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Una vegada més arriben aquestes dates del 
calendari que ens recorden que ja ha passat 
un any des de la darrera vegada que ens 
aplegàrem i sortírem al carrer per celebrar 
els patrons de la nostra ciutat, sant Abdon 
i sant Senén. I ja tornam a ser aquí amb 
un seguit d’activitats que es perllongaran 
durant dues setmanes i ens faran sentir 
més a prop els uns dels altres, i gaudir tots 
plegats de fer poble honorant els nostres 
patrons.

Novament hem treballat des de totes les àrees 
de l’Ajuntament per intentar tenir unes festes d’estiu 
com més completes millor, en què tenguin cabudes 
activitats i esdeveniments per a tots els gusts, edats i 
condicions. És molt important subratllar la importància 
de la participació, ja que som les persones les que feim 
que una festa sigui realment una festa. Per aquest motiu, 
any rere any, m’agrada fer una crida perquè tothom ocupi 
els carrers i les places. Us anim a participar activament 
d’aquestes festes, a sortir al carrer a passar gust amb la 
música, els concerts, les activitats per als més petits o 
les esportives, perquè només així, sortint i prenent-hi part 
tots i cadascun de nosaltres, aconseguirem fer poble i de 
mica en mica acostar-nos a la idea que tenim nosaltres, 
com a ajuntament, del nostre poble. Un municipi actiu i 
participatiu en el qual tothom té cabuda.

Així mateix, recordau que teniu les portes obertes de 
l’Ajuntament per acostar-vos i aportar tot el que vulgueu 
per tenir un municipi millor. Des del primer moment de 
la meva Batlia he insistit que Inca és una cosa de tots; 
que, si ens implicam, progressarem com a poble i com 
a societat. Al nostre ADN hi ha grans valors que hem 
d’aprofitar per sentir-nos orgullosos de pertànyer a una 
ciutat que, a poc a poc, va recuperant la seva importància 
dins Mallorca. I estic ben segur que podem dissenyar, 
plegats, un futur millor per a tots. Ara durant les festes 
patronals és un bon moment per mostrar tot el nostre 
potencial als visitants i, també, aprofitar per convidar 
amics i familiars a participar i descobrir Inca.

Finalment, en nom meu i de tot el consistori només 
em queda desitjar-vos que passeu unes molt bones festes 
de Sant Abdon i Sant Senén en companyia dels vostres 
amics i la vostra família. Molts d’anys a totes i tots!

Virgilio Moreno Sarrió
Batle d’Inca

Una vez más llegan estas fechas 
del calendario que nos recuerdan 

que ya ha pasado un año desde 
la última vez que nos reunimos y 
salimos a la calle para celebrar los 
patrones de nuestra ciudad, san Abdón y 
san Senén. Y ya volvemos a estar aquí con 

una serie de actividades que se prolongarán 
durante dos semanas, que harán que nos 

sintamos más cerca, y disfrutar todos juntos de 
hacer pueblo honorando a nuestros patrones.

Nuevamente hemos trabajado desde todas las áreas 
del Ayuntamiento para intentar tener unas fiestas de 
verano lo más completas posible, en las que haya espacio 
actividades y acontecimientos para todos los gustos, 
edades y condiciones. Es muy importante subrayar la 
importancia de la participación, puesto que somos las 
personas las que hacemos que una fiesta sea realmente 
una fiesta. Por este motivo, año tras año, me gusta hacer 
un llamamiento para que todo el mundo ocupe las calles 
y las plazas. Os animo a participar activamente de estas 
fiestas, a salir a la calle y disfrutar gusto con la música, 
los conciertos, las actividades para los más pequeños o 
las deportivas, porque sólo así, saliendo y tomando parte 
de ellas todos y cada uno de nosotros, conseguiremos 
hacer pueblo y poco a poco nos acercamos a la idea 
que tenemos nosotros, como ayuntamiento, de nuestro 
pueblo. Un municipio activo y participativo en el cual 
cabemos todos.

Asimismo, recordad que tenéis las puertas abiertas 
del Ayuntamiento para acercaros y aportar todo lo que 
queráis para tener un municipio mejor. Desde el primer 
momento de mi Alcaldía, he insistido que Inca es cosa 
de todos; que, si nos implicamos, progresaremos como 
pueblo y como sociedad. En nuestro ADN hay grandes 
valores que tenemos que aprovechar para sentirnos 
orgullosos de pertenecer a una ciudad que, gradualmente, 
va recuperando su importancia dentro de Mallorca. Y estoy 
muy seguro de que podemos diseñar, juntos, un futuro 
mejor para todos. Ahora durante las fiestas patronales es 
un buen momento para mostrar todo nuestro potencial a 
los visitantes y, también, aprovechar para invitar a amigos 
y familiares a participar y descubrir Inca.

Por último, en nombre mío y de todo el consistorio sólo 
me queda desearos que paséis unas muy felices fiestas 
de San Abdón y San Senén en compañía de vuestros 
amigos y vuestra familia. ¡Felicidades a todas y a todos!

Virgilio Moreno Sarrió
Alcalde de Inca
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La II República Espanyola, 
proclamada dia 14 d’abril de 
l’any 1931, va intentar canviar 
moltes coses i moltes maneres 
més d’actuacions. Per exemple, 
va voler separar l’Estat i la vida 
política de l’Església. Durant 
centenars d’anys de monarquia, 
tant dels Àustries com dels Bor-
bons, l’Església i l’Estat anaven 
de manera molt paral·lela, for-
mant quasi un sol cos. La religió 
dels reis era la catòlica i ana-
ven de bracet, però no tenia, 
moltes vegades, els mateixos 
interessos i se servien els uns 
dels altres. Un dels temes més 
o manco importants fou el canvi 
de les festes patronals en festes 
populars. Aquí, a Inca, l’Ajunta-
ment organitzaria festes civils i 
l’Església organitzaria les religi-
oses, com podrien ser les com-
pletes i l’ofici. Quedaria anul-
lada la processó de les relíquies 
dels patrons i ja no es faria mai 
més, ni durant el franquisme.

El rector Francesc Rayó 
Brunet anota a la “Crònica de 
la parròquia d’Inca” que s’ini-
cia a l’any 1922 i acaba a l’any 
1934, referint-se a l’any 1931 
i a la festa patronal, dia 30 de 
juliol, que se celebrà com l’any 
1923 en quant a les solemnitats 
i predicà D. Francesc Payeras, fill 
d’aquesta Ciutat, però fou pagada per l’Obreria del Sant 
Crucifixi de los sants patrons Abdon i Senén ja que el Rè-
gim se desentengué de les festes patronals.

Les festes populars de l’any 1935 es dugueren a terme 
els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de juliol. L’església parroquial 
de Santa Maria la Major, amb el seu rector al davant, Mn. 
Francesc Rayó Brunet, organitzà les completes de dia 29 
a vespre i l’ofici de dia 30, al matí.

Vegem els actes del Programa Oficial de las Fiestas Po-
pulares. Días 27, 28, 29, 30 y 31 de Julio de 1935:

Dissabte dia 27, a les 18 h, sortida de gegants i capar-
rots amb xeremies i tamboret. Amollada de coets i globus 
a les places principals. A les 21 h, grans balls típics a 

càrrec de L’Art Vell amb la Ban-
da Municipal, a la plaça de la 
República. Tant aquest dia com 
el següent, dia 28, hi podien 
participar totes les parelles que 
volguessin malgrat que no por-
tassin els vestits típics

Diumenge dia 28, a les 10 
h, carrera pedestre de velocitat 
en el camp del FC Constància. 
A les 10.15 h, IV volta a Inca, 
carrera pedestre de resistència 
amb premis de 100 pessetes i 
banda, 60 i 30 pessetes com 
a segon i tercer premis. Hi ha-
via un premi de 25 pessetes i 
una medalla de plata donada 
pel FC Constància, i un segon 
premi de 15 pessetes amb una 
altra medalla de plata obsequi 
del Sr. President, don Pedro 
Siquier. A les 16.30 h, extraor-
dinària novellada amb cavalls, 
amb sis braus de la ramaderia 
de Sr. Antonio Fuentes de Sta. 
Coloma per a Edmundo Cepe-
da, Martín Bilbao i Jesús Gon-
zales, “El Indio”. A les 18.30 
h, balls típics a càrrec de L’Art 
Vell amb la seva música i la de 
la Banda Municipal, a la plaça 
de la República. Distingides se-
nyoretes postularen a favor del 
dispensari municipal d’Inca. A 
les 21.30 h, grandiosa verbena 
a la plaça de la Llibertat amb 

l’orquestrina Marvel de Llucmajor, amb altres atraccions, 
original ornamentació i il·luminació amb parades de ge-
lats, refrescos i fruita.

Dilluns dia 29, a les 10 h, cucanyes a la plaça de l’Es-
glésia amb altres sorpreses. A les 11 h, concert de l’Har-
pa d’Inca a la plaça de la República. A les 17.15 h en el 
camp des Cós, partit de futbol entre el Gimnàstica de 
Felanitx FC i el FC Constància, es jugava una copa de 
l’Ajuntament. A les 18.30 h, concert a càrrec de la Banda 
Municipal. A les 20 h, sortida de la Revetlla d’Inca des de 
la casa consistorial. A les 21.30 h, grandiosa verbena a la 
plaça de la Llibertat a càrrec de l’orquestrina Marvel de 
Llucmajor. A les 00 h, amollada d’una traca des del carrer 
del Bisbe Llompart fins a la plaça de la Llibertat.

Les festes populars de l’any 1935
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Dimarts dia 30, a les 6 h, diana a càrrec de la Banda 
Municipal amb amollada de coets i globus. A les 9 h, jocs 
a la plaça de la Quartera. A les 11 h, inauguració de l’ex-
posició de treballs i repartiment de premis als alumnes 
de l’Escola d’Arts i Oficis a la plaça de la Verge de Lluc, 
i obertura de l’Exposició de Modelistes de Calçat. A les 
12 h, carreres pedestres al carrer de Lloseta amb grans 
premis. A les 17.15 h, gran partit de futbol entre el CD Ma-
llorca i el FC Constància, es disputava una copa regal de 
l’Ajuntament. A les 18 h, concert per la Banda Municipal a 
la plaça de la República. A les 20 h, sortida de la Revetla 
anant per tots els carrers de la ciutat. A les 22 h, original 
verbena a la plaça de la Llibertat amb les orquestrines 
Marvel de Llucmajor i The Nightingale Boys de Lloseta. 
Al partit de futbol i a la verbena hi havien d’assistir les 
“Misses de Baleares 1934 i 1935”.

Dimecres dia 31, a les 9 h, cucanyes al 
carrer de Jaume Armengol. A les 10 h, car-
reres de bicicletes d’Inca-Alcúdia-Pollença-
Inca sortint de la Penya Ciclista, amb premis 
de 40, 20 i 10 pessetes, i per als locals de 15, 10 
i 5 pessetes. A les 14 h, sis grans carreres de cavalls 
amb sis copes de premis obsequi de l’Ajuntament. A les 
18 h, concert a càrrec de la Banda Municipal. A les 19 h, 
sortida de la cavalcada d’automòbils adornats, amb pre-
mis de 150, 80, 50 i 20 pessetes. A les 21.30 h, verbena 
a la plaça de la Llibertat amb les orquestrines Marvel de 
Llucmajor i The Nightingale Boys de Lloseta, amb l’assis-
tència de les “Misses de Baleares de 1934 i 1935”. A les 
00 h, amollada d’un bell castell de focs d’artifici.

Nota: Grans atraccions, caballitos, tiro pichón, Siem-
pre toca en la barraca del reloj, servici de bar restaurant, 
lloc per vendre licors, gelats, horxata valenciana, fruites, 
etc. Fantàstics ornaments, gran il·luminació. A les berbe-
nes que se balli el ball dels globus se donarà un premi a la 
parella que balli sense rompre el globus.

Els anunciants al programa de mà són els següents: 
Casa Sastre (màquines de cosir i brodar, bicicletes…), G. 
Salom (agència oficial Ford), Casa Alemán (autos, bicicle-
tes, lubricants, neumàtics, etc.), Antonio Janer (drogues, 
colonials, perfumeria, ferreteria, etc.), Casa Prat (teixits, 
sedes, gèneres blancs, equipaments per a novies, ga-
vanys, etc.), Óptica Vda. de L. Miró, Bartomeu Payeras 
Ferrer (cotxes Adler), Mobles Llabrés (fabricació, exposi-
ció i venda).

Imprimí el programa a tres tintes la Impremta Vich 
d’Inca i Palma.

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

Gran Vía Colón, 192 - 07300 INCA - Tel. 618 485 421 · mariallabres@icloud.com - www.mariallabres.com

Fisioterapia
Reeducación postural (RPG)

Drenaje linfático manual
Masaje deportivo

Presoterapia
Pilates terapéutico

Suelo pélvico
Hipopresivos

Preparto
Nutrición
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El Casal de Joves sa Fàbrica és l’espai per a tots els jo-
ves d’Inca i on se centralitzen les accions de la Regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament d’Inca.

És una àrea TRANSVERSAL a totes les de l’Ajunta-
ment, ja que entenem que la joventut és una etapa de la 
vida que té unes necessitats determinades i que s’ha de 
donar resposta a diferents aspectes i necessitats.

La gestió d’aquest espai requereix unes particularitats 
específiques i en què, sobretot, partim de la premissa 
d’escoltar i estar molt atents a les inquietuds, les neces-
sitats i sobretot les dificultats que com a joves inquers 
troben en el seu dia a dia.

És per això que les accions que s’hi duen a terme són 
molt flexibles i sempre adaptades a les necessitats i de-
mandes dels joves inquers.

Moltes de les persones que ens dedicam al món de 
la joventut coincidim en la sensació caòtica que ens pro-
voca la nostra feina, ja que és dispersa, i nedam dins un 
caos de grups, accions i demandes molt diverses a les 
qual volem donar solució, i que els nostres usuaris ten-
guin una bona sensació quan s’esforcen per dur endavant 
un projecte.

Al Casal de Joves sa Fàbrica, es poden trobar diferents 
serveis i accions. D’una banda, la informació i l’assesso-
rament als joves que tenen qualsevol tipus de necessitat, 
problema o inquietud, és per això que posam en marxa 
l’Oficina d’Atenció al Jove d’Inca, en coordinació amb al-
tres àrees i serveis de la nostra ciutat.

D’altra banda, donam suport a associacions i grups 
de joves per dur a terme les seves demandes pel que fa a 
lleure i oci. Aquest suport va des de la creació de noves 
entitats al suport a les ja creades, i a la gestió de projec-
tes per dur endavant iniciatives, tot oferint així una sèrie 
d’activitats d’oci per a molts d’altres infants i joves.

Podríem remarcar una sèrie de línies de treball en 
la gestió de la joventut al municipi, però sempre des-
tacam i prioritzam la que té com a objectiu fomen-
tar la seva autonomia, la seva llibertat i la seva impli-
cació dins la nostra societat, com a col·lectiu que en 
poc temps farà de la nostra ciutat una nova realitat. 
Aquesta realitat ha de ser una Inca millor de la que tenim 
ara, i això passa per descomptat per uns joves formats, 
però també per uns joves amb inquietuds, desperts i amb 
moltes ganes de participar dins la seva ciutat.

Casal de Joves

C/ Gremi Boters 36 nave 6H  -  07009 Palma de Mallorca - Tels. 971 49 04 34 - 661 36 11 21 - andres.fernandez@cafeandcompany.es
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REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE VEHICLES
NOU SERVEI DE CARROSSERIA I PINTURA PROPI

La internacionalización es el sustantivo que domina 
en esta XII edición del festival Incart, que se realiza en 
la ciudad de Inca (Islas Baleares). Desde sus inicios 
se apostó por llevar el arte a la calle y así acercarlo al 
ciudadano. Esta premisa continúa en cada edición, 
pero se añade el hecho de mostrar obra de artistas de 
diferentes puntos geográficos en Inca, así como que los 
artistas de la exponen tengan la opción de mostrar su 
obra en el extranjero.

Es por ello que los contactos establecidos a lo largo 
de los últimos años con espacios como la WEP Fundation 
(Holanda), participar en ferias internacionales como Art 
Athina (Atenas) o Supermarket (Estocolmo), e incluso 
con la Universidad Autónoma de Coahuila (México), 
son estratégicos para generar esa red tan necesaria 
en el panorama artístico actual. Al mismo tiempo, se 
ha consolidado la relación con el Casal de Cultura Can 
Gelabert de Binissalem, donde en las últimas ediciones 
artistas seleccionados del evento han podido mostrar su 
obra a la vez que se ha presentado el catálogo del festival. 
A este espacio se añade, en el próximo mes de octubre, 
Can Planes Espai d’Art i Cultura de sa Pobla, donde Incart 
se fusionará con su muestra de arte Art i Copes.

Pero no olvidemos que los protagonistas de este 
festival inquense son los artistas, pues es su obra la 
que inunda cada uno de los espacios para configurar 
una muestra plural y multidisciplinar donde el arte 
contemporáneo es el protagonista. De esta manera, en 
la presente edición, se pueden ver obras que van desde 
la escultura a la performance o la danza. A ello se le ha 
recuperado otro punto imprescindible en la actualidad: 
el diseño, pues también esta disciplina cuenta con un 
proceso de creación y es necesario en un evento donde 
el arte es el eje vertebrador.

Cuando se habla de festival se refiere a un evento que 
tiene una duración de un mes (del 18 de mayo al 16 de 
junio), donde ocho espacio públicos y privados muestran 
actividades artísticas, y su participación se realiza a 
través de convocatoria pública o privada en el caso de 
los espacios autónomos. El resultado es la participación 
de más de 70 artistas de diferentes puntos geográficos 
que dan vida a esta XII edición.

David Campaner
Coordinador del evento

La internacionalización, una apuesta acertada
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Per tercer any consecutiu i durant cinc setmanes se-
guides  (aquest any per indisposició d’un dels professors 
foren sis), es varen dur a terme a la nostra ciutat les ac-
tivitats conegudes com la UOM (Universitat Oberta per 
Majors). Varen tenir lloc tots els dimecres de maig i el pri-
mer de juny a les dependències del Museu del Calçat. Es 
va comptar amb la participació de moltes més persones 
que l’any anterior, de fet cada any son més els interessats 
que hi prenent part,  principalment dones, si be en aquest 
any es va comprovar una major participació dels homes. 
Els inscrits superen les 80 persones, i s’espera que el 
proper any continuï aquesta línia ascendent.

A l’acte d’obertura del curs, la regidora de Gent Gran 
María del Carmen Osés va indicar que era una activitat que 
l’Ajuntament volia potenciar per fer un envelliment actiu i 
saludable a la nostra ciutat i que la gent major pogués in-
crementar els coneixements que no havia pogut fer abans. 
El batle d’Inca Virgilio Moreno va felicitar els participants 
per voler prendre part en aquesta iniciativa cultural, a la 
qual l’Ajuntament volia continuar donant suport en el futur. 
Animava que les persones interessades fessin conèixer la 
UOM als seus companys.

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

Les xerrades que es varen dur a terme a la nostra ciu-
tat foren aquestes: “Pagar per amor”, per la Sra. Paloma 
Martín Martín, professora del Departament de Filosofia 
i Treball Social. La segona fou “Les plantes endèmiques 
de les Illes Balears”, a càrrec de la Dra. Joana Cursach 
Seguí, professora del Departament de Biologia. La terce-
ra es titulà “El testament vital o declaració de voluntats 
anticipades”, per la Dra. María Nélida Tur Faúndez, pro-
fessora del Departament de Dret Privat.

La quarta va ser “El desenvolupament dels sistema 
autonòmic de les Illes Balears”, que va impartir una per-
sona molt estimada i coneguda a la nostra ciutat, el Dr. 
Sebastià Serra Busquets, professor del Departament de 
Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

La quinta i darrera conferència del cicle fou “El cibe-
rassetjament: què és. Què provoca i com es pot preve-
nir”; era la segona i fou la darrera per indisposició del pro-

Èxit de participació a la Universitat Oberta per a Majors
Més de 80 persones durant sis setmanes hi han participat

Grup d’alumnes d’Inca
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fessor, el Dr. Rubén L. Comas Forgas, del Departament 
de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

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

Finalitzat el cicle de les conferències, els participants 
de la UOM d’Inca, junt amb els altres alumnes de tots 
els pobles de Mallorca, anaren a la Universitat de les 
Illes Balears per prendre part tots junts a l’entrega de 
diplomes del curs 2017-18.

De la nostra ciutat, hi assistiren més de 80 alumnes 
de la gent gran, que han tengut l’oportunitat d’ampliar els 
seus coneixements, acompanyats de la regidora de Gent 
Gran María del Carmen Osés i de la regidora de Fires i res-
ponsable del Museu del Calçat Antònia Sabater, així com 
del batle Virgilio Moreno.

Una vegada a la UIB, acudiren al saló d’actes, ja a l’interi-
or d’aquest, hi ocuparen un lloc preferent; a la presidència 
de la taula es comptà amb la presència de la vicerectora la 
inquera Dra. Joana M. Seguí, el vicepresident del Consell 
de Mallorca Jesús Jurado, el rector de la UIB Llorenç Huguet 
i un representant de l’Obra Social de “la Caixa” i d’El Cor-
te Inglés.

L’acte començà amb unes paraules 
de benvinguda de la vicerectora Seguí. Va 
agrair la col·laboració de molts ajuntaments i 
digué que esperava que en el futur hi poguessin 
prendre part molts més. Igualment va fer referèn-
cia al nombre de professors que amb la seva participa-
ció i varietat de temàtica fan possible el cicle per a tots 
els interessats.

La festa acabà amb la intervenció de la Coral d’Antics 
Alumnes de la Universitat, que cantà la cançó Gaudea-
mus igitur, per posar fi a aquest acte entranyable.

La jornada continuà amb una visita cultural al Parla-
ment de les Illes Balears i rebuda dels alumnes d’Inca 
per la presidenta del Govern de les Illes Balears Franci-
na Armengol. Posteriorment es finalitzà amb un dinar de 
companyonia a les dependències de Cas Metge Nou de 
la nostra ciutat. 

María del Carmen Osés va agrair la participació dels 
alumnes i va dir que esperava que el proper any es po-
gués incrementar el nombre dels d’Inca. Els alumnes li 
varen donar les gràcies per la tasca feta per l’Ajuntament 
i manifestaren el seu interès a continuar-hi el proper curs 
per anar ampliant coneixements. 

Universitaris sèniors 
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La pintora inquera Catalina Salas 
Quetglas va néixer a la nostra ciu-
tat l’any 1951 i, a més dels estudis 
primaris i secundaris fets a Inca, va 
continuar la carrera de magisteri. 
Tota la seva vida docent la va desen-
volupar al Col·legi Beat Ramon Llull d’Inca com a profes-
sora d’educació secundària, generacions d’inquers l’han 
tenguda de professora. 

Va poder dedicar tota la seva vida a la seva professió, 
que era l’ensenyança, i també a la seva passió, que era 
la pintura. Combinant les dues coses, ara ja jubilada es 
pot dedicar totalment a la pintura i als seus néts. Des de 
l’any 1980 ha anat fent exposicions per tota l’illa, moltes 

d’elles a Inca a la Galeria Cunium, a Can Janer i a Sa 
Quartera, així com nombroses mostres per tot Mallorca. 
També ha exhibit la seva obra a fora de Mallorca: a Ma-
drid dugué a terme tres exposicions, a Granada i dues a 
Anglaterra. Les darreres que realitzà a Palma l’any passat 
foren a la Nit de l’Art i a la Galeria Palma Vintage.

A pesar de la dificultat econòmica del moment, Catali-
na Salas segueix dedicant una sèrie d’hores cada dia a la 

Catalina Salas al saló de plens

Catalina Salas, pintora de retrats de dos fills adoptius al 
saló de plens de l’Ajuntament

També és l’autora del quadre de sant Joan Baptista de La Salle a Santa Maria la Major

Pare Miquel Colom Severa de Madariaga

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

07300 INCA
(Mallorca)

casadelante@gmail.com

Ensaïmades
Pastisseria
Gató



11pintura. La seva obra està al Museu d’Art Contemporani 
de Porreres, a la Galeria Art Pick-Taylor d’Anglaterra i a 
molts d’altres llocs. Ha estat seleccionada al Certamen 
de Binissalem, i va ser l’autora del logotip del centenari 
dels Franciscans a Inca l’any 2009.

És l’autora de la portada i contraportada del llibre bu-
nyolí del pare Miquel Colom, editat per l’Ajuntament de 
Bunyola; també del llibre Notes d’Inca. Coses nostres de 
Gabriel Pieras, del cartell de la Beata de Palma 94 i del 
programa de Setmana Santa de Porreres. Algunes de les 
seves obres han servit com a portada del setmanari Di-
jous i de la desapareguda revista Inca Comarcal.

És una bona pintora que podríem dir 
que domina a la perfecció distintes tèc-
niques com són l’oli, les aquarel·les o els 
acrílics. Obres seves de paisatges molt ben 
tractats, el retrat de les persones, marines, moltes 
amb infants i persones, natures mortes, flors, alfàbies 
grosses, peixos i copinyes…

Aquí no pretenem fer una crítica sobre l’obra de Cata-
lina Salas, altres persones més preparades ho faran, sinó 
que volem donar a conèixer uns quadres seus que estan 
a l’abast de molts d’inquers que són vists moltes de ve-
gades i dels quals la gent no sap qui és l’autor o l’autora.

En el saló de plens de l’Ajuntament d’Inca tenim dues 
obres de grans dimensions seves, com són la figura de 
l’entranyable franciscà bunyolí-inquer pare Miquel Colom, 
que va passar quasi tota la vida a Inca –ciutat que esti-
mava molt–, i el retrat d’una professora, Severa de Ma-
dariaga, una mestra del nord d’Espanya, de Biscaia, que 
va venir a la nostra ciutat i va jugar un paper important 
en l’educació de la dona. Era una persona avançada al 
seu temps, i té un carrer dedicat devora el Col·legi Miquel 
Duran i Saurina.

D’altra banda, a la capella de la Immaculada a la par-
ròquia de Santa Maria la Major, hi tenim un quadre de 
sant Joan Baptista de la Salle. Es va col·locar amb motiu 
del centenari de l’arribada dels Germans de les Escoles 
Cristianes, més coneguts com de La Salle, a Inca l’any 
2008, essent rector Mn. Bartomeu Fons i batle d’Inca 
Pere Rotger.

Són unes obres que la gent pot admirar sempre que 
vulgui i que hem volgut donar a conèixer, ja que moltes 
de vegades desconeixem l’autor o autora d’aquests bells 
retrats.

Guillem Coll

Pare Miquel Colom Severa de Madariaga

Sant Joan Baptista de La Salle

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

Más aire comprimido con menos energía

COMPRESORES DE TORNILLO
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Digues el nom d’un museu d’Inca. Cinc, quatre, tres, 
dos, un..., temps! Has pensat en el Museu del Calçat? 
L’has visitat alguna vegada? El Museu del Calçat va néixer 
amb la vocació de contar la història d’una de les indús-
tries més antigues i característiques d’Inca i de Mallorca. 
Un museu municipal com el d’Inca hauria de ser una ins-
titució íntimament vinculada a la memòria col·lectiva; un 
indret lligat a la comunitat a la qual serveix. Però el que 
hauria de ser orgull i museu de referència de la ciutat és, 
vuit anys després, un espai desconegut per a 6 de cada 
10 inquers i inqueres.  

Fa dècades que els museus van deixar de ser els ce-
mentiris de la cultura burgesa al servei de les classes 
privilegiades. Els museus són avui espais d’encontre, 
oberts a la comunitat, on, a més de preservar, investigar 
i mostrar el patrimoni, es pretén educar i divertir el pú-
blic. Sandra Rebassa, l’anterior directora, ja va començar 
una destacada feina d’acostament del Museu al poble, 
reivindicant l’important paper de les dones a la indústria i 
traient el Museu més enllà dels seus límits físics.

Ara, en el 2018, la nova direcció vol donar l’impuls 
definitiu per renovar el Museu del Calçat. Enguany està 
essent un període de feina intensa que té en el 28 de 
setembre la data clau que ha de marcar el començament 
d’una nova etapa amb la inauguració d’una museografia 
renovada al pis de dalt. La nova exposició permanent 
aspira a emocionar els visitants a partir de les petites 
històries que conformen la Història en majúscula de la 

comarca. Es contarà el naixement i l’evolució de l’ofici de 
sabater; la manera de fabricar tradicionalment una saba-
ta i com el teixit urbà d’Inca ha anat creixent arran del de-
senvolupament de la indústria. Gràcies al suport d’unes 
il·lustracions realitzades a partir del documental que hem 
gravat recentment, on mestres sabaters de la talla de Pau 
Rotger han explicat el funcionament de les màquines de 
la nostra col·lecció, els visitants entendran per fi per a 
què serveix cada màquina exposada i la gran complexitat 
que suposa la fabricació d’una sabata. Es parlarà també 
de la importància de les indústries auxiliars, de la vida a 

Museu en comunitat, museu en complicitat
“Examina les tradicions en el seu context històric global contemporani, en col·laboració 

estreta amb les mateixes comunitats” 
(Michael Atwood Mason, museòleg i director de l’Smithonian Institute per al foment del patrimoni cultural)

colonya.com

Colonya us desitja a tots 
unes molt bones festes de 
Sant Abdon i Sant Senén 
d'Inca 2018
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la fàbrica, de l’associacionisme i els clubs d’oci, i es farà 
un homenatge als treballadors del calçat a partir d’un me-
morial fotogràfic. La magnífica col·lecció de sabates cedi-
da per AFACA ocuparà un lloc protagonista; es farà refe-
rència a les característiques dels diferents fabricants de 
la comarca i al paper de la indústria avui. Hi haurà, a més, 
un raconet molt especial: “la càmera de les meravelles 

del calçat”, on, recreant els antics 
studiolos (els petits gabinets d’es-
tudi dels intel·lectuals del Renaixe-
ment replets d’objectes curiosos 
que van originar el naixement dels 
museus), s’exposaran col·leccions 
d’objectes, peces artístiques i al-
tres fantàstiques rareses relaciona-
des amb el món de la sabata.

Volem que al nou Museu se’l 
valori i tracti com a tal, que se’l 
respecti i serveixi per explicar el 
passar, el present i el futur de la 
comunitat que li dóna sentit. Volem 
que sigui un espai atractiu i acces-
sible per a tots i totes, començant 
pels inquers i seguint per la resta 

de mallorquins, balears i forans, i que sigui 
alhora una eina per al creixement i desen-
volupament econòmic i social de la ciutat.

La nova museografia de la sala d’exposicions 
de la col·lecció permanent del Museu del Calçat 
s’inaugurarà gràcies a la complicitat de tota la comunitat 
que desitja que el Museu dignifiqui el seu patrimoni. Que 
aquestes línies serveixin també per manifestar el nostre 
agraïment a totes les empreses, petits propietaris, do-
nants, assessors, sabaters i sabateres i personal de la 
casa i de l’Ajuntament que han cregut que un nou museu 
podia ser possible, deixant-se convèncer per Antònia M. 
Sabater, dona lluitadora, intel·ligent i tenaç, i jo mateixa. 
Gràcies també als polítics; des que estic a Inca m’he ado-
nat que també n’hi ha de bons. 

Aquest estiu serà un estiu de feina viva, de compte 
enrere, de maldecaps, de nervis davant la immensitat i 
immediatesa del projecte, i d’enyorança de platja des de 
l’oficina. Tant se val, veure materialitzat el projecte que 
estimes i en el qual creus gràcies a la implicació i l’esforç 
de tota una comunitat és la major recompensa que com 
a directora es pot demanar.

Aina Ferrero-Horrach

Av. General Luque, 444 · Inca
*PVP recomendado para un Volkswagen Polo Edition 5p 1.0 48kW (65CV), financiando a través de Volkswagen Finance EFC S.A.
Modelo visualizado no corresponde a la oferta. Oferta aplicable únicamente a vehículos en stock.

* Asistencia en carretera
* Mantenimiento incluido

Edition 5P
Desde 11.600€
Nuevo Polo

EN INCA CELEBRAMOS 
NUESTRAS FIESTAS

POLO
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Resulta altament interessant recordar a tots els 
amants de l’esport en general que Inca, a la segona mei-
tat del segle passat, va ser per excel·lència bressol i pàtria 
de diversos clubs esportius que van passejar amb orgull 
i honradesa esportiva l’escut de la ciutat per tota la geo-
grafia espanyola.

Bé és cert que empreses comercials com Calçats 
Yanko, Galetes Quely i Calçats Flavia van aportar una 
gran dosi econòmica per a la posada en escena d’equips 
representatius en diferents disciplines esportives dins el 
marc competitiu nacional.

Mirant enrere en el temps i recordant amb certa nos-
tàlgia les meves aventures esportives per tot Espanya, 
no puc deixar de recordar i amb això reviure en part les 
meves cròniques realitzades al voltant de l’actualitat dels 
equips de ciclisme, bàsquet i vela, de la Sociedad Depor-
tiva Flavia, que sota el comandament insuperable del seu 
president i bon amic meu Bartomeu Guasp van marcar 
tota una època brillant on Inca va ser per excel·lència el 
punt de trobada informativa a nivell nacional.

Ciclisme
L’any 1977 i gràcies a la iniciativa de Pere Amorós, la 

firma sabatera Flavia aportà les seves primeres ajudes i 
col·laboracions al ciclisme amateur i aficionat. Aquests 
primers passos a poc a poc i conforme que les circums-
tàncies ho exigien es va anar incrementant a altres equips 
patrocinats com són l’equip aleví, juvenil i femení. D’ells 
va néixer la figura del ciclista Llaneras, que anys després 
s’alçà amb un títol mundial.

El dia 11 d’octubre de 1979, és a dir ara fa 39 anys, 
en el seu afany de servir en una major dimensió a l’esport 
inquer, aparegué la Sociedad Deportiva Flavia, i es decidí 

igualment formar un equip ciclista professional que parti-
cipàs en les voltes més importants del panorama ciclista 
nacional, com són la Volta a Espanya, la Volta a Catalu-
nya, la Volta a Cantàbria i la Volta a Mallorca.

Record, en la meva condició de cronista de diversos 
mitjans de comunicació i seguidor de l’actualitat entorn 
de l’equip ciclista Flavia a la Volta a Espanya de 1980, 
que Miguel Belda en va ser un autèntic animador. Un altre 
component de l’equip que va brillar amb llum pròpia va 
ser Cabestany.

Altres ciclistes que formaven l’equip d’Inca, el primer 
i fins ara únic equip professional que ha tengut la ciutat, 
eren P. Schils, Palmero, Juárez i Teran.

La Sociedad Deportiva Flavia, 1977/80
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Bàsquet

Quatre van ser els 
equips de bàsquet que va 
patrocinar el Flavia, dos 
de categoria femenina i 
dos més de la categoria 

masculina.

El primer equip va militar en 
la Primera i la Segona Divisió 
Nacional del Bàsquet Femení, 
Antonio Comas va ser el seu 
primer entrenador i en les se-
ves files es trobaven jugadores 
de talla internacional com Serra 
Martín, Amorós, Carmen Mora i 
Pepa Robles. Al principi l’equip 
va disputar els seus partits aquí 
a Inca, però finalment es va ha-
ver de traslladar al Fòrum de 
Mallorca i en última instància a 
la capital, Palma.

El segon equip femení, de categoria 
sènior, va figurar amb notable èxit en les 
categories provincials. El seu entrenador era 
Antonio Pujol, conegut periodista del Diari de 
Balears.

Els dos equips masculins, júnior i sènior, van ser els 
autèntics animadors dels seus respectius grups. Nicolas 
Cabrer, en la seva condició de míster de l’equip, va realit-
zar una molt bona tasca.

Vela
No podia faltar, dins de la Sociedad Deportiva FLAVIA, 

el suport i la col·laboració amb el món de la nàutica i més 
concretament en el món de la vela. Bartomeu Guasp, pro-
pietari majorista de la firma Flavia, era i seguirà essent 
supòs un amant desmesurat de la nàutica, la vela i els 
esports derivats de la mar. I la seva decisió va ser donar 
suport a aquesta disciplina esportiva.

Des del principi, es va anar patrocinant embarcacions 
que participaven en el Campionat Mundial. Igualment es 
va potenciar la participació de vaixells en el Campionat 
d’Espanya, i s’aconseguí el títol de campió en diverses 
ocasions.

Finalment, cal deixar constància que l’embarcació Co-
ratge, en les regates provincials, sempre va brillar a un 
gran nivell, i en especial en el Torneig Princesa Sofia.

Fins aquí una petita síntesi del que va ser i del que va 
significar en el seu moment la firma sabatera de Flavia 
dins el món competitiu de l’esport inquer. Va ser gairebé 
un lustre el temps en què els inquers van tenir el plaer 
i l’alegria de poder gaudir d’uns moments de glòria de 
l’esport local a nivell nacional.

Andreu Quetglas Martorell
Director del setmanari Dijous

C/ Costancia, 11 - 2º - Apartado de Correos, 17 - 07300 INCA (Mallorca)
Almacén: C/. Cuartel, 59 - Tel. y Fax: 971 882 017 · Movil: 670 498 082 - 600 517 056

e-mail: setopsl@hotmail.com

• CONSTRUCCIONES
• DESMONTES
• EXCAVACIONES CON ZANJADORA
• TENDIDOS ELECTRICOS
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El mes de novembre es durà a terme la XL Exposició 

que l’Associació Filatèlica d’Inca organitza amb motiu 
del Dijous Bo 2018. Així, els filatèlics estan ben presents 
a la gran fira de les fires que és el Dijous Bo inquer, la 
més important de les Illes Balears, amb la nostra petita 
aportació cultural. 

Cada any volem donar a conèixer un personatge o 
entitat de la nostra ciutat. L’any passat fou a la copatrona 
d’Inca santa Maria la Major, amb motiu del 50è aniversari 
de la seva coronació pontifícia, i es varen celebrar molts 
d’actes en el seu honor.

En aquesta ocasió serà en honor del nou Fill Il·lustre 
d’Inca, el Dr. Mn. Sebastià Garcias Palou, que ho fou 
declarat l’any passat. És un lul·lista de fama mundial i 
desconegut per moltes de generacions d’inquers.

També, com és lògic, prepararem l’Exposició Filatèlica 
amb variada i interessant temàtica del món del segell, 
així com una mostra del món del col·leccionisme. Volem 
mostrar la feina realitzada, perquè volem que l’obra 
començada fa molts d’anys tengui continuïtat en el futur. 

Un fullet donarà a conèixer la persona o entitat 
homenatjada. La biografia del lul·lista Mn. Sebastià Garcias 
Palou, l’elaborarà Mn. Pere Fiol, que ja va col·laborar 
l’any passat amb l’aportació sobre santa Maria la Major. 
A més, s’editarà una postal i també un sobre enumerat. 
Són accions que fan que, gràcies als col·leccionistes de la 
Filatèlica, el nom d’Inca es passegi per tot el món gràcies 
a la seva màgia.

Així mateix, es durà a terme un mata-segells 
commemoratiu que es posarà a les cartes que aquests 
dies s’enviïn des d’Inca o es duguin al Centre Parroquial 
de Santa Maria la Major els dies de l’Exposició.

Hem de destacar cada any la mostra del Concurs de 
Dibuix Escolar, cada any els infants participants hi donen 
la seva visió de les Fires i el Dijous Bo, i és molt visitada 
pels escolars d’Inca. L’exposició ajuda que l’alumnat 
i les seves famílies, d’altra banda, coneguin el món de 
la filatèlia i del col·leccionisme, i puguin gaudir d’aquest 
esdeveniment que se celebra any rere any a Ia nostra 
ciutat.

En nom de la Junta Directiva de l’Associació Filatèlica 
d’Inca us convidam que vengueu al Centre Parroquial, 
que vegeu allò que feim i, si alguns s’animen a continuar 
la nostra tasca, estarem ben contents i us rebrem amb 
els braços ben oberts. 

Cada any en acabar l’Exposició ja treballam en la 
propera, ja que ens du molta de feina i distintes gestions 
locals i amb Correus. L’Ajuntament d’Inca en cada edició 
ens ajuda molt, sense la seva ajuda seria molt difícil fer 
tantes de coses.

Us desitjam que passeu unes bones festes patronals 
de Sant Abdon i Sant Senén, i un bon estiu a tots vosaltres 
i les vostres famílies.

 Bartomeu Aloy Colomar
President

L’Associació Filatèlica d’Inca prepara la  
XL Exposició Dijous Bo 2018

Es retrà un homenatge al nou Fill II·lustre d’Inca, el lul·lista Sebastià Garcias Palou.
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El passat dijous dia 10 de maig es va realitzar dins la 
programació de la festa de primavera del Dijous Gros la 
I Fira de Gent Gran, de les 10 a les 14 hores a la plaça 
de Mallorca. Els visitants hi trobaren quinze carpes amb 
tot tipus d’informació sanitària, d’oci, formació i cultura 
dirigida al col·lectiu de la gent gran. També es va poder 
gaudir d’una mostra gastronòmica a càrrec de Mater Mi-
sericordia.

Abans la regidora de Gent Gran de la nostra ciutat 
Mari Carmen Osés, amb el batle Virgilio Moreno, s’havien 
trobat a Palma amb la presidenta de la Federació de Per-
sones Majors de la Part Forana Josefina Colom, i a Inca 
amb els representants de les distintes associacions de 
gent gran d’Inca per exposar-los la idea de la Fira. Tant 
la Federació com les entitats inqueres varen veure amb 
bons ulls aquesta proposta i li varen donar suport.

“La nostra intenció és que en un sol lloc els visitants 
puguin trobar tot allò relacionat amb la gent gran”, va ex-
plicar la regidora Mari Carmen Osés. “Pretenem que en el 
futur Inca, que ha creat aquesta fira, sigui la ciutat de la 
gent gran de Mallorca, ja que estam al centre de l’illa. La 
potenciarem perquè cada any vagi superant-se i la gent 
tengui ganes de venir-hi, perquè aquest col·lectiu és molt 
gran i molt dinàmic, i es mou molt, i que ho pugui fer 
molts d’anys.”

Al voltant de les 11 h hi va haver la inauguració oficial 
de la fira amb la presència del batle d’Inca, la regidora 
de Gent Gran i la presidenta de la Federació de Persones 
Majors de la Part Forana. També molts de regidors de la 
majoria i l’oposició del consistori, i els representants de 
les associacions de Gent Gran de la ciutat foren presents 
a la plaça de Mallorca: Club del Pensionista, Llar des Pa-
drins; Gent d’Inca, Gent Gran de Sant Francesc i Amics 
del Centre Sociocultural.

El batle Virgilio Moreno, junt amb la comitiva, varen 
visitar els distints estands de la Fira. Hi varen trobar in-
formació relativa a les activitats que es realitzen a Inca, 
sanitàries, culturals, de viatges, la Universitat Oberta per 
a Majors, etc. Durant les quatre hores que va estar oberta 
i abans de les 10 h moltes foren les persones que varen 
anar a la plaça a visitar-la i a informar-se, i passar una 
estona dins un bon ambient de molta gent gran.

“Pensam que la iniciativa ha estat un encert –afirmava 
el batle Virgilio Moreno– i és important el suport que hem 
rebut per part de la Federació i de les associacions d’Inca 
de gent gran. Aquesta fira ha de ser punt de trobada i de 
referència a la nostra illa. Volem que Inca sigui el centre 
d’aquest col·lectiu gran en edat i jove en il·lusió, i amb 
l’aportació de les entitats d’Inca i de la Federació, que 
està molt animada, ho podem aconseguir.

Confiam que amb aquesta experiència i les distintes 
aportacions es millorarà la Fira el proper any i que també 
serà un èxit de participació com aquest que hem comen-
çat a caminar.

Farem una gran trobada de ball en línia; ja n’hem duit 
a terme algunes, amb el suggeriment de les associacions 
d’Inca, i tenen molta de participació. Hi prendran part les 
entitats locals i totes les de Mallorca que se sumin a la 
festa. Amb temps prepararem la II Fira de Gent Gran amb 
moltes activitats i un variat i extens programa, perquè les 
persones majors vénguin a Inca i gaudeixin de la Fira de 
Gent Gran i també del Dijous Gros.”

Molts han fet arribar a la regidora de Gent Gran Mari 
Carmen Osés i al batle Virgilio Moreno el suggeriment 
que aquesta fira hauria de tenir més durada durant tot el 
dia com altres fires, ja que el matí amb el mercat el temps 
és curt, i moltes persones que varen venir el capvespre 
a Inca la varen trobar ja tancada; per això demanen que 
sigui del matí al vespre. És una proposta que creim s’ha 
de valorar i mirar d’ampliar l’horari el proper any.

La primera experiència sens dubte ha estat positiva 
per a la ciutat i creim que és important dur-hi a terme 
aquesta fira i aconseguir que Inca sigui la capital de la 
gent gran de Mallorca, ja que tenim experiència a fer mol-
tes de coses col·laborant amb l’Ajuntament i amb molta 
de participació popular.

A la nostra ciutat comptam amb les associacions Club 
del Pensionista, Llar des Padrins, Gent d’Inca, Gent Gran 
de Sant Francesc, Amics del Centre Sociocultural i Es 
Lledoner, que realitzen una àmplia i variada programació, 
i la gran tasca per atendre a tots els seus associats, que, 
com han reconegut des de l’Ajuntament, ells no ho po-
drien fer.

C. Morro

Molta de participació a la  
I Fira de la Gent Gran

L’any que ve tendrà continuïtat, i demanen que s’ampliï l’horari



18 El passat mes d’abril i durant quatre diumenges es va 
realitzar a l‘església dels Pares Franciscans el IV Festival 
Internacional d’Orgue de Sant Francesc d’Inca 2018, tot 
un esdeveniment musical per a la nostra ciutat i tota la 
comarca.

Quatre són els organistes que han participat a la pre-
sent edició: dia 8 d’abril, Johann Vexo, de França, que és 
l’organista de la catedral de Notre-Dame de París i de la 
catedral de Nancy. Després el dia 15 d’abril vàrem poder 
escoltar Danielle Dori d’Itàlia, organista de la catedral de 
Florència. El 22 d’abril tenguérem l’oportunitat de gau-
dir, en el tercer concert, de la interpretació de l’organista 
campaneter Arnau Reynés, que és l’organista titular de la 
basílica de Sant Francesc de Palma, i el darrer, el dia 29 
d’abril, del concert de Francisco Javier López, organista 
titular de la catedral d’Àvila.

Sens dubte aquest Festival ha estat un èxit musical 
per a la nostra ciutat i per a tota l’illa. Hem de destacar la 
implicació del Col·legi Beat Ramon Llull i els Pares Fran-
ciscans del TOR, i també de l’Ajuntament d’Inca, a través 
de la Àrea de Cultura, perquè fos una realitat per a la ciu-
tadania. La nostra sincera felicitació al Col·legi i als Fran-
ciscans per aquesta nova entrega d’una iniciativa que any 
rere any ens ofereixen a tots els inquers i als aficionats a 
la música d’orgue.

Han col·laborat en aquesta quarta edició el Celler Can 
Amer, S’Àngel, Sa Vinya des Convent i el setmanari Dijous, 

que sempre està prop de qualsevol esdeveniment cultural 
o informatiu de la nostra ciutat, i que va informar puntual-
ment cada setmana del Festival i ho farà en el futur.

No seria just si no destacàssim la feina que du a terme 
Bartomeu Manresa, director artístic del Festival i orga-
nista titular de l’església conventual de Sant Francesc, 
per tal que aquest esdeveniment tengui continuïtat i no 
li manquin organistes de renom a nivell internacional; cal 
dir que l’organista Manresa també és el titular de la par-
ròquia de Santa Creu de Palma.

El Festival va ser notícia als informatius de la televisió 
IB3 i al programa Illes i pobles de Nofre Pasqual. Varen 
entrevistar Bartomeu Manresa, que com hem dit n’és el 
director artístic, i l’organista Arnau Reynés, i en varen fer 
també un reportatge. 

Així mateix, hem de destacar la presència d’un nom-
brós públic amant de la música d’orgue, que una setmana 
i una altra no s’ha volgut perdre el programa de cada un 
dels concerts.

Un èxit fora mida del IV Festival Internacional d’Orgue de 
Sant Francesc d’Inca

Cal destacar la gran qualitat de tots els organistes

Bartomeu Manresa, amb Danielle Dori i Bartomeu Veny

Johann Vexo
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Tot plegat fa que el 
balanç d’aquest Festival 
sigui molt positiu, amb 
organistes de recone-
guda vàlua i que han 
demostrat que dominen 
aquest bell i solemne ins-
trument de Cas Frares. 

Ara que fa poc que 
hem acabat aquesta edi-
ció de l’any 2018 i que 
hem destacat la qualitat 
dels organistes partici-
pants, hem d’animar els 
organitzadors perquè ja 
comencin a treballar per-

què la propera edició sigui una realitat, i que per molts 
d’anys tenguem el Festival d’Orgue a la ciutat d’Inca. 

Guillem Coll

Johann Vexo

F. J. López

Arnau Reynés
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El meu interès per la història de la indústria d’Inca 
em va portar, des de fa alguns anys, a seguir investigant 
l’actualitat de l’economia local. L’any 2007 vaig publicar 
un llibre sobre els canvis socials i econòmics a Inca entre 
1996 i 2006, i l’any 2011 vaig elaborar un estudi sobre 
l’atur a Inca i a la comarca per a les Jornades d’Estudis 
Locals. Durant els darrers anys també he publicat 
algunes col·laboracions en el setmanari Dijous sobre 
l’evolució econòmica local. A partir d’aquí vaig veure la 
necessitat de donar a conèixer un breu balanç sobre la 
crisi econòmica que ha afectat Inca entre 2008 i 2018. 

Avui, juliol de 2018, sembla que la crisi econòmica ja 
és una qüestió del passat. Les xifres macroeconòmiques 
a l’àmbit balear i estatal posen de manifest un clar 
creixement del PIB i un descens de l’atur. L’economia 
inquera també sembla haver arribat a un equilibri. No 
obstant això, no deixa de ser preocupant que a Inca 
encara no hagi disminuït l’atur als nivells de l’any 2007. 
De fet, el juliol de 2007 hi havia a Inca 1.106 persones 
aturades i el juliol de 2017 n’hi havia 1.616, és a dir, fa 
exactament un any n’hi havia 490 més, d’aturades, que 
fa deu anys. L’abril de 2009 s’arribà als 91 aturats per 
cada 1.000 habitants a Inca i, juntament amb Lloseta, 
és el territori amb més aturats de Mallorca per cada 
1.000 habitants. Actualment, l’abril de 2018, la proporció 
d’inquers sense feina s’ha reduït considerablement a 
Inca amb només 59 aturats per cada 1.000 habitants. En 
canvi, la mitjana de Mallorca se situa en 42, mentre que a 
Alcúdia n’hi ha 39 i 25 a Pollença respectivament. 

S’ha de recordar que a Inca varen quedar sense feina 
més de dues mil persones entre 2007 i 2011. Es destruïren 
moltes empreses i d’altres varen reduir plantilla per fer 
front a les dificultats. En només un any, durant el 2008, 
varen quedar a l’atur mil persones. La destrucció de llocs 
de feina era paorosa. Fins al març de 2010 el nombre 
d’aturats augmentava en centenars de mes en mes. El 
maig de 2009 hi havia un 76 % més d’aturats que el maig 
de 2008. Entre 2008 i 2012 el nombre d’aturats es va 
multiplicar per 2,5. El gener de 2012 hi arribà a haver 
3.724 aturats. 

Però a partir de 2013 la tendència es va començar a 
invertir. La destrucció de llocs de feina s’havia produït 
d’una forma molt ràpida, i en poc més de dos anys se’n 
destruïren la major part. En canvi, la recuperació dels 
llocs de feina va ser molt lenta. S’han hagut de menester 
sis anys per estar a prop de les xifres d’ocupació de l’any 
2007. I estar a prop, com hem dit abans, vol dir tenir uns 
500 aturats més que fa 10 anys. Les dades de l’afiliació 
a la Seguretat Social també confirmen que des de l’estiu 

de 2008 fins a l’estiu de 2014 es va produir una forta 
destrucció de llocs de feina. En aquest període l’afiliació 
va disminuir en més de 2.500 persones. 

Malgrat la millora del mercat laboral i la creació de 
nombrosos llocs de feina durant els darrers quatre 
anys, hi ha alguns aspectes que mantenen una certa 
preocupació. Un d’ells és la precarietat laboral. Certament 
el creixement econòmic s’està produint gràcies sobretot 
a unes bones temporades turístiques, però la recuperació 
econòmica no es reflecteix clarament en una millora del 
mercat laboral. Només a l’any 2016, s’havien registrat a 
Inca un total de 6.759 contractes de treball i l’atur en 
aquest any només havia disminuït en 307 persones. Per 
tant, varen ser necessaris milers de contractes temporals 
per baixar només en uns centenars de persones les llistes 
de l’atur. De fet, els contractes indefinits signats a Inca 
l’any 2016 suposaven només el 6,6 % del total. L’any 
2007 aquest percentatge de contractes indefinits era 
lleugerament superior i arribava fins al 9,4 %. Aquestes 
dues darreres dades ens indiquen que els llocs de feina 
que es creen són molt eventuals i de poca duració. 

Un balanç sobre la  crisi a Inca
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Amb uns contractes d’aquest tipus és complicat reduir 
dràsticament l’atur, crear llocs de feina estables i repartir 
millor la riquesa. 

Una de les possibles solucions a la precarietat laboral 
és impulsar un nou model econòmic. Però els intents per 
crear aquest nou model sovint s’han fonamentat en una 
dura reforma laboral, en llocs de feina amb sous baixos 
i amb el reforçament del monocultiu turístic. Encara són 
poc contundents les propostes que parlen seriosament de 
cercar models alternatius al turisme. Es tracta de canviar, 
modificar o corregir el model actual. La dependència 
del sector turístic és tan forta a les Illes Balears que ara 

no pareix possible substituir-lo per un 
altre sector que generi el mateix nivell de 
riquesa. Però sí que és necessari obrir vies 
de canvi, modificació i millora del model, així 
com seguir fomentant la formació dels treballadors 
i sobretot dels aturats.

Miquel Pieras Villalonga

(*) Aquest article s’ha elaborat amb les dades que ofereix l’Observatori 
del Treball depenent de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del 
Govern de les Illes Balears.
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Inclàssic és una proposta de l’Ajuntament d’Inca, vol 
apropar diferents tendències musicals al públic inquer, 
amb diferents grups instrumentals, estils i procedència. 
Les agrupacions musicals i culturals de la nostra ciutat, 
com ara l’Orfeó l’Harpa d’Inca, la Unió Musical Inquera, 
l’Escola Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell, 
entre d’altres, participen activament de la dinamització 
de les activitats culturals, per la qual cosa és evident la 
importància que la programació d’aquests dos festivals 
tenen per a la nostra ciutat. Un esdeveniment musical 
com Inclàssic des de fa tres anys fa possible que 
grups i solistes ens interpretin repertori clàssic, amb el 
compromís educatiu i cultural d’impulsar joves artistes 
illencs, i ajudar a la seva promoció, amb la col·laboració 
amb el Certamen ART JOVE, en l’especialitat de Música per 
a Joves Intèrprets i Grups de Cambra. Això ha fet possible 
que enguany el grup PSAIKO hagi pres part del nostre 
festival, un quartet de saxos que, format per joves, ha 
participat a concursos internacionals; també hi ha actuat 
l’Orquestra de Cambra de Mallorca, amb el jove director 
Bernat Quetglas, i que té com a objectiu descentralitzar 
l’oferta de música d’orquestra i fer-la arribar a aquells 
llocs a on habitualment no arriba. De fet, actualment 
Inca, i més concretament les instal·lacions de l’Escola 
Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell, són la seu 
d’aquesta formació. Una altra novetat en aquest festival 
és que s’ha projectat en directe des del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona l’òpera Manon Lescaut de Puccini. 
Cal comentar que també hi ha un caràcter pedagògic 
a Inclàssic, que es veu reflectit al concert denominat 
SIMFÒNIC; en ell els alumnes de l’Escola Municipal de 
Música i Dansa Antoni Torrandell ofereixen un concert 
inclòs dins el festival i de forma simultània a Catalunya 
i Balears cada any s’interpreta una peça, enguany ha 

estat “Oh Happy Days”, al mateix temps que milers de 
estudiants i escoles fan el mateix a tot Catalunya i a les 
Illes. En definitiva, es tracta d’un cicle de música clàssica 
al mes de juny que dins el Claustre ens apropa un variat 
programa cada any.

D’altra banda, si al mes de juny parlam de música 
clàssica, al mes de juliol tenim el festival de jazz Incajazz, 
que s’ha convertit en referència obligada de les nits d’estiu 
a Inca. Fa onze anys que el Claustre de Sant Domingo és 
l’escenari perquè els diferents grups omplin aquest espai 
amb la seva música. Des de les peces més conegudes 
fins a les creacions més contemporànies jazzístiques, les 
tenim presents en les onze edicions que s’han celebrat. 
Duets intimistes, big bands, trios, quartets, metalls, 
cordes, veus... i tantes altres formacions conformen 
cada any la programació d’Incajazz. Un festival que any 
rere any ha aconseguit fer-se un lloc dins el panorama 
dels esdeveniments musicals d’aquest estil a l’illa de 
Mallorca. Per Incajazz han passat artistes destacats de 
l’escena musical i que han contribuït que el seu nivell 
vagi consolidant-se cada edició. A més a més, i des de 
fa tres anys, el festival col·labora amb entitats socials 
de la nostra ciutat, Joan XXIII, Fundació “Es Garrover” 
o AMADIBA. Mitjançant la música i amb la participació 
d’altres institucions i comerços de la nostra ciutat és 
possible oferir projectes relacionats amb la música als 
usuaris d’aquestes entitats socials. Durant el mes de 
juliol, Inca es converteix en punt d’encontre per als 
amants d’aquest estil musical.

Sense dubte el Claustre de Sant Domingo és, als 
mesos de juny i juliol, un petit però molt acollidor espai 
de concerts, que carregat d’història fa que la música 
clàssica i el jazz posin la banda sonora a la ciutat d’Inca. 

Marcelino Minaya

Incajazz
La ciutat d’Inca aposta per la cultura i més 
concretament per la música, amb els seus 

festivals Inclàssic i Incajazz
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Arriba un nou dia, un dijous qualsevol de l’any, i a 
poc a poc comença a bategar el cor del nostre mercat, 
les furgonetes comencen a descarregar i les parades 
s’omplen de mercaderies per vendre, des de verdures i 
fruites de tota casta fins a olles de fang, estris de cuina, 
sabates de pell, llençols i roba per a la casa, samarretes, 
roba interior, bosses de mà, flors... Quasi podríem dir que 
hi ha de tot un poc.

Tan aviat com acaben de muntar les parades van 
arribant els compradors, tant habituals com visitants, que 
passegen amunt i avall pels nostres carrers. No només és 
un lloc de compra, les persones conversen, es posen al 
dia de les novetats de la setmana, aprofiten per quedar... 
I és que el dijous forma part de la vida de la ciutat d’Inca, 
ningú no es pot imaginar la nostra estimada ciutat fora 
l’esperit i la presència setmanal del mercat.

Un mercat que durant els darrers anys ha hagut 
d’afrontar nous reptes i problemes; actualment ja hi 
ha mercats arreu, la qual cosa representa una major 
competència, i no sols això, sinó que les grans superfícies 
comercials pràcticament han esdevingut grans mercats 
on també es pot trobar quasi de tot pràcticament en 
qualsevol dia i moment, sense les molèsties que en 
moltes ocasions provoca el possible mal temps. 

Els venedors es preocupen, molts d’ells ja venien al 
mercat de la mà dels seus progenitors, hi ha algú que fins 

i tots hi venia amb els seus avis, ho duen a la sang, i així 
ens ho transmeten quan els ho demanam. 

És el moment, aleshores, de donar una empenta al 
mercat tradicional, d’estudiar nous atractius i potenciar 
els que ja tenim. Per tal motiu l’any 2016 es va encomanar 
un estudi al temps que es creava la comissió de 
reactivació del mercat formada pels propis venedors. Tant 
especialistes com placers coincidiren en la necessitat 
de millora de la seva estructuració, d’actuacions per 
aconseguir una major diversitat i qualitat de productes, 
junt amb la creació de punts de dinamització per oferir 
una oferta diferenciadora i atractiva principalment als 
nous visitants i als turistes.

Es tracta de recuperar l’ambient tradicional, harmònic 
i familiar, de conjugar l’oferta de productes amb la 
possibilitat de viure una experiència única i diferent, de 
potenciar l’ambient únic que es crea cada dijous, junt 
amb la posada en valor del producte local i de proximitat, i 
això és feina de tots, principalment del consistori i també, 
com no pot ser d’altra manera, es necessita la implicació 
dels venedors i comerciants. Nous temps, nous reptes 
per reactivar i potenciar el mercat del dijous, una feina 
que de segur s’aconseguirà amb l’esforç de tots i totes, 
perquè sense cap dubte el nostre mercat ho val i el seu 
batec s’ha de sentir més viu que mai.

Comissió del Mercat del Dijous
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Quan Roma volgué ai-
xecar un temple a la Mare 
de Déu, construí la basílica 
major i invocà Maria com 
santa Maria la Major; també 
és coneguda com Santa Ma-
ria de les Neus per mor de la 
llegenda que diu que, cercant 
un espai per a l’edificació del 
temple, un dia aparegué que 
havia nevat a un terreny que 
tenia la configuració de l’edifici 
que es volia construir, i no hi 
havia neu enlloc més.

Els Reis Catòlics, Isabel de 
Castella i Ferran d’Aragó, varen 
regalar al papa el primer or que 
Cristòfol Colom dugué d’Amèri-
ca per daurar l’artesanat de la 
basílica major romana de Santa 
Maria la Major. Una vegada aca-
bada l’obra, en el segle XVI, ja 
en temps de Felip II de Castella i 
I d’Aragó, el papa concedí que en 
els regnes de Castella i Aragó les 
parròquies i col·legiates dedicades 
a la Mare de Déu poguessin afegir 
l’apel·latiu de “la Major”. Moltes 
foren les esglésies que passaren a 
anomenar-se Santa Maria la Major i fins i tot algunes de 
noves prengueren com a titular aquesta advocació. En 
trobam, per exemple, a Inca, a Eivissa –la catedral, que 
fou la primitiva parròquia–, a Manacor –que en lloc de “la 
Major” passaren a anomenar-se “de les Neus” i posterior-
ment “dels Dolors”–, a Montblanc, Alcañiz, Bolea, Epila, 
Rubielos de Mora, Calatayud, Antequera, Medina Sidonia, 
Alcaudete, Ronda, Padul, San Lucar la Mayor, Huescar, 
Velez, Estepa, Arévalo, Alcalá de Henares, Madrid, Gua-
dalajara, Toro, Burgos, Olvega, Ledesma, Bejar, Valladolid, 
Portillo, Albillos, Trujillo, Mérida, Pontevedra, Salas, Villa-
cantid, Pravia, San Vicente de la Sosierra, Talavera de la 
Reina, Consuegra, Alcázar de San Juan, Daimiel, Ayora, 
Morella, Saba, Cartagena –catedral en ruïnes. Totes elles 
estan lligades a la basílica major de la Ciutat Eterna.

Tot i que no és patrona de la ciutat, al ser titular de la 
parròquia multisecular, i fins fa relativament poc, és l’úni-
ca d’Inca que el poble té com a tal, i li dedica festes amb 
els antiquíssims foguerons.

Desconeixem la data de fundació de la Confraria de 
Santa Maria la Major d’Inca, que suposam antiquíssima, 

ja que en un breu despat-
xat a Roma el 15 de juny 
de l’any 1751 Sa Sante-
dat Climent XII concedia 
un grapat d’indulgències 
“perpetuas a tots els 
confrares i confraresas 
de la Confraria erigida 
en lo altar major de la 
Iglesia Parroquial de la 
Vila de Inca.”

Aquest sumari fou 
publicat en un full solt 
per dues vegades, la 
primera amb un gravat 
de Moncades i l’al-
tre sense signar; per 
tant, desconeixem el 
seu autor, així com 
les impremtes on fo-
ren editats, encara 
que la primera edi-
ció intuïm que fou a 
la impremta de Trias 
de Ciutat de Mallor-
ca, ja que du el ma-
teix gravat, orla i 

ornamentació que la 
segona edició de goigs, encara que aquests siguin d’una 

data posterior. Darrerament Ximbellí ha fet una edició 
facsímil d’aquests dos fulls.

Les dites indulgències resulten interessants per co-
nèixer alguns costums que hi havia a Inca i que es volien 
incentivar concedint dites indulgències:

Transcrivim aquestes indulgències i la forma de gua-
nyar-les, perquè, com ja he dit, tenen un alt valor antro-
pològic.

Primerament, concedeix sa Santedat indulgència ple-
nària a tots els faels cristians qui confessat y combregat 
se escriuran en dita confraria, per lo dia que se escriuran.

Item, concedeix indulgencia plenaria á dits confrares y 
confraresses de dita confraria, qui en lo article de la mort 
se haurà confessat, y combregat, á lo menos contrits, invo-
caran el santíssim nom de Jesus de boca o de cor.

Item concedeix indulgencia plenaria a dits confrares i 
confreressas, qui en lo dia principal de la mateixa confra-
ria, que serà el dia del Patrocini de María, que es el diu-
menge despues de la octava de tots los Sants confessats 
i combregats visitaran la capella major de dita parroquial 

La Confraria de Santa Maria la Major
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Iglesia i allí pregaran per la pau y concòrdia entre los prin-
ceps cristians y extirpació de las heregías, exaltació de la 
santa mare Iglesia, conversióde los heretges é infaels, per 
la salut del sumo Pontífice.

Item, concedeix set anys y set cuarentenas de indul-
gencia á dits confrares i confraresses, qui confessats y 
combregats visitaran a la dita capella major los dies 6 y 20 
de jener, el dia de la Ascenció del Señor y el dia 30 de juri-
ol, (en que se fa festa de los sants màrtirs Abdon y Sennen 
patrons de dita vila) que son les cuatre festivitats en que 
se fa aniversariper los dits confrares confraresses difunts.

Item, concedeix 60 dias de indulgencia á dits confrares 
y confraresses qui assistiran á las processons tan ordina-
rias com extraordinarias, que en cualsevol manera .ab lle-
cencia del Ordinari se ferán en cualsevol Iglesia.

Item, concedeix 60 dias de indulgencia á dits confrares 
y confraresses qui acompañarán el santísim Sagrament, 
cuant sa aporta per Viatic á cualsevol malalt; lo mateix con-
cedeix á los que están impedits al oir el só de la campana, 
ajonellats en cualsevol part rezerán un Pare nostro y Ave 
María para dit malalt.

Item, concedeix 60 dias de indulgencia á dits confrares 
y confraresses per cada vegada que assistiran á lo enterro 
de cualsevol difunt.

Item, concedeix 60 dias de indulgencia á dits confrares 
y confraresses per cada vegada que hospedarán los pobres 
peregrins, ó ab almoines, ó ab asistencia los socorraran.

Item, concedeix 60 dias de indulgencia á dits confrares 
y confraresses per cada ocasió que rezará cinc vegades 
el Pare nostro y Ave Maria en sufragi de las ánimas de los 
confrares difunts.

Item, concedeix 60 dias de indulgencia á dits 
confrares y confraresses per cada vegada que con-
vertiran algun pecador, reduintlo al camí de la salvació, lo 
mateix concedeix á los qui compondran pau entre inimics 
tan propis com alienos.

Item, concedeix 60 dias de indulgencia á dits confrares 
i confraresses per cada vegada que enseñarán la lley de 
Deu y la doctrina cristiana á los ignorants.

Finalment, concedeix 60 dias de indulgencia a dits con-
frares y confraresses per cada vegada que se exercitaran 
en alguna obra de misericòrdia, tan corporal com espiri-
tual.

Se guañan dites indulgencias tenint la Butla de la Santa 
y corrent Cruzada.

Fins aquí les indulgències concedides pel papa Cli-
ment XII a la Confraria de Santa Maria la Major d’Inca, 
que no devien ser gaire distintes de les que concedia a 
les altres confraries, però que ens indiquen alguns cos-
tums que hi havia aquell temps a la nostra ciutat i que 
avui ja han desaparegut.

Com es deu haver notat, quan això s’escrivia encara 
no s’havia esdevingut la normalització lingüística que es 
va dur a terme amb normalitat a tots els idiomes, sobretot 
als romànics.

Bones festes patronals de Sant Abdon i Sant Senén.

Santiago Cortès i Forteza  

���������������������������
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Inca està de festa, amb la solemnitat dels seus sants 
patrons, sant Abdon i sant Senén, soldats perses, màrtirs 
del Crist, en la Roma pagana de l’any 250, quan l’empe-
rador Deci va protagonitzar una vegada més una cruenta 
persecució contra tots aquells que no adoraven els ídols 
de l’Imperi. És bo recordar els detalls del seu martiri, ja 
que el motiu de la seva captura és degut que es dedica-
ren a donar digna sepultura als màrtirs d’aquella gene-
ració, i quan els governants romans els descobriren els 
entregaren a la mort despullats davant la multitud d’un 
circ assedegat de sang cristiana. Se’ls va voler fer desa-
parèixer, però conta la llegenda que ni els lleons ni els 
óssos es volgueren acostar a ells, més encara, els encer-
claren perquè ningú els pogués fer cap mal. L’emperador 
enfurismat els va donar una altra oportunitat de salvar-
se d’una mort cruel si adoraven els seus ídols, però ells 
respongueren “només adoram Jesucrist”, el Fill de Déu. 
Acabada la paciència de l’emperador, varen ser degollats 
davant un ídol representant el déu Sol. La seva veneració 
es va estendre molt per terres catalanes, on se’ls dema-
nava la protecció de pagesos i llauradors, més endavant 
la seva devoció arribà a la nostra ciutat d’Inca. 

Quina lliçó en podem treure, de fer festa recordant el 
martiri dels sants perses? 

Que la vertadera pau neix de ser fidel als teus princi-
pis. En el cas dels nostres sants, els seus principis foren 
seguir íntegrament l’Evangeli, ja que quan un descobreix 
Jesús com a mètode de vida es converteix en principi, en 
criteri i destí. 

En les festes dels nostres patrons se’ns convida a cer-
car la pau partint de la nostra integritat i del nostre desig 
de viure amb plenitud (que no vol dir amb comoditat). 

Una pau que és nova cada dia que et deixes mirar pel Fill 
de Déu, Jesús, que et diu “t’estim així com ets i amb les 
teves circumstàncies; si seguim junts el camí de la teva 
vida, veuràs com tot madurarà al sol de l’amor sense lí-
mits i experimentaràs la salvació”. 

Les festes patronals són sempre un motiu per re-
frescar la Pasqua del Senyor, perquè els nostres sants 
patrons no són guardians d’una tradició en minúscula, 
o d’una determinada manera de fer, o d’una cultura, o 
d’una ideologia. Sant Abdon i sant Senén són testimonis 
de la Pasqua de Jesús, el mal està vençut per l’amor po-
tent del Pare. 

Per això, dins una societat on cada dia som més di-
versos i diferents, se’ns convida a sentir-nos estimats i a 
estimar com el Pare ens ha estimat, i viure així de forma 
natural la pau com l’oxigen necessari per omplir els pul-
mons de la nostra ciutat d’Inca. 

Que els sants Abdon i Senén ens siguin motiu de re-
cerca d’integritat i de donar fruits de pau.

Des de l’equip de preveres i diaques de la Unitat de 
Pastoral de la Mare de Déu us convidam a participar de 
les celebracions de fe dins el marc de la festa dels sants 
patrons, enviam una forta abraçada a les persones i a les 
famílies que ens ajuden a transmetre la força de l’Evange-
li i pregam per totes aquelles persones i famílies que per 
raons de dificultats diverses viuen moments difícils. Estau 
en les nostres pregàries.

Mn. Carles Seguí i Pou

Festa és sinònim de recerca 
de pau

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

C/ Vidal, 5 entresol
Tel. 971 50 50 03
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Elaboración artesanal de 
productos en piel desde 1877

lottusse.com



28

DIJOUS 19 DE JULIOL

21.30 h 	 TEATRE: ARRÒS, a càrrec de la companyia 
XAMO XAMO.

	 L’organitza:	Independents	d’Inca.
	 Hi	col·labora:	Ajuntament	d’Inca
	 Lloc:	plaça	de	toros.

DIVENDRES 20 DE JULIOL

18.00 h	 SUS INFANTIL A LES FESTES AMB CU-
CORBA. 

	 Lloc:	plaça	de	Santa	Maria	la	Major.	

19.30 h	 SUS A LES FESTES PATRONALS AMB EL 
II SENEN’SIERRO DE SANT ABDON I SANT 
SENÉN. Vine amb camiseta blanca, es re-
partiran mocadors vermells.

	 Lloc:	 concentració	 i	 sortida	 des	 de	 la	 plaça	
d’Espanya	fins	a	la	plaça	de	toros	amb	gran	fi	
de	festa.

21.00 h	 BALL D’ESTIU A PLAÇA amb Bernat Riera 
i Germans Morro.

	 Lloc:	plaça	de	Santa	Maria	la	Major.

21.30 h	 TEATRE: ESTRELLES I TALAIOTS, A CÀRREC 
DE CULTURAL-MENT.

	 Lloc:	finca	de	Son	Mas	des	Potecari.

23.30 h	 GRAN FESTA DE QUINTOS amb DJ KACC-
TUS feat C. EME, JOHNY FIVE I ÓSCAR RO-
MERO.

	 Lloc:	plaça	de	Mallorca.

JUEVES 19 DE JULIO

21.30 h	 TEATRO: ARRÒS, a cargo de la compañía 
XAMO XAMO.

	 Organiza:	Independents	d’Inca.
	 Colabora:	Ajuntament	d’Inca
	 Lugar:	plaza	de	toros.

VIERNES 20 DE JULIO

18.00 h	 SUS INFANTIL: CUCORBA. 
	 Lugar:	plaza	de	Santa	Maria	la	Major.	

19.30 h	 SUS A LAS FIESTAS PATRONALES: II 
SENEN’SIERRO DE SAN ABDÓN Y SAN SE-
NÉN. Ven con camiseta blanca, se reparti-
rán pañuelos rojos.

	 Lugar:	concentración	y	salida	desde	 la	plaza	
de	Espanya	hasta	 la	plaza	de	toros	con	gran	
fin	de	fiesta.

21.00 h	 BAILE DE VERANO con Bernat Riera y 
Germans Morro.

	 Lugar:	plaza	de	Santa	Maria	la	Major.	

21.30 h	 TEATRO: ESTRELLES I TALAIOTS, A CARGO 
DE CULTURAL-MENT.

	 Lugar:	finca	de	Son	Mas	des	Potecari.

23.30 h	 GRAN FIESTA DE QUINTOS con DJ KACC-
TUS feat C. EME, JOHNY FIVE y ÓSCAR 
ROMERO.

	 Lugar:	plaza	de	Mallorca.

Programa	de	festes	2018
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DISSABTE 21 DE JULIOL

15.30 h LXXVIII TROFEU CIUTAT D’INCA. XXV TRO-
FEU JAUME MESTRE. MEMORIAL PERE 
BESTARD.

 L’organitza: Club Ciclista Inca.
 Lloc: plaça del Lledoner.

19.00 h ORGULLOSAMENT INCA 2018. AMB TOPA-
CIO FRESH, MARIO VAQUERIZO, KILLER-
QUEEN, ARIEL REC/RUBEN ERREBENE, 
VIVIAN CAOBA, PEP NOGUERA. Hi haurà 
pintacares, cercaviles, actuacions i mol-
tes sorpreses més.

 Lloc: plaça d’Espanya.

21.00 h OBRA DE TEATRE: JO VOS CUIDARÉ, A 
CÀRREC DE GRUP DE TEATRE BALLARU-
GUES.

 Lloc: Casal de Cultura.

21.00 h BALL DE SALÓ I EN LÍNIA AMB TONY ZAM-
BRANA.

 Lloc: plaça de la Llibertat.

21.30 h CONCERT DE PIANO: CINEMA PER A TRES 
del compositor manacorí Rafel Aguiló, 
supervisió del músic Joan Bibiloni, inter-
pretat pel gran pianista ANDREU RIERA. 
Entrada donatiu 5 € destinats al Patronat 
JoanXXIII.

 L’organitza: Fundació Cultural Es Convent. 
 Hi col·labora: Ajuntament d’Inca.
 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

23.00 h CONCERT DE NANCYS RUBIAS, DJ TITO 
DELUXE, PEP DE DIABÉTICAS + ARTISTES 
CONVIDATS. Venda d’entrades a Discos 
Baba (Inca i Manacor), Discos OH! (Pal-
ma), Ca sa Miss (sa Pobla), plaça de toros 
d’Inca i Alcúdia, i a eventast.com.

 Lloc: plaça de toros d’Inca.

DIUMENGE 22 DE JULIOL

8.30 h VII CRONOESCALADA PUIG DE SANTA 
MAGDALENA CRONO-KIDS.

 L’organitza: club de muntanya Matinam X So-
miar.

 Lloc: puig de Santa Magdalena.
 Recollida de dorsals a partir de les 8.00 h.

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

 Lloc: església de Santa Maria la Major.

SÁBADO 21 DE JULIO

15.30 h LXXVIII TROFEO CIUTAT 
D’INCA. XXV TROFEO JAUME 
MESTRE. MEMORIAL PERE BES-
TARD.

 Organitza: Club Ciclista Inca.
 Lugar: plaza de El Lledoner.

19.00 h ORGULLOSAMENT INCA 2018. CON TOPA-
CIO FRESH, MARIO VAQUERIZO, KILLER-
QUEEN, ARIEL REC/RUBEN ERREBENE, 
VIVIAN CAOBA, PEP NOGUERA. Pintacaras, 
pasacalles, actuaciones y muchas sorpre-
sas más.

 Lugar: plaza de Espanya.

21.00 h OBRA DE TEATRO: JO VOS CUIDARÉ, A 
CARGO DEL GRUPO DE TEATRO BALLA-
RUGUES.

 Lugar: Casal de Cultura.

21.00 h BAILE DE SALÓN Y EN LÍNEA CON TONY 
ZAMBRANA.

 Lugar: plaza de La Llibertat.

21.30 h CONCIERTO DE PIANO: CINEMA PER A TRES 
del compositor de Manacor, Rafel Aguiló, 
supervisión del músico Joan Bibiloni, in-
terpretado pot el gran pianista ANDREU 
RIERA. Entrada donativo 5 € destinados al 
Patronat Joan XXIII.

 Organiza: Fundació Cultural Es Convent. 
 Colabora: Ayuntamiento d’Inca.
 Lugar: Claustro de Santo Domingo.

23.00 h CONCIERTO DE NANCYS RUBIAS, DJ TITO 
DELUXE, PEP DE DIABÉTICAS + ARTISTAS 
INVITADOS. Venta de entradas en Discos 
Baba (Inca i Manacor), Discos OH! (Pal-
ma), Ca sa Miss (sa Pobla), plaza de toros 
de Inca y Alcúdia, y en eventast.com.

 Lugar: plaza de toros de Inca.

DOMINGO 22 DE JULIO

8.30 h VII CRONOESCALADA PUIG DE SANTA 
MAGDALENA CRONO-KIDS.

 Organiza: club de montaña Matinam X Somiar.
 Lugar: puig de Santa Magdalena.
 Recogida de dorsales a partir de las 8.00 h.

12.00 h IZADA DE BANDERA DE LA CIUDAD Y RE-
DOBLE DE CAMPANAS con Revetlers des 
Puig d’Inca y xeremiers.

 Lugar: iglesia de Santa María la Major.
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18.30 h TEATRE INFANTIL: LA CAPUTXETA VERME-
LLA.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.
 L’organitza: Teatritx.

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

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

21.00 h INCAJAZZ: JÚLIA COLOM. Donatiu de 2 € 
per a AMADIBA.

 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

DILLUNS 23 DE JULIOL

17.00 h FESTA AQUÀTICA INFANTIL. 
 Lloc: plaça de Mallorca. 
18.30 h MÀGIA I TERESETES:
 DIVERMÀGIA (Teresetes Paradís).
 Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.
 L’organitza: Teatritx.

20.30 h V TROBADA DE BALL EN LÍNIA, a càrrec 
dels Germans Morro. 

 Lloc: plaça d’Espanya. 

DIMARTS 24 DE JULIOL

18.00 h CIRC: FUNTÀSTICS (Els Funtàstics).
 Lloc: plaça d’Espanya.
 L’organitza: Teatritx.

20.30 h GRAN GALA LÍRICA: UNIÓ MUSICAL 
INQUERA, COR CIUTAT DE MALLOR-
CA I EL TENOR INQUER JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ PRESENTEN: “INCA HUELE A 
ZARZUELA”(direcció coral: Joan Laínez - di-
recció musical: Germán Guillén).

 Lloc: plaça d’Espanya.

18.30 h TEATRO INFANTIL: LA CAPUTXETA VER-
MELLA.

 Lugar: plaza de Santa María la Major.
 Organiza: Teatritx.

20.30 h FIESTA DE SANTA MAGDALENA.
 Eucaristía con baile de la Oferta a cargo de 

Revetlers des Puig d’Inca.
 Lugar: ermita del puig de Santa Magdalena.

21.00 h INCAJAZZ: JÚLIA COLOM. Donativo de 2 € 
para AMADIBA.

 Lugar: Claustro de Santo Domingo.

LUNES 23 DE JULIO

17.00 h FIESTA ACUÁTICA INFANTIL. 
 Lugar: plaza de Mallorca. 

18.30 h MAGIA Y MARIONETAS: 
 DIVERMÀGIA (Teresetes Paradís).
 Lugar: plaza de Antoni Fluxà.
 Organiza: Teatritx.

20.30 h V ENCUENTRO DE BAILE EN LÍNEA, a car-
go de los Hermanos Morro. 

 Lugar: plaza de Espanya. 

MARTES 24 DE JULIO

18.00 h CIRCO: FUNTÀSTICS (Els Funtàstics).
 Lugar: plaza de Espanya.
 Organiza: Teatritx.

20.30 h GRAN GALA LÍRICA: UNIÓ MUSICAL IN-
QUERA, COR CIUTAT DE MALLORCA Y 
EL TENOR INQUENSE JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ PRESENTAN: “INCA HUELE A 
ZARZUELA”(dirección coral: Joan Laínez - di-
recció musical: Germán Guillén).

 Lugar: plaza de España.
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DIMECRES 25 DE JULIOL

10.00 h CARNAVAL D’ESTIU - TROBADA D’ESCO-
LES D’ESTIU D’INCA. Música i activitats 
per a tots els infants. Heu de venir dis-
fressats i dur berenar.

 Lloc: plaça d’Espanya.
 L’organitza: Casal de Joves sa Fàbrica.

18.00 h MUSICANT AMB XANGUET.
 Lloc: plaça d’Espanya.
 L’organitza: Teatritx.

18.30 h II TROFEU FESTES D’INCA.
 CE CONSTÀNCIA – RCD MALLORCA.
 Entrada 5 €.
 Lloc: Nou Camp d’Inca.

21.00 h INTRVL MUSIC&LIGHTS. 
 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

DIJOUS 26 DE JULIOL

18.00 h ESPECTACLE DE CLOWN: CLEOPATRA, a 
càrrec dels Germans Mèmoli.

 Lloc: plaça d’Antoni Fluxà.
 L’organitza: Teatritx.

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

 Lloc: concentració a la plaça d’Espanya (re-
corregut pels carrers del centre).

20.00 h XOW a càrrec de URBAN PEIS del Casal 
de Joves sa Fàbrica 

 Lloc: plaça de Mallorca.

MIÉRCOLES 25 DE JULIO

10.00 h CARNAVAL DE VERANO  - EN-
CUENTRO DE ESCUELAS DE VE-
RANO DE INCA 

 Música y actividades para todos los 
el niños. Hay que venir disfrazados y con 
merienda.

 Lugar: plaza de Espanya.
 Organiza: Casal de Jóvenes sa Fàbrica

18.00 h MUSICANT AMB XANGUET.
 Lugar: plaza de España.
 Organiza: Teatritx.

18.30 h II TROFEO FIESTAS DE INCA.   CE CONSTÀN-
CIA – RCD MALLORCA. Entrada 5 €.

 Lugar: Nou Camp de Inca.

21.00 h INTRVL MUSIC&LIGHTS. 
 Lugar: Claustro de Santo Domingo.

DIJOUS 26 DE JULIOL

18.00 h ESPECTÁCULO DE CLOWN: CLEOPATRA, a 
cargo de los Germans Mèmoli.

 Lugar: plaza de Antoni Fluxà.
 Organiza: Teatritx.

19.30 h PASACALLES CON LA AGRUPACIÓN MU-
SICAL JOVENTUT INCA, CABEZUDOS DE 
INCA Y GIGANTES DE INCA.

 Lugar: concentración en la plaza de Espanya 
(recorrido por las calles del centro).

20.00 h SHOW a cargo de URBAN PEIS del Casal 
de Jóvenes sa Fàbrica 

 Lugar: plaza de Mallorca.
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DIVENDRES 27 DE JULIOL

19.00 h INFANTIL: BAILA CON MAR. Es pot venir 
caracteritzat/ada amb roba ye-yé.

 Lloc: plaça d’Espanya.

20.30 h IX SOPAR A LA FRESCA (ensaïmades i 
vi de franc per part de l’Ajuntament). VI 
CONCURS DE DECORACIÓ DE CARRERS. 
Temàtica: “Ye-yé anys 60”. Els premis del 
concurs de decoració de carrers es faran 
públics el mateix dia mitjançant les xar-
xes socials de l’Ajuntament.

 Lloc: places i carrers d’Inca.

21.00 h BALL D’ESTIU A PLAÇA AMB BERNAT RIE-
RA I GERMANS MORRO.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

23.00 h Verbena ye-yé amb TONI FRONTIERA I EL 
GRUP REVIVAL 

 Lloc: plaça d’Espanya. 

00.00 h GRAN GUATEQUE INCA YE-YÉ AMB DJ 
JUAN CAMPOS.

 Lloc: carrers del Born i de la Murta. 

DISSABTE 28 DE JULIOL

9.00 h TORNEIG LOCAL DE TENNIS DE TAULA.
 Lloc: Palau Municipal d’Esports.
 L’organitza: Club Tennis Taula Inca.
 Inscripcions: a l’adreça electrònica info@

incattc.com (cal indicar nom i cognoms, 
data de naixement i telèfon de contacte) o 
de 9 a 9.30 h el mateix dia del Torneig).

9.00 h XI TORNEIG D’ESCACS.
 Lloc: saló d’actes del Casal de Joves.
 L’organitza: Club d’Escacs d’Inca.
 Inscripció: a partir de les 9 h del mateix dia, 

gratuïta. 

10.30 h DIVERCUINA AMB MIQUEL CALENT
 Taller i concurs de cuina per a parelles 

formades per un infant i un adult al Mer-
cat Cobert d’Inca.

 Premi 1: sopar per a 4 persones al restaurant 
Can Calent. Premi 2: 20€ en material escolar. 

 L’organitza: Mercat d’Inca amb patrocini 
d’Ajuntament d’Inca.

16.00 h GRAN FESTA DE L’AIGUA + CIRKO + DJ 
NOEL.

 Prohibida l’entrada a menors de 16 anys. 
 L’organitza: SART CLUB.
 Lloc: Quarter General Luque.

VIERNES 27 DE JULIO

19.00 h INFANTIL: BAILA CON MAR. Ven 
caracterizado/a con ropa yeyé.

 Lugar: plaza de Espanya.

20.30 h IX SOPAR A LA FRESCA (ensaimadas y 
vino a cargo del ayuntamiento) VI CON-
CURSO DE DECORACIÓN DE CALLES. Te-
mática: “Ye-yé anys 60”. Los premios del 
concurso de decoración de calles se ha-
rán públicos el mismo día a través de las 
redes sociales del Ayuntamiento.

 Lugar: plazas y calles de Inca.

21.00 h BAILE DE VERANO CON  BERNAT RIERA Y 
GERMANS MORRO.

 Lugar: plaza de Santa María la Major.

23.00 h Verbena yeyé com TONI FRONTIERA Y EL 
GRUP REVIVAL 

 Lugar: plaza de Espanya. 

00.00 h GRAN GUATEQUE INCA YEYÉ CON DJ 
JUAN CAMPOS.

 Lugar: calles de El Born y de La Murta. 

SÁBADO 28 DE JULIO

9.00 h TORNEO LOCAL DE TENIS DE MESA.
 Lugar: Palacio Municipal de Deportes.
 Organiza: Club Tennis Taula Inca.
 Inscripciones: en la dirección electrónica 

info@incattc.com (indicar nombre y ape-
llidos, fecha de nacimiento y teléfono de 
contacto) o de 9 a 9.30 h el mismo día del 
Torneo).

9.00 h XI TORNEO DE AJEDREZ.
 Lugar: salón de actos del Casal de Jóvenes.
 Organiza: Club d’Escacs d’Inca.
 Inscripción: a partir de las 9 h, gratis. 

10.30 h DIVERCUINA CON MIQUEL CALENT
 Taller y concurso de cocina para parejas 

formadas por un niño y un adulto en el 
Mercat Cobert d’Inca.

 Premio 1: cena para 4 personas en el restau-
rante Can Calent. Premio 2: 20€ en material 
escolar. 

 Organiza: Mercat d’Inca con patrocinio del 
Ajuntament d’Inca.

16.00 h GRAN FIESTA DE AGUA + CIRKO+ DJ 
NOEL. Prohibida la entrada a menores de 
16 años. 

 Organiza: SART CLUB.
 Lugar: Cuartel General Luque.
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16.00 h FESTA DE L’AIGUA INFANTIL XOP PARK. 
 Lloc: plaça de La Quartera.

18.00 h COMPETICIÓ DE FREESKATE (PATINATGE 
AGRESSIU) amb grans premis.

 L’organitza: Asociación de patines y monopa-
tines Santa Catalina.

 Hi col·labora: L’Ajuntament d’Inca

18.30 h ACTUACIÓ INFANTIL AMB PESSIGOLLES.
 Lloc: plaça de la Llibertat.

19.30 h CARICATURES AMB BIBI.
 Vine a cercar una caricatura de franc.
 Lloc: Plaça d’Espanya

20.00 h LLIURAMENT DELS PREMIS LITE-
RARIS PARE COLOM 2018, AMB 
L’ACTUACIÓ DE VERS ENDINS. 
Lloc: Claustre de Sant Domingo.

20.30 h XXXII Trobada de Balls Regionals Ciutat 
d’Inca. Memorial Joan Ferrer. Amb mos-
tra de Balladors des Raiguer, Es Majoral 
de Calonge, Revetla de Sant Antoni i Re-
vetlers des Puig d’Inca.

 L’organitza: Revetlers des Puig d’Inca.
 La patrocina: Ajuntament d’Inca.
 Lloc: plaça de Mallorca.

21.00 h  OBRA DE TEATRE: JO VOS CUIDARÉ, a càr-
rec de GRUP DE TEATRE BALLARUGUES.

 Lloc: Casal de Cultura.

22.00 h GRAN VERBENA AMB L’ORQUESTA GA-
LATZÓ.

 Lloc: plaça de la Llibertat.

16.00 h FIESTA DE AIGUA INFANTIL 
XOP PARK. 

 Lugar: plaza de la Quartera.

18.00 h COMPETICIÓN DE FREESKATE 
(PATINAJE AGRESIVO) con gran-
des premios.

 Organiza: Asociación de patines y mono-
patines Santa Catalina.

 Colabora: Ajuntament d’I nca.

18.30 h ACTUACIÓN INFANTIL CON PESSIGO-
LLES.

 Lugar: plaza de La Llibertat.

19.30 h CARICATURAS CON BIBI.
 Ven a buscar una caricatura gratis.
 Lugar: Plaza de España

20.00 h ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERA-
RIOS PARE COLOM 2018, CON LA 
ACTUACIÓN DE VERS ENDINS. 
Lugar: Claustro de Santo Domingo.

20.30 h                      XXXII Encuentro de Bailes Regionales 
Ciutat d’Inca. Memorial Joan Ferrer. 
Muestra de Balladors des Raiguer, Es Ma-
joral de Calonge, Revetla de Sant Antoni y 
Revetlers des Puig d’Inca.

 Organiza: Revetlers des Puig d’Inca.
 Patrocina: Ayuntamiento de Inca.
 Lugar: plaza de Mallorca.

21.00 h  OBRA DE TEATRO: JO VOS CUIDARÉ, a car-
go de GRUP DE TEATRE BALLARUGUES.

 Lugar: Casal de Cultura.

22.00 h GRAN VERBENA CON LA ORQUESTA GA-
LATZÓ.

 Lugar: plaza de La Llibertat.

HORNOS METÁLICOS
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DIUMENGE 29 DE JULIOL

18.30 h TEATRE INFANTIL: EL PASTOR MENTIDER.
 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.
 L’organitza: Teatritx.

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

21.00 h INCAJAZZ: INCAJAZZ REUNION (Alberto 
Moreno and the little Orquestra). Donatiu 
de 2 € per a AMADIBA.

 Lloc: Claustre de Sant Domingo.

21.30 h TRIBUT A ALEJANDRO SANZ. FRAN VA-
LENZUELA PRESENTA: “Y SI FUERA 
SANZ”.

 Lloc: plaça de Mallorca.

22.00 h GRAN REVETLA DE SANT ABDON I SANT 
SENÉN AMB LOS XILVARS.

 Lloc: plaça de la Llibertat.

DILLUNS 30 DE JULIOL

10.30 h Concelebració de l’eucaristia presidida 
per Mn. Josué Mulet i Jaume, prevere in-
quer que està incardinat a la Diòcesi d’Al-
calá de Henares. Ball de l’Ofrena a càrrec 
de la Revetla d’Inca.

 Lloc: església de Santa Maria la Major.

12.00 h Amollada de coloms
 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.

12.30 h Homenatge i visita de les autoritats a la 
Residència Miquel Mir.

18.30 h CONTACONTES: CONTES DE RIALLES, 
amb EMMANUEL DANET.

 Lloc: plaça de Santa Maria la Major.
 L’organitza: Teatritx.

20.00 h Mostra de ball a càrrec de la Revetla d’In-
ca.

 Lloc: plaça d’Espanya.

21.30 h Gran fi de festa amb: TOMEU PENYA I GÉ-
MINIS. 

 Lloc: plaça de Mallorca. 

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

DOMINGO 29 DE JULIO

18.30 h TEATRO INFANTIL: EL PASTOR MENTIDER.
 Lugar: plaza de Santa María la Mayor.
 Organiza: Teatritx.

20.30 h Completas con la Revetla d’Inca.
 Lugar: iglesia de Santa María La Major.

21.00 h INCAJAZZ: INCAJAZZ REUNION (Alberto 
Moreno and the little Orquestra). Donati-
vo de 2 € para AMADIBA.

 Lugar: Claustro de Santo Domingo.

21.30 h TRIBUTO A ALEJANDRO SANZ. FRAN 
VALENZUELA PRESENTA: “Y SI FUERA 
SANZ”.

 Lugar: plaza de Mallorca.

22.00 h GRAN REVETLA DE SAN ABDÓN I SAN SE-
NÉN CON LOS XILVARS.

 Lugar: plaza de La Llibertat.

LUNES 30 DE JULIO

10.30 h Concelebración de la eucaristía presidida 
por Mn. Josué Mulet i Jaume, presbítero 
inquense incardinado en la Diócesis de 
Alcalá de Henares. Ball de l’Ofrena a car-
go de la Revetla d’Inca.

 Lugar: iglesia de Santa María La Major.

12.00 h Suelta de palomas
 Lugar: plaza de Santa María La Major.

12.30 h Homenaje y visita de autoridades a la Re-
sidencia Miquel Mir.

18.30 h CUENTACUENTOS: CONTES DE RIALLES, 
con EMMANUEL DANET.

 Lugar: plaza de Santa María La Major.
 Organiza: Teatritx.

20.00 h Muestra de baile a cargo de la Revetla 
d’Inca.

 Lugar: plaza de Espanya.

21.30 h Gran fin de fiesta con: TOMEU PENYA Y 
GÉMINIS. 

 Lugar: plaza de Mallorca. 

00.00 h CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
 Lugar: plaza de El Bestiar.
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C/ General Weyler 29 · 07300 Inca · Mallorca
TEL: +34 971 503 936  /  MÓVIL: +34 625 164 718

Oficina / office:

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

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

Construimos, reformamos y cuidamos de su vivienda.

ENGINEERING, BUILDING AND RENOVATION

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

requirements, providing a complete service from beginning to 

end. Building, renovating and looking after your home.

Especialistas en pavimentos
Trabajos especializados de pulidos, vitrificados y restauración 

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

mantenimiento y limpieza.

PAVING AND FLOORING SPECIALISTS

Specialist polishing, sealing and repair of all types of 

interior and exterior flooring and pavements. Cleaning and 

maintenance service.

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

de Home Staging y decoración, para que su vivienda se 

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

DETAILS THAT MAKE US UNIQUE

We offer a complete service in Home Staging and interior 

design to transform a dwelling into your home.

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

www.projectessastre.com 

www.naheinmobles.com


