor Batle, tinent de batle, re-gidores i regi-

dors, familiars, amigues i amics.
Primerament vull donar les gràcies al consistori, 

als qui vàreu veure mèrits suficients per donar-me 
aquesta responsabilitat i al mateix temps l’honor 
de poder fer aquest pregó del Dijous Bo 2021. 

Aquest Dijous Bo és especial perquè és el pri-
mer després de la pandèmia, i vull que el primer 
record, com no pot ser d’altra manera, sigui per als 
que ens han deixat i per als que encara fan front 
a les seqüeles de la pandèmia. Jo mateix repre-
sent aquesta generació, una de les que més ha 
patit l’aïlla-ment, la soledat i, malauradament, la 
mort (tenc presents molts amics i coneguts). Parl 
d’aquesta generació perquè som font de transmis-
sió de tra-dicions i de cultura, d’aquells que van 
viure amb orgull com el seu poble s’omplia de gent 
de tota l’illa, any rere any, de com les Fires creixien 
i aga-faven força. Una generació orgullosa del seu 
poble i de les seves festes. 

També aprofit el moment per donar les grà-
cies als sanitaris, als professio-nals que ens han 
ajudat en aquests moments tan durs. I a l’Ajunta-
ment d’Inca per la seva implicació i bona labor per 
aconseguir tornar a la normali-tat, prova d’això és 
que avui puguem celebrar aquest acte i que les Fi-
res ha-gin estat possibles. 

Tenir l’honor de parlar de Fires i Dijous Bo és 
per a mi reunir el coratge su-ficient per represen-
tar i donar veu a tot l’esforç, la participació i les 
vivènci-es de moltes persones que han fet, fan i 
continuaran fent molta feina de manera altruista 
perquè cada cop les Fires siguin millors i, per ex-
tensió, In-ca sigui “la ciutat que tots volem”.

Quan el Senyor Batle, dia 19 d’octubre, em va 
cridar per donar-me la notí-cia de fer aquest pre-
gó vaig quedar sorprès i un poc atabalat. Estava 
des-cansant després d’haver fet 21 quilòmetres 
de senderisme amb els meus companys “Picarols”. 
El cansament em va fugir de cop i no podia ador-
mir-me. Què havia fet jo per merèixer aquest gran 
honor? Una persona de casa humil, amb els estu-
dis bàsics que es donaven a la meva època... Vaig 
néixer el 1943, tenc per tant 78 anys, i vaig cursar 
els estudis mínims que rebíem tots els de la meva 
quinta. Cert que, malgrat això, sempre he sigut una 
per-sona curiosa, emprenedora i amb iniciativa.

El primer que vaig fer va ser consultar-ho amb 
la meva dona, filles i família, els quals no varen 
dubtar que podia fer-ho i em varen donar valentia 
des-prés de dir-me: “Si t’ho han demanat, és que 
saben que ho faràs bé.” Va ser l’impuls que neces-
sitava. 

Pregó Dijous Bo 2021
Tomeu Martorell Bestard
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Per a qui no ho sap, vaig ser empresari, i amb la 
meva dona vàrem obrir una fàbrica i un comerç 
dedicat a la pell i als complements, una tenda 
coneguda i reconeguda per tota la comarca, Mo-
daPell, una botiga feta no tan sols per als turis-
tes, sinó també per a tota la població d’Inca i de 
tota l’illa de Ma-llorca. Durant els mesos de juliol 
i agost, la tenda era un anar i venir de per-sona-
litats il·lustres de tot Espanya i fora de l’Estat, des 
de periodistes, polí-tics, artistes, toreros... que la 
meva dona tractava amb molta educació i ha-bili-
tat, com “iguals”.

Però no només de turisme es vivia, i qualsevol 
comerciant sap que hi ha unes dates assenyala-
des: Nadal, Reis, Setmana Santa, però per als in-
quers no hi havia res com les Fires i el Dijous Bo. 
Tan important eren que sempre estaven pendents 
del temps, que no plogués.

El fet de tenir un negoci va fer que m’adonàs 
de la necessitat que per un interès propi també 
és necessari un benestar comú, i aquest es realit-
zà a tra-vés de l’Associació de Comerciants, que 
ja tenia un interès de dinamitzar Inca al qual jo 
vaig sumar-m’hi, com tots, sense ànim de lucre, ni 
afany de protagonisme, només pel fet de millorar 
el teixit econòmic i social d’Inca. Formar part de 
l’Associació és formar part d’un projecte de suport 
al co-merç, en què a la vegada es manté i fomenta 
un model de ciutat.

Els inicis de l’Associació de Comerciants d’Inca 
són d’abans dels primers Estatuts, i s’organitzaven 
a través de trobades d’empresaris en els seus pro-
pis locals. No va ser fins dia 5 de gener de 1982 
quan es va fundar i crear oficialment l’Associació a 
través dels Estatuts com a associació empresarial. 
D’aquests inicis, no en soc partícip, però sí que en 
tenc record i en som re-novador. 

Dues de les accions més importants a les quals 
vaig contribuir com a vice-president van ser posar 
les bases de la conversió en zona de vianants del 

carrer Major i la dinamització de les Fires d’Inca 
reorganitzant-les en tres temàtiques. Tot això junt 
amb la que en aquell moment n’era presidenta, 
Carme Lorente.  

Resulta difícil explicar el llaç que uneix l’esperit 
de l’Associació amb les persones que en formen 
part, de totes elles he après moltíssim. Ho resumi-
ré en unes paraules: “Érem una família per tirar en-
davant el comerç inquer.” Aprofit ara per agrair a 
tots els presidents i presidenta la seva tasca cons-
tant de forma voluntària i el temps dedicat per tal 
de millorar Inca: Miguel García, Pep Buades, Carlos 
Lorente, la ja anomenada Carme Lorente i Pep Ni-
colau, i a tots els vicepresidents, vocals, secretaris, 
tresorers... 

Amb l’Associació se cercava un comerç local de 
proximitat, un comerç a cel obert, amb l’eslògan 
“Si surts, tot surt”.

Dels primers anys record que la gent sabia que 
era fira perquè davant l’A-juntament, a la plaça, 
es posaven taules a vendre: joguines, castanyes, 
ave-llanes, gelats, torrons... Va ser significatiu el 
paper de la Junta de l’Associa-ció, que va decidir 
fer actes en què pogués participar tota la ciuta-
dania i ai-xí, extensiblement, conèixer més els co-
merços de la ciutat. 

Es varen començar a fer xocolatades “a cegues” 
davant el desaparegut Bar Espanyol, que reunia 
pares, padrins i nets els uns davant els altres amb 
els ulls tapats per donar-se xocolata i posar-se 
perduts, bruts i contents. 

També es realitzaren passejades per Inca amb 
bicicleta, amb l’obsequi de la bossa de Quely. 

Un dels actes amb més afluència de públic eren 
les desfilades a la plaça de Mallorca, on nins i nines, 
adolescents i majors desfilaven per les tendes 
d’Inca. Torrades populars, el ball de bot, el Campi-
onat de Cavalls, les mos-tres de canaris i moixos, 
el Concurs de Dibuix i Redacció per a nins i joves, 

Avinguda del Pla, 8, Nave 13, 
07300 Inca, Islas Baleares

T. 34 663 05 66 34

Costa i Llobera, 63 bajos · 07300 Inca
T. 971 229 399

Vos desitja un bon Dijous Bo
Elaboració pròpia
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i el concurs de Miss Balears eren altres esdeveni-
ments que també tengueren lloc durant les Fires. 
Les propostes sorgien de l’Associació i es realitza-
ven sempre que fossin viables. Amb l’Associació 
de Comerciants es va passar a un canvi qualitatiu 
i substancial de les Fires, el pas d’una mostra a in-
volu-crar i fer partícips a tots els ciutadans d’Inca.

Als inicis, una de les tasques més difícils va ser 
la de trobar parades de mercat que volguessin 
venir a Inca a vendre, perquè pensaven que “per-
dri-en un diumenge”, fins que va anar creixent i 
quasi va ocupar tot el centre de la ciutat.

L’any 1996 es va realitzar la Primera Fira, que 
va omplir tot el carrer Major de flors i plantes amb 
l’ajuda de les floristeries inqueres, i juntament amb 
els fruiters que exposaven a l’antic Mercat Cobert. 

També varen néixer les primeres mostres de 
vins i formatge, de brodat de Mallorca, el Concurs 
de Plantes i la famosa tremponada. 

 dates més importants per a l’Associació i que 
significava rompre l’individualisme que hi havia en 
el comerç inquer, i crear solidaritat entre els co-
merciants, fou la creació de la Nit del Comerç, que 
va esdevenir un acte social per als empresaris on 
es donaven premis a les bones iniciatives (al co-
merç més antic en generacions, al més innovador, 
al comerç més jove, entre altres categories). Així 
l’Associació va anar creixent i agafant més força.

Una de les fites que record amb més estima és 
la primera Fira d’Oportuni-tats, la primera en tot 
Mallorca, fruit d’una reflexió personal. Com a co-
mer-ciants teníem un local on per les Fires posà-
vem els excedents, i la veritat que funcionava molt 
bé, vaig pensar que tothom podia beneficiar-se de 
te-nir un lloc on vendre els seus estocs, i d’aquí va 
sortir la idea de la pionera Fira d’Oportunitats.

Un altre esdeveniment important que actual-
ment encara es desenvolupa es la denominada 
Fira d’Època, que va tenir un gran impacte a tota 

l’illa, i va ser una de les precursores de moltes al-
tres fires similars a altres indrets de Mallorca.

Així mateix, ja més recentment i a causa de la 
importància de la tradició dels cellers a Inca, l’As-
sociació amplia els seus Estatuts per poder agru-
par els nostres cellers, bars i restaurants. Actual-
ment el nom de l’Associació és el d’Associació de 
Comerciants i Restauradors d’Inca.

També cal destacar que l’Associació, membre 
d’AFEDECO, ha estat una de les poques de Mallor-
ca presents a la Taula Negociadora del Conveni de 
Comerç, és a dir, l’Associació ha mostrat un ampli 
interès amb la part social i dels treballadors de les 
nostres tendes, i ha estat l’encarregada de pro-
mo-cionar la formació per als seus associats.

Ja per anar acabant, també vull recordar que 
quan parl de Fires no només ens hem de quedar 
amb la part festiva, també s’ha de recordar cada 
hora de feina, de no estar amb la família, i de tota 
la gent voluntària, la del servei de neteja del dia de 
després, de la brigada de l’Ajuntament, del servei 
de seguretat i de la Policia Local...

Per concloure, voldria dir que estic orgullós 
de la feina conjunta i d’equip amb tots els batles 
que he conegut, els quals ens han obert les portes 
de l’A-juntament per escoltar-nos i fer realitat el 
nostre projecte. El color polític no ha tengut res 
a veure a l’hora de treballar, perquè fer feina per 
Inca significa estimar la nostra ciutat, i això és un 
sentiment que traspassa qualsevol ideo-logia. 

Vull remarcar que estic content i honrat de ser 
aquí, tal dia com avui, per poder celebrar i donar 
inici a una festivitat tan important per a qualsevol 
inquera i inquer perquè, de fires, n’hi ha per tots 
els pobles, però de Dijous Bo només n’hi ha un.

Salut per a tots!
Visca el Dijous Bo i visca Inca!
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Del 22 al 30 de juliol 2020

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. 

Programa2020.indd   5 11/7/20   0:38
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El proper dia 2 de desembre el Constància i la 
ciutat d’Inca celebraran els 100 anys d’histò-

ria futbolística del Club d’Inca.

Els primers 10 anys
Com a filial de la Societat Mutualista “La Cons-

tància” i en sentit esportiu, i gairebé exclusiva-
ment futbolístic, va néixer el Constància dels nos-
tres dies. La seva primera Junta Directiva va estar 
integrada pels següents senyors: Miquel Beltrán, 
president; Llorenç Payeras, vicepresident; Josep 
Campins, secretari; Gabriel Vallori, vicesecretari; i 
Esteban Rotger, dipositari. Figuraven a la seva con-
dició de vocals Joan Garí, Jaume Ferrà, Joan Pujol, 
i Guillem Truyols.

Va ser creada la Secció Esportiva per Miquel 
Pujadas, es formaren tres equips i es nomenaren 
els següents entrenadors: del primer equip, Joan 
Garí; del segon, Esteban Rotger; i del tercer, Miquel 
Esteva. Va inaugurar la llista de socis Bartomeu 
Fluxà, i Jaume Alenyà fou nomenat primer con-
serge del Club.

Als pocs anys de la seva fundació, l’equip es va 
distingir entre els millors de la primera categoria, i 

aconseguí espectaculars resultats al seu camp de 
Sant Domingo, ubicat a la barriada de Sant Domingo.

El 1926, va assolir el primer títol en classifi-
car-se com a subcampió de Mallorca, guardó que 
ostentà fins a l’any 1929.

El 1930, continuant la seva triomfal marxa, con-
querí el títol de subcampió de Balears.

Aquesta mateixa temporada, el Constància va 
inaugurar el seu nou camp ubicat a la barriada des 
Cos, amb un partit contra el CD Illenc de la vila 
d’Alaró, que es va imposar al Constància per 2-0.

El camp es Cos era de l’exclusiva propietat del 
Club.

Constància – CF Barcelona
El 15 de març de 1934 figura amb lletres d’or 

al llibre d’or del futbol balear, per primera vegada 
a la història un equip de les Illes s’enfrontava en 
partit oficial de la Copa d’Espanya al CF Barcelona, 
i aquest equip era el Constància d’Inca. El partit 
d’anada, disputat al camp des Cos d’Inca, va fina-
litzar amb el resultat de CF Barcelona, 1 – Cons-
tància, 0.

CE Constància, 1922-2022
100 anys d’història futbolística
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L’esdeveniment va despertar una gran expecta-
ció a tot Mallorca, i el camp des Cos registrà una 
entrada fins a la bandera. 

Les alineacions presentades van ser les se-
güents:

Constància: P. Ferrer, Diego, Franch, Estelrich, 
Ordines, Pericàs, Paris, Torres, Antolín, Barber i 
Coll.

CF Barcelona: Nogue, Zabala, Alcoriza, Espuny, 
Font, Sants, Bestid, Trujillo, Goiburu, Padró, Pedrol.

El 19 de març, quatre dies després de l’encontre 
celebrat a Inca, es va disputar al camp de les Corts 
de Barcelona el partit de tornada, i el Constància era 
el primer equip balear que trepitjava el terreny de 
joc blaugrana. El partit va ser de domini blaugrana 
de principi a fi, i el resultat final va ser de 2-0.

Av. Antonio Maura, 120 · 07300 Inca · Illes Baleares
T. 871 911 353 · 601 183 906

Vos desitja un bon Dijous Bo
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Segona Divisió
En la seva condició d’equip de Segona Divisió, el 

Constància va gaudir d’onze temporades a la divi-
sió de plata, i als anys quaranta es convertí a l’es-
cut, l’emblema i la bandera que passejava el nom 
de la ciutat d’Inca per tot el territori nacional.

Els seus palmars de resultats positius, alguns 
d’aquests per golejada, de la temporada 1941-
42, van situar l’equip d’Inca al punt d’atenció de 
la premsa nacional, que va etiquetar l’equip dels 
llebrers d’Inca com un equip il·lustre del futbol na-
cional.

Recordem, doncs, alguns d’aquests resultats:
Constància, 4 – R. Saragossa, 1
Constància, 3 – Alabès, 0
Constància, 6 – Llevant, 0
Constància, 1 – Ferroviaria, 0
Girona, 0 – Constància, 3
Llevant, 0 – Constància, 0
Alabès, 2 – Constància, 2
Constància, 2 – Osasuna, 2
Si realitzam un recorregut al voltant de les onze 

temporades en què l’equip va militar a la Segona 
Divisió, comprovarem com aquest va disputar un 

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
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total de 274 partits a la divisió de plata del futbol 
espanyol. El resum global és el següent: 92 vega-
des es va aconseguir la victòria, en 59 oportunitats 
l’empat i en 123 es va encaixar la derrota.

En l’aspecte golejador, l’equip arriba a la cota de 
353 gols, mentre que la porteria d’Inca va ser ba-
tuda en 451 ocasions.

Però, això sí, cal valorar en la seva justa mesura 
el fet històric que va protagonitzar el Constància 
el 16 d’abril de 1944, en disputar el dret de jugar a 
Primera Divisió, sent el seu oponent el Deportivo 

de la Corunya. El partit, que va tenir lloc al camp 
de Chamartín de Madrid, va finalitzar amb el re-
sultat de Corunya, 4 – Constància, 0.

Cal destacar algunes de les victòries recollides 
en aquest període de Segona Divisió. En una tarda 
d’encerts, l’equip al camp des Cos va infligir una 
derrota de 5-1 al Saragossa. El mateix podem ar-
gumentar en referir-nos a l’1-0 que va encaixar el 
RCD Espanyol de Barcelona, sense oblidar-nos del 
4-0 amb què va ser batut el Màlaga al Nou Camp. 
Igualment, mereix una menció especial el 4-1 que 
es va establir davant de l’equip de l’Alabès.
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Equips que han competit contra el Constància
Molts han estat els equips que en el curs de 

la seva llarga trajectòria s’han creuat al camí del 
Constància. Tot seguit repassarem un petit llistat 
dels de Primera Divisió, Segona Divisió i Segona B. 
que s’han enfrontat a l’onze d’Inca.

CF Barcelona, RCD Espanyol de Barcelona, Gra-
nada, Rayo Vallecano, S. Gijón, Sevilla, Las Palmas, 
Cadis, R. Valladolid, Osasuna, R. Betis, Màlaga, R. 
Societat, R. Oviedo, G. Tarragona, Hèrcules, Reial 
Societat, Salamanca, Ferroviaria de Madrid, Com-
tal de Barcelona, Terrassa, Llevant, Tenerife, Còr-
dova, R. Múrcia, Sevilla At. Melilla, Jaén, Jerez, JD 
Eibar, Badajoz, Cultural Lleonesa, Pontevedra, Bur-
gos, Osca, Vila-real, Zamora, Alcoià, Madrid-Cas-
tella, Barcelona At., Algesires, Orense, Indautxu, 
Mirandés, Andorra, Bascònia, RCD Mallorca, Hos-
pitalet, RCD Espanyol B, València Mestalla, Bada-
lona, At. Balears, Lleida, Elx Il·licità.

Aquesta és la breu relació d’equips de la Prime-
ra Divisió, Segona Divisió i Segona B. que s’han en-
frontat en una o més ocasions en partit oficial al 
CE Constància. S’hi deixa notar la no inclusió d’al-
guns equips d’aquesta categoria, com no hi figuren 
igualment els equips de les categories de Tercera 
Divisió i regionals.

CE Constància, períodes de decadència
Al llarg de la seva existència, el Constància d’In-

ca va passar per moments altament difícils, perí-

odes de gran 
decadència, que 
a punt van estar 
a determinar la 
desaparició del 
Club. En aquest 
sentit, cal recor-
dar la greu crisi 
econòmica i es-
portiva que va 
travessar aquest 
a la temporada 
1951-52, en què 
l’equip va ser re-
tirat federativa-
ment de la Ter-
cera Divisió per 
problemes eco-
nòmics.

La crisi va 
ser determi-
nant, també, en 
la no participa-
ció de l’equip a 
les competici-
ons oficials de la 

temporada, al mateix temps que es van subhastar 
tots els béns de l’entitat, i entre aquests el camp 
des Cos, propietat del Club.

Amb la fallida total, i sense camp, el Constància 
apuntava a la seva desaparició; però, un grup d’in-
dustrials d’Inca, encapçalat per Andreu Bestard 
–de Destil·leries Bestard–, Jaume Domenech –de 
Can Guixe– i Jaume Beltran –de Can Puig– van re-
organitzar el Club i l’equip a la temporada 1952/53, 
i aquest retornà a l’activitat de lliga militant a la 
Primera Regional del futbol mallorquí.

L’equip, nodrit d’exjugadors del Constància dels 
anys quaranta, entre ells Company i Corró, acon-
seguí en primera instància el títol de campió de 
Mallorca, per conquerir seguidament el Campio-
nat de Balears i finalment enfrontar-se als equips 
catalans i cercar de l’ascens, objectiu que assolí en 
imposar-se als adversaris de Catalunya.

El segon període de decadència, i en què l’equip 
també va estar a un pas de la seva desaparició, es 
va produir la temporada 1960/69, quan militava a 
la Tercera Divisió. La seva trajectòria va ser dece-
bedora i ruïnosa per a les arques del Club, fins al 
punt que van passar per la presidència d’aquest 
ni més ni menys que tres presidents: Pere Siquier, 
Antoni Melis i Tomás Vaquer.

El mateix podem argumentar en referir-nos al 
grup d’entrenadors que aquesta temporada van di-
rigir la plantilla; a l’inici de temporada, Ángel Cobo, 
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substituït a meitat de temporada per Reus, i aquest 
reemplaçat finalment per Antoni Corró.

Al final de la lliga, el Constància apuntava a la 
seva desaparició, però, la intervenció dels segui-
dors i socis del Constància Joan Amer i Jordi Cer-
dà, en la seva participació a l’Assemblea de Socis, 
celebrada al Cafè Bar Mercantil, en manifestar 
que es farien càrrec de l›entitat, va evitar el que al 
principi semblava inevitable.

Sota la direcció i responsabilitat de Joan Amer 
i Jordi Cerdà, el Constància, que havia renunciat 
a jugar a la Tercera Divisió, inicià una nova singla-
dura, tot militant fins a l’any 1974, en què l’equip 
retornà a la Tercera Divisió, sent l’entrenador Satur 
Grech i el president de l’entitat, Jaume Moyer.

Constància d’Inca
Parlar del Constància, de la seva història, de 

les seves victòries i derrotes, és parlar d’una part 
molt important de la pròpia història d’Inca, per-
què el Constància és patrimoni de la ciutat. Per la 
grandesa llunyana, el Constància va ser i segueix 
sent el segon equip balear en importància històri-
ca, recordem que són onze les temporades que va 
militar a Segona Divisió. Igualment, va ser el pri-
mer equip balear que va jugar la Copa d’Espanya; a 
més, ha defensat l’escut d’Inca en tres temporades 
a la Segona B.

El mes de desembre vinent, el Club complirà el 
seu primer centenari, i cal tenir en compte que tan 
sols uns pocs equips de Mallorca estan etiquetats 
en aquesta condició.

Finalment, una dada històrica: el Constància, 
després del RC Mallorca, és l’equip de les Balears 
que més temporades ha militat a la Segona Divi-
sió. Comptabilitza un total d’onze temporades per 
quatre de l’At. Balears, dues de l’Eivissa i una del 
Mallorca At.

Figures de gran relleu
A les files del Constància han desfilat figures de 

gran relleu: Josep Lluís Riera (internacional), An-
toni Esteve Corró (exbarcelonista), Josep Hernán-
dez, Santiago Navarro, Bartomeu Ordinas, Arnau 
Escandell (Antolí), Bartomeu Salas, Diego Vera 
(Verra), Andreu Company, Eduardo Sanz, Juan Ro-
casolano, Germà, Andreu Arrom, Miquel Vilar, Joan 
Forteza, Lluís Romer, Joan Garcia, Florencio Groc, 
Bartomeu Llompart, P. Tugores, Matías Tugores, Ra-
fel Nicolau, Pere Gost, Laguardia, Kaszas, Franch.

El Constància avui
I sí, senyor, el Constància es troba al llindar del 

seu centenari, una efemèride important i digna de 
ser celebrada, en la mesura que es mereix, perquè 
en primer lloc hem de tenir molt present que la 
societat és de tots. El Constància no és el patri-
moni d’uns triats, és el patrimoni d’Inca en tota 
la seva mida i dimensió, és en definitiva una part 
important de la història d’Inca, icona i bandera de 
la ciutat que va passejar i segueix passejant el seu 
nom per tota la geografia nacional. Per tant, cor-
respon a tothom posar el granet de sorra en pro i 
benefici del Club, per així poder seguir en el seu 
camí competitiu.

La Junta Directiva, amb el president Rafel Pa-
lou, fa una tasca encomiable i digna de tot elogi. 
El Club, amb els seus 28 equips, milita a totes les 
competicions oficials del futbol balear. Heus aquí 
tot un patrimoni d’Inca, que hem de valorar en la 
seva justa mesura.

Endavant, Constància d’Inca.

Andrés Quetglas Martorell
Escritor-comunicador 
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Mestre Miquel Duran i Saurina, l’any 2000 ai-
xecat a la categoria de Fill Il·lustre d’Inca, 

fou el pare de molta premsa local (Es Ca d’Inca, 
1901-1903; La Bona Causa, 1904-1905; Ca Nostra, 
1907-1914 i 1919-1929; La Veu d’Inca, 1915-1919). 
Allò que més importància té de la dita premsa és 
el Cronicó, sempre redactat per mestre Miquel 
Duran, que dona molta informació de tot allò que 
succeeix per la nostra ciutat, molt especialment 
del món religiós catòlic. 

L’any 1922 va néixer l’equip de futbol Constàn-
cia, conegut en el seus primers anys amb el nom 
de La Constància, simplement perquè sortia de 
la societat de Socorros Mutuos del citat nom. La 
premsa inquera no es feu ressò de tal creació es-
portiva, però sí que des d’aquella data a Ca Nostra 
anaren apareixent lleus apunts d’alguns partits. Cal 
tenir en compte que mestre Miquel Duran solia 
anar als actes taurins, esportius i socials si el con-
vidaven i, si no el convidaven, solia escriure que 
no hi havia cap nota de tal o qual acte perquè no 
l’hi havien convidat.

Veurem que les autoritats assistien regular-
ment als partits i que un jugador morí a causa dels 
cops rebuts en un d’aquests partits realitzat a Inca.

Vull pensar que mestre Duran no era gaire afec-
tat d’anar a les curses de braus i al futbol, malgrat 
que n’escrigués alguna nota informativa. Seguida-

ment us mostraré algunes de les cròniques que 
surten de futbol des del juliol de 1922 fins al fe-
brer de 1924. Entre aquestes informacions futbo-
leres, mestre Miquel Duran treia publicitat sobre el 
“Reglament Internacional de FOOT-BALL, il·lustrat 
i amb les modificacions aprovades a 9 de juny de 
1923 per el Foot-Ball Associació Anglesa”.

CA NOSTRA, núm. 31, de 29 de juliol de 1922.

Festes patronals… Seguidament el batle i una co-
missió de l’Ajuntament es dirigiren a presidir una 
partida de futbol organitzada per l’equip d’Inca, 
que presidia el Sr. Fogarons i patrocinava l’Ajunta-
ment. En el camp de Can Vic, on havia de tenir lloc 
la partida, hi comparegué molta gent, mentre la 
Banda Municipal deixava sentir les seves tocades. 
L’equip Montepío de Ciutat va fer ofrena a l’Ajun-
tament d’un ram de flors amb enllaçades i dedica-
tòries. La lluita dels dos partits fou ben afuada, i se 
sostingué per llarg temps amb una igualtat corpre-
nedora, fins que guanyaren els de Ciutat. Va esser 
un festival ben entretingut que agradà a la gent.

CA NOSTRA, núm. 38, de 19 de maig de 1923.

L’afició al futbol a Inca augmentà una cosa de no 
dir. Existien tres camps de batalla. El de Can Simó, 

En el centenari del CE Constància
Mestre Miquel Duran, Ca Nostra i el futbol. 1922-1924
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que estava a la carretera de Santa Margalida; el de 
La Constància, dins el Blanquer de Can Ripoll; i el 
de la Congregació Mariana (avui pati de darrere el 
Col·legi La Salle). No passava diumenge que no se 
celebrassin partides ja fos entre els tims inquers o 
entre altres de fora. Regularment les lluites futbo-
lístiques sempre es desplegaven dins un caràcter 
amistós.

CA NOSTRA, núm. 40, de dia 16 de juny de 1923.

Dia 3. En el camp de futbol de la societat La Cons-
tància es feu una partida ben afuada. Agraïren al 
Sr. President l’atenció d’enviar-los un carnet d’en-
trada.
Dia 10. En el camp del Centre Instructiu es dugué a 
terme un partit de futbol dedicat al Magnífic Ajun-
tament, que presidia el lloc amb els Srs. Batle i Jut-
ge. L’Alfons de Ciutat i l’Inquense, reforçat per dos 
estrangers, se les donà a té qui té, i quedaren zero 
a zero. El president, Sr. Antoni Prats Palliser, els hi 
havia convidat i en restaven agraïts.

CA NOSTRA, núm. 43, agost de 1923.

Dia 15. Amb motiu de la benedicció del camp 
parroquial s’hi feu una bella festa… La presidiren 
el canonge Mn. Joan Quetglas, el rector Mn. Fran-
cesc Rayó, el batle Sr. Pau Morey, Sr. Miquel Llinàs, 
director de la Congregació Mariana i el Rnd. P. 
Reig, director de la Congregació Mariana de Palma 
i representants de les congregacions de sa Pobla, 
Campanet, Binissalem, Búger i Mancor…
Després de parlaments, la intervenció de l’Harpa 
d’Inca i la música de la Creu Roja, es començà una 
partida de futbol mentre la gent s’escampava al 
llarg del camp per veure les jugades, i no deixaven 
de comentar la finalitat d’aquella tasca. En el des-
cans la música tocava festivament.

CA NOSTRA, núm. 45, setembre de 1923.

En el camp de futbol de La Constància, l’Associació 
de la Premsa de Mallorca va organitzar una partida 
futbolista que va constituir un esdeveniment per 
a molts dels milers d’espectadors que s’hi havien 
reunit. De Palma i dels pobles varen venir trens ex-
traordinaris replens de gent.
A la tribuna de la presidència hi havia una partida 
de damisel·les palmesanes que eren les padrines 
dels tims, el governador vengut a posta de Cala 
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Rajada, el nostre ajuntament i molts de represen-
tants de la premsa.
En finalitzar la jugada sonaren molts d’aplaudi-
ments, i foren entregades a les padrines del tim 
vencedor les copes i medalles oferides.

CA NOSTRA, núm. 47, de dia 20 d’octubre de 1923.

L’esport del futbol a Inca continuava amb gran 
entusiasme en els camps de La Constància, de la 
Congregació Mariana i de l’Inquense. Tots els diu-
menges es concertaven partits als quals acudia la 
gent que gaudia de tal espectacle.

CA NOSTRA, núm. 61, de dia 15 de març de 1924.

Moltíssima gent d’Inca anava a visitar l’esquadra 
anglesa que estava dins la badia de Pollença. Se-
guit, seguit passaven autos per Inca dels pobles 

del Ponent que 
es dirigien a 
veure-la.
En el camp de 
futbol de La 
C o n s t à n c i a 
se celebrà un 
partit entre els 
anglesos de la 
tripulació de 
l’esquadra i el 
primer equip 
de la dita so-
cietat. A Inca, 
per tal motiu, 
havia compa-
regut una im-
mensa gentada, 
el mateix que si 
es tractàs d’una 
cursa de braus. 

El batle, Sr. Miquel Pujades, amb una representació 
de l’Ajuntament, presidia la jugada.
No estranyà a ningú que els anglesos fessin quatre 
gols i els d’Inca un, per la superioritat que els pri-
mers tenien de l’esport sortit de la seva nació.

CA NOSTRA, núm. 69, de dia 10 de maig de 1924.

Aquell capvespre es va dur a terme una jugada 
futbolística entre els equips El Inquense i El Pro-
greso de Ciutat. Els d’Inca feren dos gols i els de 
Palma, un.

CA NOSTRA, núm. 74, de dia 14 de juny de 1924.

Vengué d’Alaró l’equip primer, Universal, per fer 
una jugada futbolística amb l’equip segon, La 
Constància. Guanyà el d’Inca per dos gols a zero.
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CA NOSTRA, núm. 80, de dia 2 d’agost de 1924.

Dia 28. El capvespre es feu un partit de futbol or-
ganitzat per la societat La Constància, entre el seu 
equip i el Baleares de Ciutat. Hi assistiren les auto-
ritats, molta concurrència, i alegrava la festa una 
banda de música. Guanyà el partit el Baleares.

CA NOSTRA, núm. 85, de dia 6 de setembre de 
1924.

1 de desembre. Morí un jovençà de resultes de 
cops rebuts jugant a futbol. D’això, n’haurem de 
tornar a parlar, sobretot de la sonada afició que 
s’havia presa en aquest joc, que en si és un entre-
teniment bo.

CA NOSTRA, núm. 89, de dia 4 d’octubre de 1924.

El tim de La Constància d’Inca dugué a terme un 
partit de futbol amb l’equip Mediterráneo de Pal-
ma, a benefici dels soldats expedicionaris. Alegra-
ven l’acte les harmonioses notes de la banda del 
Regiment, i fonc presidit per les autoritats.

El món del futbol anà, dia a dia, molt avant i 
l’afecció pujà fins a alçades generoses. El CE La 
Constància, avui CE Constància, commemora 
els seus primers 100 anys de vida. Enhorabona a 
l’equip centenari i a la ciutat d’Inca.

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

HORNOS METÁLICOS
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El temps passa volant. L’any passat el mes de 
novembre vàrem retre un homenatge a l’Or-

feó l’Harpa d’Inca pel seu centenari, una comme-
moració que havíem de dur a terme l’any 2020, 
però per les restriccions que tots sabeu es va ha-
ver d’ajornar un any.

L’any passat al Centre Parroquial de Santa Maria 
la Major vàrem dur endavant l’Exposició Filatèlica 
i una exposició homenatge a l’Orfeó, l’agrupació 
coral més antiga de Mallorca i que passeja amb 
orgull el nom d’Inca en totes les seves actuacions.

Moltes varen ser les persones que passaren pels 
locals per veure la mostra i així demostrar el seu 
suport a l’Harpa d’Inca per la bona feina que fa.

Ara seguim fent feina de forma callada, ja que 
prest tornarem a tenir el Dijous Bo a damunt i tot 
du molta feina, que no seria possible sense la col-
laboració de l’Ajuntament.

Tendrà lloc la XLIII Exposició Filatèlica i en 
aquesta ocasió es retrà un homenatge al CE Cons-
tància, l’equip representatiu d’Inca, 
que l’any 2022 complirà el centenari.

L’equip va jugar la promoció a Pri-
mera Divisió a Madrid amb la Coru-
nya i durant molts d’anys va jugar a 
la Segona Divisió nacional; també a 
la Segona Divisió B, a la Tercera Divi-
sió i a la Regional Preferent.

El Constància ha estat l’equip 
representatiu de la Part Forana de 
Mallorca durant molts d’anys, amb 
moltes de penyes per tota l’illa i amb 
una gran rivalitat amb el Mallorca.

Ara es dedica a fomentar el plan-
ter del Club amb molts d’equips a 
les distintes categories, així com un 

equip femení. El primer equip juga a la Tercera Di-
visió.

La nostra felicitació al Constància pel seu cen-
tenari, i us animam a venir al Centre Parroquial a 
veure l’exposició que preparam, segur que us agra-
darà i us despertarà molts de records.

S’editarà també com cada any 
un fullet amb la història i les curio-
sitats del Constància, així com una 
tarja i un sobre commemoratiu, i un 
mata-segells especial per a aquesta 
mostra. Gràcies al món de la filatèlia 
el nom d’Inca es passeja per onsevu-
lla.

 Us desitjam bones festes del Di-
jous Bo per a tots, gaudiu i siau fe-
liços.

 Bartomeu Aloy
 President de  

l’Associació Filatèlica d’Inca

XLIII Exposició Filatèlica Dijous Bo
Es retrà un homenatge al Constància en el seu centenari
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La Patrulla Paracaidista del Ejercito del Aire 
(PAPEA) fue creada en 1978 en la Escuela 

Militar de Paracaidismo Méndez Parada, que está 
ubicada en la base aérea de Alcantarilla, Murcia.

El 12 de enero de 1952, en Alcantarilla el te-
niente Abajo realiza el primer lanzamiento en pa-
racaídas en apertura retardada (apertura manual) 
desde 1.000 metros de altura, iniciándose con esta 
actuación en España la modalidad de salto con 
paracaídas en caída libre.

Como depositaria de todas las enseñanzas 
aprendidas y ante la necesidad de situar a Es-
paña dentro del alto nivel de los países de nues-
tro entorno, en el año 1978 se crea una unidad 
independiente que reúne al personal experto de 
las dos unidades paracaidistas ubicadas entonces 

y ahora en la base aérea de Alcantarilla, que son 
la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada 
(EMPMP) y el Escuadrón de Zapadores Paracaidis-
tas (EZAPAC), siendo la patrulla más veterana del 
Ejército del Aire.

Desde su inicio y hasta la fecha actual, la PAPEA 
no ha parado de cosechar éxitos. Su palmarés no 
puede ser más elocuente. Esta carrera de éxitos ha 
continuado a lo largo de los años en las distintas 
pruebas en las que ha participado, exigiendo cada 
vez un nivel más elevado, con el fin de que en la 
actualidad esté a la altura de los mejores equipos 
del mundo.

Miquel Buades Socías
Presidente de la Fundació Aeronàutica 

Mallorquina

Patrulla Paracaidista del Ejercito del Aire (PAPEA)
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La Patrulla Paracaigudista de l’Exèrcit de 
l’Aire (PAPEA) se suma al centenari del CE 
Constància i participarà en el Trofeu Dijous 
Bo 22, que es durà a terme el pròxim 
17 de novembre en el Nou Camp. Els 
paracaigudistes faran el seu llançament a 
les 16.15 hores i aterraran en el terreny de 
joc portant la bandera commemorativa 
del centenari del Club inquer, la pilota del 
partit i una bandera espanyola. D’aquesta 
manera, després que els membres de la 
unitat de PAPEA entreguin els materials als 
membres del CE Constància, es donarà el 
sus al partit de futbol. 

SUPERMERCAT

INCA C/ Canonge Quetglas, s/n - Tel. 971 50 49 09

ABIERTO DE LUNES A DOMINGO
TODO EL DÍA DE 8:00 A 21:00 H.
DOMINGOS DE 8:30 A 21:00 H.
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Marc Ferragut Fluxà és, des de fa dos anys, Fill 
Il·lustre de la ciutat. Sempre serà recordat com 

el creador de l’Auditòrium de Palma, una vertadera 
catedral de la música. Però convé posar en valor el 
seu camí en el camp de la indústria del calçat. 

El seu oncle era Antoni Fluxà Figuerola, també 
Fill Il·lustre, el qual a principis del segle XX va ser 
un dels impulsors de la indústria del calçat a Inca. 

Segurament, Marc Ferragut va seguir la tradició in-
dustrial de la família. El seu pare i la seva mare, 
Rafel i Esperança, eren encarregats a la fàbrica 
d’Antoni Fluxà. 

La pròpia família de Marc Ferragut va acabar 
obrint el seu propi taller de calçat. Cap a 1924 els 
Ferragut es desvincularen de l’empresa familiar 
que havia creat l’oncle Antoni Fluxà i construïren 
el seu propi taller. Entre 1924 i 19 43 Marc Ferra-
gut va regentar aquest taller en el carrer d’Antoni 
Fluxà i que també tenia accés pel carrer del Bis-
be Llompart. Era un taller familiar i hi treballaven, 
a part de Marc Ferragut, els seus pares, les seves 
germanes, el cunyat Miquel Sanz i els Bonafé (el 
cunyats Jaume i Jeroni), i la seva pròpia esposa, 
Francisca Bonafè. Com tots els tallers de l’època, el 
de Ferragut també exportaria la seva producció a 
la Península, sobretot a petits comerços que com-
praven quasi tota la seva producció. 

Acabada la Guerra Civil, el govern franquista va 
ser incapaç d’aconseguir l’arribada fluida de matè-
ries primeres per a la fabricació de calçat. Era molt 
difícil trobar bones pells. En aquesta situació críti-
ca, Marc Ferragut hi va saber veure una oportuni-
tat. Sembla que, després d’haver sortit de la presó i 
haver obtingut la sentència absolutòria definitiva, 
va construir una adoberia a la zona del Blanquer 
d’Inca, a l’actual carrer d’Antoni Torrandell, de la 
qual fou propietari fins al 1944, aproximadament, 
en què partí a viure a Palma. Aquesta adoberia lla-
vors es va transformar en l’escola industrial. 

Davant els envits de la vida Marc Ferragut mai 
no es va aturar ni va defallir. L’any 1946, quan ja vi-
via a Palma i només feia dos anys que havia venut 
la fàbrica i l’adoberia, publicà un llibre sobre calçat. 

Marc Ferragut Fluxà, un empresari únic

Marc Ferragut cap a 1975 (Foto Estudio Artis).
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Volia aportar el seu gra d’arena per ajudar el sector 
a sortir de la crisi. Ell ja s’havia separat dels negocis 
de la pell, però se sentia en el deure de millorar el 
sector i impulsar-lo. Creia que els productors de 
calçat de Mallorca necessitaven formació, obrir-se 
a nous mercats europeus i no estar centrats no-

més en el mercat espanyol. Amb aquests 
objectius va editar el llibre Atlas de Zapa-
tería. 

Atlas de Zapatería havia de ser una obra 
formada per diversos toms. Només en va 
publicar un l’any 1946 amb el subtítol de 
Nueva nomenclatura en espanyol, inglés y 
francés, encara que a les solapes d’aquest 
primer tom anunciava que prest veuria la 
llum el segon tom titulat “Hormas, repro-
ducción del pie humano”. D’aquesta ma-
nera queda clar que el seu objectiu era 
fer una enciclopèdia del calçat. Comença-
va l’obra amb un vocabulari bàsic, llavors 
seguiria amb la construcció de formes i, 
segurament, hauria tractat el disseny del 
calçat, els sistemes de fabricació manual i 
mecànica, les tècniques de comercialitza-
ció i l’organització de l’empresa. 

El primer volum es va editar a la im-
premta Vich de Palma. Els objectius i de-
sitjos de Marc Ferragut amb aquesta obra 
són exposat en el pròleg, i explica que el 
seu primer objectiu és aportar una col·la-
boració als esforços de tots aquells que 
a la professió de sabater volen “mejorar 
constantemente los resultados obtenidos, 
supeditándolos, por ostensibles que sean, 
a un incesante examen y a un noble afán 
de superación”. El segon objectiu que es 
marca és rellançar el sector del calçat, ja 
que l’atles seria una eina per assolir “una 
ventaja comercial que supere la saturación 

decadente a que ha llegado el consumo en nues-
tro mercado nacional”. El tercer objectiu fa refe-
rència a la nomenclatura de la indústria del calçat. 
Aquesta terminologia no estava ben estructurada, 
i ell volia posar-hi un clar ordre. Creu que a partir 

Portada de l’Atlas de Zapatería.

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO A DOMICILIO
Para particulares y empresas

Les deseamos un feliz  Dijous Bo

C/ Pere Oliver Domenge, 7 Bajos
07013 Palma de Mallorca

telematica@montero-oli.com
www. montero-oli.com

971 452 451  ·  971 452 762

C/ Santo Domingo, 11 · 07300 INCA
T. 633 888 006 · antonia.riera@gestoriasolve.com

Vos desitja un bon Dijous Bo
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Sabata fabricada en taller de Marc Ferragut (Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca).

www.miro.es

Miró Inca: Avda. General Luque 314 bajos, Tel. 971 50 55 79

FESTA DE PREUS, VINE A VISITAR-NOS
Miró vos desitja bon dijous Bo

259259€€
ABANS 319€
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4K 
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1200
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de la nomenclatura que estableixi serà més fàcil 
la comprensió dels següents toms que vol editar. 
Finalment, es proposa traduir tot el vocabulari de 
l’espanyol al francès i a l’anglès per així millorar 
les importacions i les exportacions, i facilitar, diu 

en el pròleg, l’estudi d’altres 
treballs publicats fora d’Es-
panya. Especifica clarament 
que el llibre va dirigit tant a 
homes com a dones i l’edita 
amb moltes làmines expli-
catives per evitar l’excés de 
text descriptiu. 

En total el llibre recull 
més de 300 conceptes en 
relació amb pells i parts del 
calçat, i models. Tots els con-
ceptes són definits, explicats 
i traduïts. Aquest primer 
tom va ser fruit d’una llarga 
tasca de recerca, investiga-
ció i consulta de bibliogra-
fia. Això posa de relleu que, 
quan Marc Ferragut inicia un 
projecte o una simple tasca, 
sempre vol arribar al màxim 

de qualitat i perfecció, vol produir una obra excel-
lent, la millor. I així serà quan aixequi l’Auditòrium.

Miquel Pieras Villalonga
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Retorn a Inca

Vaig deixar Inca per anar a viure a Barce-
lona quan tenia 18 anys. El motiu va ser 

anar a estudiar a la Universitat. Vaig elegir Co-
municació Audiovisual, que llavors només es 
feia a Barcelona i Madrid.

Abans dels 18 anys vivíem al carrer de la Mare 
de Déu de Gràcia, número 107. El carrer Gràcia, 
per a qui no ho sap, és un carrer davant de la 
via del tren i a prop de la carretera d’Inca-Pal-
ma. Quan hi vivíem era molt més curt que ara 
(ara comunica per les dues puntes i abans no) i 
només hi havia tres edificis. Una casa aïllada, un 
edifici de cinc plantes i el nostre edifici de dues. 
De petit em sorprenia el número de casa nostra 
i mai n’he sabut la raó.

El que sí sabia ja aleshores, de més adoles-
cent, és que realment vivíem en una mena de 
perifèria. Un lloc rar. Una mica perdut en el con-

junt de la petita ciutat d’Inca. La via del tren no 
es feia servir en aquell temps, i en la divisòria ja 
s’hi veia el camp.

De fet, segons jo ho record, tot Inca havia es-
devingut lleument perifèrica a si mateixa. Estam 
parlant dels anys 80. Personalment, em recor-
dava aquell conjunt de poemes que el meu pare 
Pere havia escrit i que mai va publicar, que es 
deia “Llosques apagades, brutor i pols”. En els 
poemes de mon pare, escrits a finals dels 60, hi 
ha tot el pes d’una densa claustrofòbia. Jo de-
tectava encara aquest baf a les darreries dels 90.

Però en el meu retorn a Inca com a director 
del Teatre Principal descobresc a poc a poc que 
la petita ciutat s’ha omplert de llum i d’aire fresc. 
Inca ja no és perifèrica a si mateixa. Està definint 
el seu centre amb una nova energia. Hi passen 
moltes de coses relacionades amb les associa-
cions, les activitats culturals i el seu teixit social. 
Té un museu, un centre cultural i, de fa poc, un 
gran teatre. Inca ha deixat de ser aquell lloc de 
llum groguenca i ànim esmorteït on els horabai-
xes de l’adolescència voltàvem per carrers on no 
hi passava quasi res. Ara a Inca s’hi pot menjar 
un poke i s’hi pot veure una gran producció te-
atral.

M’adon que la ciutat fa temps que va comen-
çar a fer un gran canvi gràcies a molta gent que 
hi creu. Per a mi és una sort entrar a formar-ne 
part. Dins d’aquest canvi vull situar la meva línia 
de treball en el Teatre Principal d’Inca. Amb la 
idea de seguir obrint la ciutat al món, d’una ma-
nera plural i pensant en tothom.

De ben segur que les coses poden seguir can-
viant, com ja està passant; sense mai oblidar qui 
hem estat i tractant que això sigui motiu d’em-
penta. De fet, l’edifici de dues plantes del carrer 
de la Mare de Déu de Gràcia encara duu el nú-
mero 107, i crec que mai en sabré el perquè.

Miquel Àngel Raió
Director del Teatre Principal d’Inca
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teatreprincipalinca.com

Lila Sina (actriu)

emocions
On viure
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Un poema del pare Miquel 
Colom sobre el Dijous Bo

El benemèrit pare Miquel Colom Mateu, 
bunyolí de naixença i inquer d’adopció i per 

convenciment actiu, arribà al convent i col·legi 
franciscans de la nostra ciutat l’any 1927 i hi dugué 
a terme una profitosa tasca docent, de la qual es 
beneficiaren generacions senceres d’alumnes, 
sense deixar mai de banda el conreu de la poesia, 
una altra de les seves grans vocacions.

A més de la poesia que escrivia arran 
d’impressions diàries, basada en motius humils i 
que, tanmateix, sabia tractar amb una profunditat 
insospitada, ens deixà també poemes lligats a les 
celebracions més assenyalades de l’any. Pasqua 
i Nadal són dos pals de paller entre els motius 
d’aquesta poesia, igual que les festes grans d’Inca, 
que a la tardor inclouen les Fires i la seva esperada 
culminació: el Dijous Bo.

El poema que ens proposam comentar, inspirat 
per la festivitat gran que celebram, es titula 
precisament “Dijous Bo” i pertany al llibre Apèndix, 
de 1984. Hi té una significació especial, perquè és 
el que tanca el volum.

Dijous-bo

Com corre el temps! Un altre Dijous-bo!
Amb quins ràpids esquís l’any ens llenega!

Sembrat d’ahir i avui ja ets a la sega;
fulgura el llamp i es sent totd’una el tro!

Com una gran campana d’ample so
gent de tot vent el Dijous-bo congrega
dins la nostra ciutat. Tothom gemega

de manca de diners. Manca...! És ver això?

Gemecs i més gemecs. Mes a la fira
tot món hi ve. I passejant-se mira

i compra a elevats preus. Sense diners?

Quin mentir ingenu i falses contarelles!
Que parlin clarament frits i porcelles!
¿O és que són gratuïts nostres cellers?

El poema comença mencionant el ràpid 
pas del temps, que en el cas d’Inca té com a 
referent el Dijous Bo. Fixem-nos en la subtilesa 

El Pare Miquel Colom, insigne professor i escriptor.

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

07300 INCA
(Mallorca)

casadelante@gmail.com

Ensaïmades
Pastisseria
Gató
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Una gernació visitant la fira de les fires.



32

que adquireixen, en una anàlisi atenta, les 
comparances de la primera estrofa. L’any s’escapa 
amb «esquís ràpids»: no llenegam amb ell, sinó que 
«ens llenega», perquè de tan aviat com va ens fuig 
de les mans. Igual d’expressiva, i a més inquietant, 
és la comparació del vers següent: «Sembrat d’ahir 
i avui ets ja a la sega».

A qui es refereix? Pentura és una interpel·lació 
a l’any en curs, ja força avançat; o al Dijous Bo, 
perquè la fi de cada edició duu la llavor de la 
següent; o potser expressa com de fugaç ens pareix 
la vida quan la mort ve a segar-la amb la fausella. 
Pensem també que, en l’horitzó del creient, la sega 
és un símbol d’allò que succeirà en el judici de 
mèrits davant la Justícia Divina: cadascú hi veurà 
destriades, com el gra de la palla, les bones i les 
males accions que haurà duit a terme.

Quant al quart vers, la referència al llamp i al 
tro pot tenir a veure amb el curs de l’any, amb les 
estacions i les collites. I també pot remetre, com en 
la Bíblia, a l’aspecte eixordador i temible de certes 
manifestacions de Déu, com ara la del Judici Final 
i la del judici particular de cadascú.

En tan pocs versos, queden admirablement 
resumits i lligats el curs vital de l’any i el de l’home. 
L’arrancada del poema no pot ser més vertiginosa 
i plena de significances.

A continuació, es compara el Dijous Bo amb 
«una campana d’ample so» que convida tothom a 
participar-hi. Es tracta d’una imatge representada 
amb certa freqüència. L’hem vista, sense anar 
més lluny, a la portada mateixa de programes de 
festes d’un o altre poble, mitjançant un campanar 
d’església o de la Sala. Tanmateix, el pare Colom 
sap embellir, amb encert i enginy, una imatge 
recurrent com aquesta. Vegem-ho.

Per a ell és «gent de tot vent», la que el Dijous 
Bo congrega: gent de tots els punts de Mallorca. No 
debades, cada un dels vuit vents coneguts per la 
cultura popular és una direcció que parteix d’un cert 
punt de la brúixola. Aquestes direccions conflueixen 
totes a Inca, en consonància amb la part central 
que ocupa al mapa de l’illa. No es pot suggerir amb 
més encert el destacat lloc d’Inca i de la seva fira 
principal.

Ara entram de ple en la part més punyent del 
text, la de rebatre el comentari, general entre els 
visitants, de la suposada manca de diners a l’hora 
de firar: «tothom en gemega». Dels diferents verbs 
que indiquen disconformitat, com ara remugar, 
protestar o queixar-se, l’autor ha triat el més 
ostensible i expressiu de tots: «gemegar», que, a 

Segell commemoratiu del Dijous Bo editat l’any 2002.

El recull en el qual apareix el poema comentat en aquest article.
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més, pot tenir a veure amb un mal físic. De fet, els 
doblers cremen dins la butxaca: volen sortir-ne 
per ser usats amb el fi que els és substancial. I la 
cremada que deixen no millora amb els dies, sinó 
que requereix, com a ungüent, més doblers que 
tornaran a cremar perquè el cicle no s’aturi.

En qualsevol cas, l’afluència de firers al Dijous Bo 
és massiva: hi acudeix «gent de tot vent», afirmava 
la segona estrofa. La següent ho referma: «tot món 
hi ve», perquè arriben d’arreu, amb els vuit vents 
del món i les direccions en què bufen. 

Els visitants del Dijous Bo, afirma el poema, s’hi 
passegen, miren i compren. No es poden mencionar 
amb més justesa els tres pilars de l’activitat de qui 
fira, una activitat que, evidentment, no arribarà a 
port sense doblers. Per això, per protestar contra 
aquesta impossibilitat manifesta, el poeta ignora 
«falses contarelles» i s’exclama amb una frase 
rabent: «Que parlin clarament frits i porcelles!» La 
rialla que la frase pot causar no amaga el sentit 
comú de l’argumentació seguida. A més a més, 
hi ressona un cert eco de les primeres cròniques 

franciscanes, en les quals les criatures animals 
–com en l’episodi de sant Antoni de Pàdua i els 
peixos– secunden l’autoritat de qui parla. 

El to d’aquest penúltim vers, genialment 
humorístic i punyent a la vegada, reforçat per 
la interrogació retòrica que el segueix, tanca 
brillantment el poema.

Miquel Llompart Martorell
Llicenciat en Filologia Catalana
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Després de molt de temps de tancament per 
la situació de la pandèmia inesperada que 

mos va tocar viure, amés de la situació gens fàcil 
que vàrem passar nosaltres, pel robatori que pa-
tírem al Club, que va fer que pràcticament tengue-
sim el local tancat  quasi tot l´any 2021, concreta-
ment 9 mesos.

Foren mesos difícils, d´angoixa i sofriment, 
sense saber quan i com podríem tornar a obrir o 
si ho deixaríem anar. Però les coses milloraren i se 
mos va presentar una nova oportunitat. Es tanca-
va un local, que mos duia mals records i situacions 
adverses i se mos presentava una nova etapa que 
voliem començar amb renovades forces.

El dia 15 d´octubre es signà el contracte de llo-
guer amb la propietària del local de Crist Rei 23, 
n´Antònia Mateu Gual i d´aquesta manera vàrem 
deixar el local antic de Sant Domingo 37, per pas-
sar devora la Guàrdia Civil de Trànsit, a la barriada 
de Crist Rei.

Amb renovada il.lusió es deixà el local vell i 
vàrem començar a fer feina de valent per treure 
les nostres coses del local antic i preparar la in-
auguració del  nou espai, posar mobles a la ofici-
na, arreglar l´entrada i canviar les cadires, arreglar 
la il.luminació, pintar i altres coses, semblava no 
acabar-se mai. Dos mesos de molta feina abans 
d´obrir les portes als socis i continuar la feina que 

El Club del pensionista d´Inca, nova ubicació i renovada il.lusió
Quatracents socis formen el seu Club

Inauguració del nou local del Club del Pensionista d´Inca.
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varen fer dins l´Associació en Luís Contreras i An-
toni Capó Serra durant tants  d´anys i sempre les 
tendrem presents.

La inauguració de la nova seu es va fer el dia 22 
de Novembre, amb la presència del Batle d´Inca, 
Virgilio Moreno, la Regidora de Gent Gran, Maria 
Antònia Pons, representació dels distints grups 
polítics de l´Ajuntamanent d´Inca, la Directora de 
Promoció Sococultural del Consell de Mallorca, 
Carolina Abad.

Va començar l´acte amb la benedició del local 
pel rector de la Unitat de Pastoral de la Mare de 
Déu, Mn. Carles Seguí, que va dir que demanava 
que el local fos un lloc de trobada i d´acolliment 
de la Gent Gran. Un lloc on la gent pogues pasar 
gust de l´amistat i d´aquesta etapa de la vida, be-
neim el local i les persones que hi vindràn.

    Després el Presiedent, Guillem Coll, va do-
nar les gràcies a Mn. Seguí, a Junta Directiva per 
la seva col.laboració i també a l´Ajuntament i al 
Consell, que varen permetre fer el  canvi i l´ajuda 
rebuda en els moments difícils.

El Batle d´Inca, Virgilio Moreno, va agrair a l´As-
sociació per la feina feta per Inca, va recordar que 
era l´Associació més antiga i després d´una situa-
ció difícil ara han demostrat que tenen renovada 
il.usió per a continuar treballant pels seus socis i 
sempre tendràn el nostra suport.

Per la seva part, Carolina Abad, representant 
del Consell de Mallorca, va agrair la convidada i 
va dir que coneixia la situació difícil que ha passat 
l´Associació i que ara  començaven una nova eta-
pa amb més força si cal i disposats a seguir treba-
llant per la Gent Gran i per Inca, com han fet tants 
d´anys, el Consell les agraeix la seva tasca.

Els distints parlaments foren aplaudits per la 
gent que omplia el local, que hi acudia amb il.lusió 
després de tants de mesos d´incertesa.

Es va oferir un refresc a tots els assistents i va 
continuar la festa amb la música animada per en 
Jaume Soler i un bon ball en línia.

A les noves instal.lacions l´Associacio ha fet 
aquestes activitats: Gimnàstica, ball en línia Inicia-
ció, Ball de Saló Iniciació, Ball en línea nivel Mitja i 
Ball de Saló Avançat.

A més de jocs de taula tots els capvespres i 
altres activitats. Una excursió cada mes que han 
contat amb molta participació. Un cap de semana 
a principi d´abril a Cala Dor……..i una llarga quan-
titat de petites coses.

El dia 29 de juny varen fer la festa de fi de curs  
de les activitats al Club amb la participació dels 
socis que assisteixen a les mateixes, després del 
sopar i va a ver una animada vetlada.

El dia 29 de juliol i abans de tancar el Club per 
vacances varen fer la festa  “Del Dia del Club “ al 
Restaurant  Canyamel, amb un dinar i música i ball 
en directe animada pel Duo As que va tancar les 
activitats del curs passat.

Varen tornar a obrir les portes el dia 1 de se-
tembre, amb activitats de taula del dilluns a dis-
sabte i preparar totes les activitats que comença-
ran el dia 1 d´octubre: gimnàstica i manteniment, 
ball en línia iniciació, Ball en línia nivell avançat i 
ball de saló i altres que tenen en projecte. També 
un viatge a Galicia i altres coses que ja hem anat 
preparant per tots els socis.

Esperem que el Club pugui continuar molts 
d´anys al nou local oferint com fins ara moltes ac-
tivitats pels seus associats.

C.M.

FORD MUSTANG MACH-E
100% SUV, 100% ELÉCTRICO, 100% EMOCIONES
Con autonomía de hasta 600 Km. 
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No fa gaires dies una persona em deia que es 
gastava massa en cultura, sobretot ara en 

temps de pandèmia, quan es fa més que mai necessari 
donar impuls a l’economia i gastar els doblers en 
altres coses. El vaig veure tan ofuscat que no vaig 
ser capaç de contradir-lo, vaig pensar que no valia 
la pena discutir. Pensant en aquesta barbaritat que 
m’acabaven d’enflocar, em vengueren a la memòria 
unes paraules d’un famós catedràtic d’arquitectura 
de la Universitat Catòlica de Santiago de Xile, el Dr. 
Jorge Aguirre Silva, del seu llibre El sur de los Andes, 
que du per subtítol Cómo renace un pueblo en el 
mensaje de su arquitectura y poesía: 

«Hay que demostrar que la elevación de la vida 
cultural facilita la perfección de la vida social, la vida 
institucional y el nivel de la vida de sus pueblos.

Hay que probar que el desarrollo no tiene 
fundamento único en los factores “económicos” de 
una mayor producción, ni en su incremento, si ello 
no es compensado con la concepción de un nuevo 
“dimensionamiento cultural”. De no hacerlo, ello 
trae consigo un desequilibrio social que implanta 
una injustícia que necesariamente desemboca en la 
rebeldía pròpia de quienes, con toda razón, sienten 
postergadas sus espectativas de bienestar, a las 
que tienen derecho y que la Sociedad actual no les 
entrega, al haberles cerrado sus puertas.

Demostrar, en cambio, que la cultura està 
íntimamente relacionada con la calidad de vida que 
intrínsecamente responde al tipo de Sociedad que 
nos ha traído esta civilización altamente tecnificada, 
però, que a la vez nos impone patrones injustos y 

alienantes. El mejor apoyo a nuestra tesis lo hemos 
tenido, al descubrir, en el ámbito indiscutido de 
los organismos creados por Naciones Unidas, sus 
conclusions sobre un nuevo orden económico y 
social. En 1976, 300 expertos de todo el mundo, 
reunidos en el Foro Romano, proclamaron que “si el 
desarrollo no toma en consideración los valores “no 
económicos”, como son basicamente los culturales, 
no se logrará cumplir con los objetivos de un nuevo 
orden mundial».

Fins aquí la reflexió d’aquest intel·lectual xilè, 
que crec que es pot aplicar totalment a la situació 
de crisi que vivim avui en dia, i no és que vulguem 
demanar, com ho feien els antics dirigents romans 
per distreure el personal dels vertaders problemes, 
panem et circenses, o sigui donar al poble pa i circ; no, 
es tracta d’acarar amb responsabilitat el problema de 
la crisi i això no es pot fer, tan sols, amb l’economia, es 
necessita una bona dosi d’educació i cultura.

Educació i cultura són dos dels pilars importants 
de la vida social, i s’ha de tenir ben present que 
educació i cultura van ben unides, ja que sense 
cultura no hi pot haver educació i sense educació no 
hi pot haver cultura.

He volgut començar amb aquesta reflexió, ja 
que es tracta de presentar, al públic en general, és 
a dir a tots els inquers i a la gent de fora de la nostra 
ciutat, però que s’interessa per les nostres coses, les 
XXIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca, que es duran 
a terme els dies 25 i 26 d’aquest mes de novembre, 
com a digne colofó del nostre DIJOUS BO. Les 
nostres Jornades han estat qualificades, per alguns 

La cultura i l’educació, dos pilars per al progrés d’un poble

Dia 25 i 26 de novembre tendran lloc les  
XXIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca.
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intel·lectuals dels nostres dies, com el fet cultural 
més seriós que es realitza a Inca. No podem oblidar, 
tampoc, que la nostra ciutat fou pionera en la 
celebració de jornades i que tenen un pes destacable 
dins els ambients culturals de la nostra illa, que són 
enveja, sana enveja, de molta gent d’altres pobles, 
que seguint el nostre exemple han muntat les seves 
Jornades.

Perquè ens adonem de l’interès que desperten 
les nostres Jornades basta mirar les visites i les 
descàrregues que, a través d’Internet, se’n fan: des de 
2017, any en què es penjaren a la xarxa, fins a l’any 
2021, han rebut 221.982 peticions de visualització i 
hi ha hagut 213.629 descàrregues de pdf. 

Inca, criticada tantes vegades per la manca d’actes 
culturals, he de dir que moltes vegades injustament, 
té un fet cultural amb les Jornades que ha de saber 
cuidar, fomentar, estimar, i donar-los el lloc que els 
correspon, Inca s’ho mereix, Inca pot. I amb l’ajuda 
de les institucions, de les persones i amb l’abnegada 
dedicació de la Comissió Científica, que treballa colze 
a colze amb la Regidoria de Cultura, podem augurar 
llarga vida a les Jornades d’Estudis Locals d’Inca. És 
molt lloable, també, la col·laboració i participació del 
Centre de Professors.

Mai em cansaré d’alabar la incorporació cada 
any de gent jove i d’investigadors d’altres contrades 
que s’interessen per la nostra ciutat. També, és de 

justícia mencionar aquí la importància que tenen 
per conèixer i estimar més la ciutat d’Inca les visites 
guiades, sorgides de l’interès i la preocupació de 
la Comissió Científica, i que es duen a terme amb 
la col·laboració de la Regidoria de Cultura i de la 
Fundació es Convent. 

Cada any el temari, tant de la ponència inaugural 
com de les comunicacions o de les visites guiades, 
resulta innovador i a la vegada molt interessant per 
anar descobrint aspectes de la nostra ciutat que, 
moltes vegades, hem vist, però no coneixem, i es fa 
necessari saber més de la nostra Inca per estimar-
la més i més, i treballar per fer-la més gran i més 
agradable per als que hi vivim i els que ens visiten.

Tothom s’hauria de sentir convidat a participar 
a les Jornades, si ja no sou a temps a presentar 
comunicació, almanco a assistir a les sessions, tant a 
la ponència com a la presentació de comunicacions. 
L’assistència és lliure i gratuïta.

Us hi esperam.
Santiago Cortès i Forteza 

Tot i la situació de crisi sanitària, 
les Jornades d’Estudis Locals d’Inca 
segueixen endavant. Ara fa un any 

celebràrem les XXII.

C/ Menestrals, 13 · 07300 Inca Polígon Ca’n Matzarí · T. 689 80 75 90  Carlos · T. 606 79 95 05  Tolo
fabrica@emeraldinca.es · www.emeraldinca.es
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MALLORCA
EXPERIENCE WEEK

www.eMallorcaExperienceWeek .com

“Acelerando la transición hacia la sostenibilidad”
Del 23 de marzo al 1 de abril de 2023. Inca
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DIVENDRES, 11 DE NOVEMBRE

  Inauguració de l’exposició «De Palestina al Senegal: trencant estereotips. 
Veus i retrats de dones»; taller col·loqui dia 11 de novembre a les 17.00 h. 

  Lloc: Casal d’Entitats. 
  L’exposició estarà oberta fins a 21 de novembre.

 20.00 h CONCERT HOMENATGE A MONS. ANTONI VADELL I FERRER, BISBE, a càrrec 
dels cors Entonats i Meraki.

  Lloc: església de Santa Maria la Major. 

 20.30 h PREGÓ DEL DIJOUS BO a càrrec de Joana Maria Coll Beltran.  
A continuació, CONCERT a càrrec d’Ensemble Lumière i l’ORFEÓ L’HARPA 
D’INCA. 

  Lloc: Teatre Principal d’Inca.

DISSABTE, 12 DE NOVEMBRE

 10.00 h  VISITA GUIADA AL NOU CAMP D’INCA: «Un estadi per a la història». 
  Lloc: Nou Camp d’Inca. 

 De 14.00 h XXII RAL·LI DIJOUS BO Trofeu Tac Sport. 
 a 3.00 h  Organització: Peña Automovilística Slick Quemado. 
  Lloc: avinguda del Pla. 

* Fuente: Benchmarking de satisfacción de clientes realizado por STIGA. 
 Datos acumulados a 31/12/2021. 

Asesoramiento no es solo 
recibir consejos en materia 
de inversión. Es contar con un 
profesional que forma parte 
de uno de los equipos de 
especialistas mejor valorado 

de la banca española y crear 
un vínculo especial con él. Es 
saber que hay alguien dedicado 
minuciosamente a preservar 
y hacer crecer su patrimonio. 
Eso es lo que marca la diferencia.

Si busca soluciones 
distintas, necesita 

una banca diferente. 

A T E N C I Ó N  P E R S O N A L I Z A D A

Oficina Inca
Carrer Major, 8  -  971 50 04 50

AF 180x127 (PAJARO)_v02.indd   1AF 180x127 (PAJARO)_v02.indd   1 6/10/22   17:596/10/22   17:59
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  VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE

  Inauguración de la exposición «De Palestina al Senegal: trencant 
estereotips. Veus i retrats de dones»; taller coloquio día 11 de noviembre 
a las 17.00 h. 

  Lugar: Casal de Entidades.
  La exposición estará abierta hasta 21 de noviembre. 

 20.00 h CONCIERTO HOMENAJE A MONS. ANTONI VADELL I FERRER, OBISPO, a 
cargo de los coros Entonats y Meraki.

  Lugar: iglesia de Santa Maria la Mayor. 

 20.30 h PREGÓN DEL DIJOUS BO a cargo de Joana Maria Coll Beltran.
  A continuacIón, CONCIERTO a cargo de Ensemble Lumière y el ORFEÓ 

L’HARPA D’INCA. 
  Lugar: Teatro Principal de Inca.

SABADO, 12 DE NOVIEMBRE

 10.00 h VISITA GUIADA AL NOU CAMP DE INCA: «Un estadi per a la història». 
  Lugar: Nou Camp de Inca. 

 De 14.00 h XXII RALLY DIJOUS BO Trofeo Tac Sport.
 a 3.00 h Organización: Peña Automovilística Slick Quemado.
  Lugar: avenida de El Pla.
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 10.00 h VERMUT FEST 2022 – Festa del vermut i la tapa.
  10.00 h Baila con Mar. 
  11.30 h Batucada Fieres d’Inca i batucada convidada. 
  12.30 h Trio Elies, Miki Rotger i Amado Martínez.
  16.00 h Jaume Mas i Miki Rotger.
  18.00 h Vënkman.
  19.45 h Estación de Sonido. 
  22.00 h Mikalet i Miki.
  Organització: Associació Mufadors i Ajuntament d’Inca.
  Lloc: plaça del Mercat Cobert.

 19.00 h INC'FERNET 2022 (correfoc infantil) amb batucada Fieres d'Inca i malabars.
  Colles convidades: Dimonis de Foc d’Inca, Dimonis de la Factoria de So, 

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

 20.00 h TEATRE: Escalar un gegant, de Bernat Molina. 
  Lloc: Teatre Principal d’Inca.
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 10.00 h VERMUT FEST 2022 – Fiesta del vermut y la tapa.
  10.00 h Baila con Mar.
  11.30 h Batucada Fieres de Inca y batucada invitada.
  12.30 h Trio Elies, Miki Rotger y Amado Martínez.          
  16.00 h Jaume Mas y Miki Rotger.
  18.00 h Vënkman.
  19.45 h Estación de Sonido.
  22.00 h Mikalet y Miki.
  Organización: Associació Mufadors y Ayuntamiento de Inca.
  Lugar: plaza del Mercado Cubierto.

 19.00 h INC’FERNET 2022 (correfoc infantil) con batucada Fieres de Inca y malabares.
  Grupos invitados: Dimonis de Foc d’Inca, Dimonis de la Factoria de So, 

Dimonis S’Eixam, Dimonis dels Infernets y batucada Fieres d’Inca.
  Lugar: plaza de Espanya.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
- Se debe llevar ropa vieja y de algodón, con mangas y pantalones largos.
- Se debe llevar la cabeza tapada con un gorro y la nuca debe ir tapada con un pañuelo de algodón.
- Es recomendable protegerse las orejas contra el ruido.
- No se debe tocar ningún elemento de pirotecnia.
- Se deben obedecer en todo momento las indicaciones de la organización.
- En caso de ser menores de edad no se podrá participar sin el consentimiento por escrito de los padres, madres o tutores legales.
- La organización no se hace responsable de posibles quemaduras o de la participación de menores.

 20.00 h TEATRO: Escalar un gegant, de Bernat Molina.
  Lugar: Teatro Principal de Inca.

Avda Jaume I, nº 143, INCA
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 20.45 h COMPLETES DE VIGÍLIA
  Lloc: església de Santa Maria la Major.

 20.30 h ENCESA DE TOTS ELS FOGUERONS D’INCA.
  BALLADA POPULAR a càrrec de l’agrupació REVETLERS DES PUIG D’INCA a 

la plaça del Bestiar.

 21.15 h ENCESA DE FOGUERÓ I BALLADA DELS DIMONIS D’INCA, ACOMPANYATS 
PELS XEREMIERS.

  Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

 23.00 h BENVINGUTS A L'INC'FERN 2022.
  Sortida des de la plaça de la Quartera cap a la plaça d'Espanya. 
  Espectacle piromusical a la plaça d'Espanya amb les colles de dimonis, 

bèsties de foc i batucades. 
  Colles convidades: Dimonis de Foc d’Inca, Dimonis del Comte Mal, Dimonis 

de la Factoria de So, Realment Cremats, Bruixes de Mallorca i batucada Fieres 
d’Inca.

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

DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE

 10.00 h XXI TROBADA DE GEGANTS. Plantada de gegants acompanyats dels 
XEREMIERS. 

  Lloc: plaça de la Quartera. 
  9.30 h Concentració.
  10.00 h Plantada de gegants.
  11.00 h Inici de la cercavila.
  Recorregut: plaça de la Quartera, carrers del Bisbe Llompart, el Comerç, 

Major i plaça d'Espanya.

 11.30 h PARTIT DE FUTBOL JUVENIL A CE Constància – Barcelona. 
  Lloc: camp del Sallista Futbol Base. 
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 20.45 h COMPLETAS DE VIGILIA.
  Lugar: iglesia de Santa Maria la Mayor.

 20.30 h ENCENDIDO DE TODAS LAS HOGUERAS DE INCA.
  BAILE POPULAR a cargo de la agrupación REVETLERS DES PUIG D’INCA en 

la plaza de El Bestiar.

 21.15 h ENCENDIDO DE HOGUERA Y BAILE DE LOS DIMONIS D’INCA, 
ACOMPAÑADOS POR LOS CHIRIMÍAS.

  Lugar: plaza de Santa Maria la Major.

 23.00 h BIENVENIDOS AL INC’FERN 2022.
  Salida desde la plaza de La Quartera hacia la plaza de Espanya.
  Espectáculo piromusical en la plaza de Espanya con los grupos de dimonis, 

bestias de fuego y batucadas.
  Grupos invitados: Dimonis de Foc d’Inca, Dimonis del Comte Mal, Dimonis 

de la Factoria de So, Realment Cremats, Bruixes de Mallorca y batucada 
Fieres d’Inca.

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

DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE

 10.00 h XXI ENCUENTRO DE GIGANTES. Plantada de gigantes acompañados de los 
CHIRIMÍAS.

  Lugar: plaza de La Quartera.
  9.30 h Concentración.
  10.00 h Plantada de gigantes.
  11.00 h Inicio del pasacalles.
  Recorrido: plaza de La Quartera, calles de El Bisbe Llompart, El Comerç, 

Major y plaza de Espanya. 

 11.30 h PARTIDO DE FÚTBOL JUVENIL A CE Constància – Barcelona. 
  Lugar: campo del Sallista Futbol Base. 

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

e-mail: setopsl@hotmail.com

• CONSTRUCCIONES
• DESMONTES
• EXCAVACIONES CON ZANJADORA
• TENDIDOS ELECTRICOS



48

 11.45 h Sortida de les autoritats per assistir a la celebració de l’eucaristia solemne, 
amb la participació dels Cossiers d’Inca i la Unió Musical Inquera.

  Lloc: Ajuntament d'Inca.

 12.00 h CELEBRACIÓ SOLEMNE DE L’EUCARISTIA presidida per l’Emm. i Rvdm. Sr. 
Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.

  Els Cossiers d’Inca duran a terme el ball a l’oferta i s’interpretarà l’Himne 
de Santa Maria la Major per part de la Unió Musical Inquera. A la sortida, 
amollada de coloms a càrrec de Derby Mallorca

  Lloc: església de Santa Maria la Major 

 18.00 h EXPOSICIÓ DEL L CONCURS ORNITOLÒGIC «DIJOUS BO 2022».
 a 20.00 h Organització: Associació de Canaricultors i Aucells de Camp – Inca.
  Lloc: carrer del Canonge Quetglas, núm. 34 (cantonada amb carrer d’Antoni 

Torrandell). 

 20.00 h TEATRE: De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda, a càrrec de 
la companyia La Calòrica. 

  Lloc: Teatre Principal d’Inca.

DILLUNS, 14 DE NOVEMBRE

 De 17.00 h EXPOSICIÓ DEL L CONCURS ORNITOLÒGIC «DIJOUS BO 2022».
 a 20.00 h Organització: Associació de Canaricultors i Aucells de Camp – Inca.
  Lloc: carrer del Canonge Quetglas, núm. 34 (cantonada amb carrer d’Antoni 

Torrandell). 

 20.00 h INAUGURACIÓ DE LA XLIII EXPOSICIÓ FILATÈLICA, dedicada al 100è 
aniversari del CE Constància Inca, a càrrec de l’Associació Filatèlica d’Inca. 

  EXPOSICIÓ DE LA COL·LECCIÓ MONOGRÀFICA «CENT ANYS EN BLANC I 
NEGRE» del Club Esportiu Constància, a càrrec d’Andreu Quetglas Martorell. 

  
  CONCURS INFANTIL DE DIBUIX; temàtica: 100è aniversari del CE Constància.
  Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major. 

 De 9.30 h TALLERS PER A LES ESCOLES. 
 a 13.00 h L’objectiu d’aquest projecte és connectar els infants amb el medi que els 

envolta. 
  Lloc: horts urbans. 

DIMARTS, 15 DE NOVEMBRE

 De 9.00 h  UBICACIÓ D’UNA ESTAFETA.
 a 13.00 h Ubicació d’una estafeta temporal per mata-segellar, a càrrec de l’Associació 

Filatèlica d’Inca. 
  Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major. 

 De 9.30 h TALLERS PER A LES ESCOLES. 
 a 13.00 h L’objectiu d’aquest projecte és connectar els infants amb el medi que els 

envolta. 
  Lloc: horts urbans. 
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 11.45 h Salida de las autoridades para asistir a la celebración de la eucaristía 
solemne, con la participación de los Cossiers de Inca y la Unió Musical 
Inquera.

  Lugar: Ayuntamiento de Inca.

 12.00 h CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA EUCARISTÍA presidida por el Emmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.

  Los Cossiers de Inca llevarán a cabo el baile en la oferta y se interpretará 
el Himne de Santa Maria la Major por parte de la Unió Musical Inquera. A la 
salida, suelta de palomas a cargo de Derby Mallorca.

  Lugar: iglesia de Santa María la Mayor. 

 De 18.00 h EXPOSICIÓN DEL L CONCURSO ORNITOLÓGICO «DIJOUS BO 2022».
 a 20.00 h Organización: Associació de Canaricultors y Aucells de Camp – Inca.
  Lugar: calle de El Canonge Quetglas, n.º 34 (esquina con calle de Antoni 

Torrandell).

 20.00 h TEATRO: De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda, a cargo de 
la compañía La Calòrica.

  Lugar: Teatro Principal de Inca.

LUNES, 14 DE NOVIEMBRE

 De 17.00 h EXPOSICIÓN DEL L CONCURSO ORNITOLÓGICO «DIJOUS BO 2022».
 a 20.00 h Organización: Associació de Canaricultors y Aucells de Camp – Inca.
  Lugar: calle de El Canonge Quetglas, n.º 34 (esquina con calle de Antoni 

Torrandell). 

 20.00 h INAUGURACIÓN DE LA XLIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA, dedicada al 100.º 
aniversario del CE Constància de Inca, a cargo de la Associació Filatèlica 
d’Inca.

  EXPOSICIÓN DE LA COLECCIÓN MONOGRÁFICA «CENT ANYS EN BLANC I 
NEGRE» del Club Esportiu Constància, a cargo de Andreu Quetglas Martorell. 

  CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO; temática: 100.º aniversario del CE 
Constància.

  Lugar: Centro Parroquial de Santa María la Mayor. 

 De 9.30 h Talleres para las escuelas.
 a 13.00 h El objetivo de este proyecto es conectar a los niños con el medio que les 

rodea.
  Lugar: huertos urbanos.

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE

 De 9.00 h UBICACIÓN DE UNA ESTAFETA.
 a 13.00 h Ubicación de una estafeta temporal para matasellar, a cargo de la Associació 

Filatèlica d’Inca.
  Lugar: Centro Parroquial de Santa María la Mayor.

 De 9.30 h TALLERES PARA LAS ESCUELAS.
 a 13.00 h El objetivo de este proyecto es conectar a los niños con el medio que les rodea.  

Lugar: huertos urbanos.
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 De 17.00 h EXPOSICIÓ DEL L CONCURS ORNITOLÒGIC «DIJOUS BO 2022».
 a 20.00 h Organització: Associació de Canaricultors i Aucells de Camp – Inca.
  Lloc: carrer del Canonge Quetglas, núm. 34 (cantonada amb carrer d’Antoni 

Torrandell). 

 20.30 h LLIURAMENT DEL PREMI DIJOUS BO 2022. A continuació actuació de «Dos 
Pájaros contraatacan Serrat & Sabina».  

  Lloc: Teatre Principal d’Inca. 

DIMECRES, 16 DE NOVEMBRE

 De 9.30 h TALLERS PER A LES ESCOLES. 
 a 13.00 h L’objectiu d’aquest projecte és connectar els infants amb el medi que els 

envolta. 
   Lloc: horts urbans. 

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

 De 10.00 h ACTUACIONS I DEMOSTRACIONS AMB CAVALLS. 
 a 12.00 h • Egua i la seva poltra.
  • Poni còmic.
  • Demostració de volteig.
  Lloc: plaça de la Font Vella.

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

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

  XLIII EXPOSICIÓ FILATÈLICA, dedicada al 100è aniversari del CE Constància 
Inca, a càrrec de   l’Associació Filatèlica d’Inca. 

  Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major. 

 10.00 h, 11.00h, VISITES GUIADES AL TEATRE PRINCIPAL D’INCA.
 12.00 h Lloc: Teatre Principal d’Inca. 

 De 10.00 h MERCAT TRADICIONAL PAGÈS.
 a 22.00 h Lloc: plaça del Bestiar, carrers de Bartomeu Coc, plaça d'Orient, carrers de 

la Sirena, Major, el Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, la Pau, l'Estrella, el 
Bisbe Llompart fins a l'estació de tren i plaça de la Quartera.

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

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

  Lloc: plaça del Bestiar. 
  A continuació, animació itinerant pel recorregut del mercat pagès a càrrec 

dels xeremiers i actuació dels Revetlers des Puig d’Inca.  
  Lloc: des de la plaça del Bestiar fins a la plaça d’Espanya. 

De 10.00 h
a 13.00 h i de 

16.00 h a 20.00 h
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 De 17.00 h EXPOSICIÓN DEL L CONCURSO ORNITOLÓGICO «DIJOUS BO 2022».
 a 20.00 h Organización: Associació de Canaricultors y Aucells de Camp – Inca.
  Lugar: calle de El Canonge Quetglas, n.º 34 (esquina con calle de Antoni 

Torrandell).

 20.30 h ENTREGA DEL PREMIO DIJOUS BO 2022. A continuación actuación de «Dos 
Pájaros contraatacan Serrat & Sabina».

  Lugar: Teatro Principal de Inca. 

MIeRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE

 De 9.30 h TALLERES PARA LAS ESCUELAS.
 a 13.00 h El objetivo de este proyecto es conectar a los niños con el medio que les 

rodea. 
  Lugar: huertos urbanos.

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

 De 10.00 h ACTUACIONES Y DEMOSTRACIONES CON CABALLOS. 
 a 12.00 h • Yegua y su potra.
  • Poni cómico.
  • Demostración de volteo.
  Lugar: plaza de La Font Vella.

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

 13.00 h XXIX CONCURSO MORFOLÓGICO DEL CERDO NEGRO MALLORQUÍN.
  Lugar: plaza de El Bestiar.

  XLIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA, dedicada al 100.º aniversario del CE 
Constància de Inca, a cargo de la Associació Filatèlica d’Inca. 

  Lugar: Centro Parroquial de Santa María la Mayor.

 10.00 h, 11.00 h VISITAS GUIADAS AL TEATRO PRINCIPAL DE INCA. 
 y 12.00 h.  Lugar: Teatro Principal de Inca.

 De 10.00 h MERCADO TRADICIONAL PAYÉS.
 a 22.00 h Lugar: plaza de El Bestiar, calles de Bartomeu Coc, plaza de Orient, calles de 

La Sirena, Major, El Comerç Bernat Salas, Miquel Duran, La Pau, L’Estrella, El 
Bisbe Llompart hasta la estación de tren y plaza de La Quartera.

 De 17.00 h EXPOSICIÓN DE CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS, CAMIONES Y
 a 22.00 h MAQUINARIA PESADA.
  Lugar: polígono industrial de Inca.

 17.30 h INAUGURACIÓN DEL DIJOUS BO. Chirimías y Revetlers des Puig de Inca en 
el corte de cinta inaugural.

  Lugar: plaza de El Bestiar.
  A continuación, animación itinerante por el recorrido del mercado payés a 

cargo de los chirimías y actuación de los Revetlers des Puig d’Inca. 
  Lugar: desde la plaza de El Bestiar hasta la plaza de Espanya.

De 10.00 h
a 13.00 h y de 

16.00 h a 20.00 h
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 De 18.00 h ACTUACIONS I DEMOSTRACIONS AMB CAVALLS. 
 a 20.00 h • Carrusel de vuit cavalls. 
  • Demostració de doma clàssica. 
  • Demostració de doma menorquina.
  • Carrusel de doma mallorquina.
  • Jaleo
  Lloc: plaça de la Font Vella. 

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

 20.00 h LLIURAMENT DEL PREMI I INAUGURACIÓ DE L’ EXPOSICIÓ DEL XIII 
CERTAMEN D’ARTS PLÀSTIQUES DIJOUS BO 2022. La Constancia Centro 
Instructivo. 

  Aforament limitat. Activitat gratuïta. 
  Lloc: Sa Quartera Centre d’Art. 

DIJOUS, 17 DE NOVEMBRE

  XLIII EXPOSICIÓ FILATÈLICA, dedicada al 100è aniversari CE Constància 
Inca, a càrrec de l’Associació Filatèlica d’Inca. 

   
  EXPOSICIÓ DE LA COL·LECCIÓ MONOGRÀFICA «CENT ANYS EN BLANC I 

NEGRE» del Club Esportiu Constància, a càrrec d’Andreu Quetglas Martorell. 
  Lloc: Centre Parroquial de Santa Maria la Major. 

 De 9.30 h EXPOSICIÓ RAMADERA. 
 a 17.30 h Exposició i Concurs Morfològic de Porc Negre a càrrec de l’Associació de 

Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte. 
  Exposició de rapinyaires i exhibicions de vol. 
  Mostra d’animals de ramaders locals a càrrec de la Cooperativa Pagesa 

d’Inca. 
  Mostra d’aviram de races autòctones a càrrec d’ACAIB.
  Exposició de ca de bestiar a càrrec del Club Ca de Bestiar. 

 De 10.00 h ACTUACIONS I DEMOSTRACIONS AMB CAVALLS. 
 a 13.30 h • Passi de doma.
  • Salt.
  • Passi d’una amazona.
  • Doma menorquina. 
  Lloc: plaça de la Font Vella. 

 10.00 h  MITJANS DE COMUNICACIÓ.  
 a 20.00 h Lloc: plaça de Mallorca. 

 10.00 h, 11.00 h VISITES GUIADES AL TEATRE PRINCIPAL D’INCA
 i 12.00 h. Lloc: Teatre Principal d’Inca. 

 De 10.00 h MERCAT TRADICIONAL PAGÈS.
 a 20.00 h Lloc: plaça del Bestiar, carrers de Bartomeu Coc, plaça d'Orient, carrers de la 

Sirena, Major, el Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, la Pau, l'Estrella, el Bisbe 
Llompart fins a l'estació de tren i plaça de la Quartera.

De 10.00 h
a 13.00 h i de

 16.00 h a 20.00 h
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 De 18.00 h ACTUACIONES Y DEMOSTRACIONES CON CABALLOS. 
 a 20.00 h • Carrusel de ocho caballos. 
  • Demostración de doma clássica. 
  • Demostración de doma menorquina.
  • Carrusel de doma mallorquina.
  • Jaleo 
  Lugar: plaza de La Font Vella.

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

 20.00 h ENTREGA DEL PREMIO E INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL XIII 
CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS DIJOUS BO 2022. La Constancia Centro 
Instructivo. 

  Aforo limitado. Actividad gratuita.
  Lugar: Sa Quartera Centre d’Art.

JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE

  XLIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA, dedicada al 100.º aniversario del CE 
Constància de Inca, a cargo de la Associació Filatèlica d’Inca. 

  EXPOSICIÓN DE LA COLECCIÓN MONOGRÁFICA «CENT ANYS EN BLANC I 
NEGRE» del Club Esportiu Constància, a cargo de Andreu Quetglas Martorell. 

  Lloc: Centro Parroquial de Santa María la Mayor. 

 De 9.30 h EXPOSICIÓN GANADERA.
 a 17.30 h Exposición y Concurso Morfológico de Cerdo Negro a cargo de la Associació 

de Ramaders de Porc Negre Mallorquí Selecte.
  Exposición de rapaces y exhibiciones de vuelo.
  Muestra de animales de ganaderos locales a cargo de la Cooperativa Pagesa 

d’Inca. 
  Muestra de aves de corral de razas autóctonas a cargo de ACAIB.
  Exposición de pastor mallorquín a cargo del  Club Ca de Bestiar.

 De 10.00 h ACTUACIONES Y DEMOSTRACIONES CON CABALLOS. 
 a 13.30 h * Pase de doma.
  * Salto.
  * Pase de una amazona.
  * Doma menorquina. 
  Lugar: plaza de La Font Vella. 

 De 10.00 h MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
 a 20.00 h Lugar: plaza de Mallorca.

 10.00 h, 11.00 h VISITAS GUIADAS AL TEATRO PRINCIPAL DE INCA. 
 y 12.00 h.  Lugar: Teatro Principal de Inca.

 De 10.00 h MERCADO TRADICIONAL PAYÉS.
 a 20.00 h Lugar: plaza de El Bestiar, calles de Bartomeu Coc, plaza de Orient, calles de 

La Sirena, Major, El Comerç, Bernat Salas, Miquel Duran, La Pau, L’Estrella, El 
Bisbe Llompart hasta la estación de tren y plaza de La Quartera.

De 10.00 h
a 13.00 h y de

 16.00 h a 20.00 h
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 De 10.00 h MOSTRA DE COMERÇ. 
 a 20.00 h Organització: Associació de Comerciants i Restauradors d’Inca. 
  Lloc: plaça de Mallorca. 

 De 10.00 h  EXPOSICIÓ DE CONCESSIONARIS DE VEHICLES, CAMIONS I 
 a 20.00 h MAQUINÀRIA PESADA. 
  Lloc: polígon industrial d’Inca. 

 13.00 h  ENTREGA DE PREMIS DEL XXIX CONCURS MORFOLÒGIC DEL PORC NEGRE 
MALLORQUÍ.

  Lloc: plaça del Bestiar.

 16.00 h  Exhibició PAPEA a Nou Camp d’Inca.
 16.30 h Partit de futbol Trofeu Dijous Bo. Constància 3ª Divisió – Selecció Balear 

Absoluta. 
  Lloc: Nou Camp d’Inca

DIVENDRES, 18 DE NOVEMBRE

 20.00 h BALLET: El trencanous, a càrrec de la International Ballet Company.
  Entrades: www.4tickets.es/internationalballetcompany.
  Lloc: Teatre Principal d’Inca. 

Perruqueria i Estètica

Sant Francesc, 6 Inca · Tel. 971 50 39 87
morellestilistes@gmail.com

Vos desitja un bon Dijous Bo

Ferreteria Ca’n Mateu
C/. Menestrals, 19

Polígono Ca’n Matzarí
07300 INCA - Illes Balears

Tel. 971 500 625
ferrecanmateu@gmail.com

Vos desitja un bon Dijous Bo

C/. Capellers, 20 (Pol. Ind. Ca’n Matzarí) · 07300 Inca (Mallorca)
Móvil 646 965 921 · T. Oficina 971 881 229

 www.gruasmelis.com info@gruasmelis.com

Vos desitja un bon Dijous Bo
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 De 10.00 h MUESTRA DE COMERCIO.
 a 20.00 h Organización: Asociación de Comerciantes y Restauradores de Inca.
  Lugar: plaza de Mallorca.

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

 13.00 h ENTREGA DE PREMIOS DEL XXIX CONCURSO MORFOLÓGICO DEL CERDO 
NEGRO MALLORQUÍN.

  Lugar: plaza de El Bestiar.

 16.00 h Exhibición PAPEA en el Nou Camp de Inca.
 16.30 h Partido de fútbol Trofeo Dijous Bo. Constància 3ª División – Selección 

Balear Absoluta. 
  Lugar: Nou Camp de Inca.

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE

 20.00 h BALLET: El cascanueces, a cargo de la International Ballet Company.
  Entradas: www.4tickets.es/internationalballetcompany.
  Lugar: Teatro Principal de Inca.
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DISSABTE, 19 DE NOVEMBRE 

 19.30 h CONCERT DE SANTA CECÍLIA. A càrrec de Unió Musical Inquera. 
  Lloc: parròquia de Sant Domingo.

DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE

 18.00 h DUMBO. EL MUSICAL.
  Lloc: Teatre Principal d’Inca.

 19.30 h CONCERT DE SANTA CECÍLIA. A càrrec de l’Agrupació Musical Joventut 
d’Inca. 

  Lloc: parròquia de Sant Domingo.

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE
 
 19.00 h Inauguració de les XXIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca. PONÈNCIA 

INAUGURAL a càrrec del Dr. Manuel Garcia Gargallo, especialista en història 
de l’esport: «Els primers anys del Club Esportiu Constància. Context històric, 
panorama esportiu i rellevància social a Mallorca.»

  Lloc: Teatre Principal d’Inca.

 20.00 h DANSA: LAS MUCHÍSIMAS, CIA. MARIANTÒNIA OLIVER.
  Lloc: Teatre Principal d’Inca.

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE
 
De 9.30 h a 14.00 h XXIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca. Lectura de comunicacions. 
  Lloc: Teatre Principal d’Inca.

De 9.30 h a 14.00 h Fireta «Inca amb veu de dona».
  Lloc: Claustre de Sant Domingo.

DIUMENGE , 27 DE NOVEMBRE

 20.00 h CONCERT DE RITA BARBER «Amb veu de dona».
  Lloc: Teatre Principal d’Inca.

ATRACCIONS DE FIRA
Lloc: recinte firal del Quarter General Luque.
Fins dia 17 de novembre, caps de setmana, Dimecres i Dijous Bo.

EXPOSICIONS VIGENTS
CLAUSTRE DE SANT DOMINGO
Exposició de Gaspar Riera. 
Fins al 19 de novembre.  
Visites: de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h i dissabtes de 10.00 h a 13.00 h. 

CENTRE PARROQUIAL DE SANTA MARIA LA MAJOR (carrer de la Sirena)
XLIII EXPOSICIÓ FILATÈLICA «100è aniversari del CE Constància».
Exposició dels dibuixos participants en el XIII Concurs de Dibuix i Col·leccionisme de 
l’Associació Filatèlica d’Inca.
Dates: del 14 al 17 de novembre.
Horari: de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 20.00 h. 
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SaBADO, 19 DE NOVIEMBRE

 19.30 h CONCIERTO DE SANTA CECILIA. A cargo de la Unió Musical Inquera.
  Lugar: parroquia de Santo Domingo.

DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE

 18.00 h DUMBO. EL MUSICAL.
  Lugar: Teatro Principal de Inca.

 19.30 h CONCIERTO DE SANTA CECILIA. A cargo de la Agrupació Musical Joventut 
d’Inca. 

  Lugar: parroquia de Santo Domingo.

VIERNES, 25 DE NOVIEMBRE

 19.00 h Inauguración de las XXIII Jornadas de Estudios Locales de Inca. PONENCIA 
INAUGURAL a cargo del Dr. Manuel Garcia Gargallo, especialista en historia 
del deporte: «Els primers anys del Club Esportiu Constància. Context 
històric, panorama esportiu i rellevància social a Mallorca».

  Lugar: Teatro Principal de Inca.

 20.00 h DANZA: LAS MUCHÍSIMAS, CÍA. MARIANTÒNIA OLIVER.
  Lugar: Teatro Principal de Inca.

SaBADO, 26 DE NOVIEMBRE

De 9.30 h a 14.00 h XXIII Jornadas de Estudios Locales de Inca. Lectura de comunicaciones. 
  Lugar: Teatro Principal de Inca.

De 9.30 h a 14.00 h Feria «Inca amb veu de dona».
  Lugar: Claustro de Santo Domingo.

DIUMENGE , 27 DE NOVEMBRE

 20.00 h  CONCIERTO DE RITA BARBER «Amb veu de dona».
  Lugar: Teatro Principal de Inca.

ATRACCIONES DE FERIA
Lugar: recinto ferial del Cuartel General Luque.
Hasta día 17 de noviembre, fines de semana, Dimecres y Dijous Bo.

EXPOSICIONES VIGENTES
CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO
Exposición de Gaspar Riera.
Hasta el 19 de noviembre.
Visitas: de lunes a viernes de 17.00 h a 20.00 h y sábados de 10.00 h a 13.00 h. 

CENTRO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR (calle de La Sirena)
  XLIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA «100.º aniversario del CE Constància».
 Exposición de los dibujos participantes en el XIII Concurso de Dibujo y Coleccionismo de la 
Associació Filatèlica d’Inca.
Fechas: del 14 al 17 de noviembre.
Horario: de 10.00 h a 13.00 h y de 16.00 h a 20.00 h. 
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BUCO BURGER

C/ Rubén Darío, 8
07012 Palma
Illes Balears

871 048 970

BUCO MOLINAR

C/ Vicari Joaquim Fuster, 265 
07007 Palma
Illes Balears

971 048 060

Take Away & Delivery



C/ Jaume Armegol, 58 esq. General Luque, 2
971 878 741
Inca

2MÓ 99€
GAFAS GRADUADAS
CON ANTIRREFLEJANTE

Reserva cita online en 
www.multiopticas.com

PVP recomendado hasta el 31/12/2022. Llévate dos gafas (montura mó + lentes) por 99€ con lentes graduadas monofocales orgánicas antirreflejantes Multilens 1.5 AR, cilindro + 2, esfera + 2 a – 4; Ambas gafas con la misma graduación. Válido para una selección de monturas mó señaladas en el establecimiento 
que lo publicite. No acumulable a otras ofertas o promociones.


