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Especial Dijous Bo  MÉS PROPOSTES
AJUNTAMENT D’INCA

L’evolució de la sabata, a la Fàbrica Ramis.

AJUNTAMENT D’INCA

La col·lecció filatèlica es pot veure al Centre Parroquial de Santa Maria la Major.

Un Dijous Bo d’exposicions
 A més de recórrer les parades de la fira, podeu visitar alguna de les que hi ha programades a Inca
REDACCIÓ INCA

El Dijous Bo també és un bon
moment per adquirir i aprofundir
en coneixements, com també per
gaudir de l’art. Al Museu del Calçat i de la Pell, situat al Quarter General Luque, hi trobareu l’exposició ‘Paisatges industrials’.
També podeu visitar una exposició sobre artròpodes, rèptis, am-

fibis i insectes titulada ‘Reptigàlia’,
a la Gran Via de Colom , que
romandrà oberta fins al  de novembre.
Mostra de segells
Ara bé, si el que us agrada és la filatèlia, heu de saber que avui dijous podeu veure prop de quatre
mil segells, de quatre països dife-

rents, al Centre Parroquial de Santa Maria la Major. L’exposició
suma ja  edicions i suposa un
homenatge a les dones sabateres
d’Inca i a la indústria de la pell i el
calçat, tan importants a la ciutat.
Durant el Dijous Bo, l’exposició,
es mantindrà oberta de  a  hores i de  a  hores. Els visitants
hi podran apreciar una col·lecció

de segells amb molta història que
els transportaran a altres dècades.
A més, paral·lelament a l’exposició s’està realitzant un concurs de
dibuix infantil, en què participen
els nins de diversos col·legis de la
ciutat i ja s’han presentat més de
 dissenys en els quals la temàtica són els segells i el Dijous Bo. El
dibuix guanyador, que es conei-

xerà el dia del Dijous Bo, serà imprès en format segell perquè pugui ser utilitzat de manera oficial
per enviar cartes.
A més a més, podeu visitar l’exposició ubicada a la Fàbrica Ramis
sobre l’evolució de la sabata, una
iniciativa que s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració d’AFACA i el Museu del Calçat.
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CATE CAKE
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FÀBRICA RAMIS

L’HERBA ENAMORADA
D’aquella aigua jo bevia,
i el cert és que tot prenia
als meus ulls encís real;
i el cert és que cada dia,
quan la fosca s’estenia
en asseure’m al portal,
cada estel me pareixia
un forat del blau tendal;
un forat per on fluïa
la claror que enllà hi havia,
la claror celestial.

Maria Antònia Salvá

JOAN GARAU, DESIRÉE SICILIA I JOAN RAMIS.
EQUIP DE COMUNICACIÓ DE FÀBRICA RAMIS

“Dilo Idiomes us desitja un
bon Dijous Bo. Molts d'anys a
tothom!”
MAGDA BELTRAN
DILO IDIOMES

“Desde Cate Cake les
deseamos un buen Dijous Bo
y les recordamos que
tendremos abierto todo el día
para que disfruten de
nuestros dulces y de las
sorpresas que
hemos preparado. ¡Les
esperamos!”
CATALINA FRAU. CATE CAKE

“Andrés Pons Ferrer
desitja unes bones festes
a tots els binissalemers i
binissalemeres.
Molts d’anys!”
FINA

