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EDITORIAL

Els temps canvien i la
vida també
En aquest número de la revista, hem
volgut dedicar el reportatge a analitzar com ha anat canviant Marratxí al
llarg dels anys, i com hi ha anat canviant també la manera de viure. Entenent per manera de viure la relació de
la ciutadania amb qüestions com ara
la manera de divertir-se, la manera de
lligar, el pes de la religió i el sexe. ¿Qui
millor per fer aquesta anàlisi sociològica que tres generacions de dues famílies?
El lector segurament percebrà els canvis en
totes aquestes esferes i, d’acord amb la seva
edat, es podrà sentir més o manco identificat amb els comentaris i les reflexions dels
interlocutors.
“Qualsevol temps passat va ser millor”, diu
el tòpic. D’acord amb aquests mateixos testimonis, i també amb la pròpia experiència,
cadascú ho podrà considerar així, o ben al
contrari: pot pensar que, de cap manera, voldria tornar a viure com es vivia 30, 40 o 50
anys enrere.
Parlant d’evolució i de canvi, a la secció de
Memòria, hem recuperat el treball “Les eleccions municipals a Marratxí durant el franquisme (1948-1973)”, que l’historiador local
Martín Rotger va presentar a les Jornades
d’Estudis Locals de 2016.
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En aquest estudi, l’autor constata, a través
d’una acurada documentació, com eren els
processos electorals en els municipis (en
aquest cas, a Marratxí) al llarg del franquisme. A l’apartat de conclusions, explica Rotger: “els habitants de Marratxí acudien a les
urnes quan eren convocats per tal de complir
amb una tasca pràcticament burocràtica i
evitar possibles represàlies”.
Temps passats que res tenen a veure, afortunadament, amb la manera de votar en l’etapa
democràtica. El darrer episodi, molt recent,
l’hem viscut tots amb les darreres eleccions
municipals, celebrades el diumenge 26 de
maig. Que visqui la democràcia!!!

NOTÍCIES

NOTÍCIES

Els resultats de les eleccions municipals podrien permetre
reeditar un pacte d’esquerres una altra legislatura

El Servei de Menjar a Domicili duplica en un any el nombre
d’usuaris

Els comicis municipals celebrats el dia 26 de
maig varen donar com a resultat 4.061 vots
(el 24,35% del total) per al PSIB. La formació que encapçala Miquel Cabot, va aconseguir sis regidors, dos més que fa quatre anys.
La segona formació més votada va ser Més,
amb Joan Francesc Canyelles al capdavant,
amb 3.083 vots (18,49%) i quatre regidors.

El servei de Menjar a Domicili, integrat dins
del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), ha duplicat el nombre d’usuaris en l’any que du en
funcionament, en passar dels deu que tenia
al principi als 21 que té a dia d’avui. El servei
de Menjar a Domicili es presta per part de
l’Ajuntament, a través d’un contracte signat
amb Creu Roja, per al repartiment del dinar, del sopar o de tots dos àpats a casa dels
usuaris que així ho demanen: per norma general es tracta de persones d’edat avançada
que necessiten una dieta equilibrada i que, al
mateix temps, no sempre tenen possibilitat
de cuinar.

La tercera posició va ser per al Partit Popular, amb Maria Magdalena García Gual com a
cap de llista, amb 3.033 vots (18,19%) i també quatre regidors.
Ciudadanos, de la seva banda, amb llista
encapçalada per José María Amengual, va
obtenir 2.359 vots (14,15%) i tres regidors.

Aquesta formació no ha tengut representació al consistori la darrera legislatura, circumstància que també es dona amb Vox. La
formació encapçalada per Juan Pizarro va
aconseguir 1.814 vots (10,88%) i dos regidors.
En el cas de Unidas Podemos, amb Humberto López com a líder, va fer-se amb 1.233
vots (7,39%) i un regidor, enfront dels tres
que va obtenir fa quatre anys. Finalment,
El PI, liderat per Neus Serra, obté el mateix
regidor que als anteriors comicis municipals,
fruit dels 966 vots (5,79%).
La participació en els comicis municipals a
Marratxí va ser del 59,7%. amb 16.814 vots,

una abstenció del 40,3%, 126 vots en blanc
(0,75%) i 139 paperetes nul·les (0,83%).
El nou equip de govern que ha de regir els
destins del municipi fins a 2023 prendrà possessió en la sessió plenària convocada per
dissabte 15 de juny a les 12.00 hores.

En tot cas, Serra reivindica la “implicació”
dels serveis de salut, “ja que les persones
majors solen prestar més atenció a les recomanacions i als missatges que els pugui dirigir en un moment donat el personal mèdic”,
i afegeix que “des del punt de vista dels hàbits alimentaris, sobretot la població de més
edat, ha de canviar el xip i apostar decididament per una dieta potser no tant gustosa
però sí molt més equilibrada i saludable”.

El cost del dinar és de 6,3 euros mentre que
en el cas de rebre el dinar i sopar és de 9,8
euros per encàrrec. En el cas d’optar per només rebre el sopar, el cost és de 3,4 euros;

aquesta opció sol correspondre amb persones que dinen ja en un centre de dia. En tot
cas, des de Serveis Socials s’estudia la capacitat econòmica de l’usuari potencial (o, si és
el cas, de la unitat familiar en què s’integra)
per determinar fins a quin punt es pot rebaixar el cost dels àpats amb la possibilitat,
fins i tot, de quedar a cost zero.
“Estam satisfets amb l’acceptació que està
tenint a Marratxí el servei des del moment
que es va posar en marxa, ara fa un any. És
una iniciativa que va néixer perquè des de
Serveis Socials consideràvem que hi havia
una necessitat d’atendre aquesta qüestió i
també perquè hi havia una certa demanda
social. Les xifres ens estan donant la raó”,
explica la coordinadora de Serveis Socials de
l’Ajuntament, Marta Serra.

Així, el servei de Menjar a Domicili brinda la
possibilitat als usuaris de rebre el dinar o el
sopar, o tots dos àpats, per cadascun dels
dies de la setmana, inclosos els caps de setmana. En tot cas, el repartiment, a càrrec de
personal de Creu Roja, es du a terme cada
dos dies.
En aquest sentit, Serra explica que “tots els
menús (tant els convencionals com els adaptats a persones diabètiques) responen a les
directrius que en primer terme fixa el metge
de capçalera de cada usuari i després preparen els nutricionistes de Creu Roja”.
Les persones interessades a rebre aquest
servei de Menjar a Domicili s’han de personar
a les dependències de Serveis Socials (carrer
de Cabana, en el nucli de Sa Cabana) per
complimentar la corresponent sol·licitud.

L’Ajuntament ha instal·lat al ‘corre-cans’ de Nova Cabana jocs per potenciar
l’agilitat i l’exercici físic dels cans

El mes de maig, l’Ajuntament, a través de l’àrea
de Medi Ambient, va instal·lar a Nova Cabana
una sèrie de jocs per potenciar l’agilitat i l’exercici físic dels cans d’aquest nucli del municipi,
que té una nombrosa població canina.
Aquests jocs, que es coneixen tècnicament
com a Agility, són rampes, eslàloms o túnels

especialment concebuts per als cans. Els educadors canins de cada vegada el recomanen
més com a fórmula per tractar certs problemes
de comportament en els cans, i per potenciar
el seu bon estat físic i mental. A més, els jocs
d’Agility ajuden a la interacció entre els propietaris i les mascotes. En el cas de Nova Cabana,
se sumen i complement el corre-cans ja exis-

tent, que el consistori va instal·lar atenent a la
demanda dels veïnats en aquest sentit.
Pel que fa als corre-cans, a Marratxí n’hi ha
tres: a més del de Nova Cabana, a Es Caülls i a
al carrer de Coanegra (al Pont d’Inca).

NOTÍCIES

Unes 200 persones varen gaudir de la primera edició de ‘Txifest’,
que va oferir tot tipus d’activitats per als joves dins de l’oci
alternatiu

L’Ajuntament inicia la campanya anual de
detecció i control del moscard tigre a
Marratxí

NOTÍCIES
El Gran Mercat estrena el
canvi d’ubicació amb
satisfacció de comerciants i
clients
El diumenge 19 de març es va estrenar la nova
ubicació del Gran Mercat del polígon de Marratxí, i ho va fer amb satisfacció per part de comerciants i clients, ja que la jornada va comptar amb molta assistència, millor circulació de
vehicles i millor neteja dels espais ocupats per
les parades, que des d’ara són cinc grans aparcaments de titularitat municipal.

El dissabte 19 de maig al vespre, unes 200
persones varen participar a la primera edició de ‘Txifest. Nits alternatives’ a la plaça
de l’església del Pont d’Inca, una festa que
va incloure multitud d’activitats per al públic
jove de Marratxí. De fet, la major part dels
participants varen ser joves adolescents,
però també hi va haver famílies amb nins i
nines.
Entre altres, hi va haver distints tallers (de
grafitis, de trunyelles i de batucada), de la
mateixa manera que també hi va haver torneig de futbet 3x3, rocòdrom, tirolina, torneig de cartes de rol, actuació del discjòquei

Alex Black, bachata i ball modern, entre altres. Totes les activitats varen ser de caràcter gratuït i organitzades per les àrees de
Serveis Socials i Joventut de l’Ajuntament,
amb els Espais Joves. L’únic que havien de
pagar els participants varen ser les begudes
a l’estand que l’esplai Utopia hi tenia instal·lat
per ajudar a finançar les seves activitats.
La de dissabte va ser la primera edició de
‘Txifest’, que tendrà caràcter mensual (excepció feta del mes d’agost) i amb caràcter
rotatori: la segona cita està programada per
al divendres 28 de juny, amb la celebració
d’una gimcana esportiva al poliesportiu de

Pòrtol.
‘Txifest’ és una festa emmarcada dins de la
campanya d’oci saludable que l’Ajuntament
ha estat promovent al llarg de la legislatura.
En aquest mateix àmbit, i com a precedent
de la mateixa ‘Txifest’, l’estiu passat es varen
celebrar les anomenades ‘Nits Joves’, amb
torneigs esportius i cinema a la fresca, als
CEIP Blanquerna i Miquel Costa i Llobera.

Les trobades intergeneracionals entre els usuaris del Centre de Dia
Brot de Gínjol i els nins i nines de l’escoleta de Ses Cases Noves
clourà la temporada el 27 de juny
La darrera sessió consistirà en una gran festa, que incloure un taller de fer bimbolles.

El dia 27 de juny és la data en què es posarà punt i final a la temporada 2018-2019
de les trobades intergeneracionals, que es
duen a terme dos dijous alterns amb caràcter mensual entre les persones majors del
Centre de Dia Brot de Gínjol, a Ses Cases
Noves, i l’escoleta de 0 a 3 del mateix nucli.

Aquestes trobades, promogudes des de
l’àrea de Serveis Socials, han començat a
funcionar aquesta temporada, de manera
que cada dos dijous al matí, nins i nines i persones majors es reuneixen a dependències
de Brot de Gínjol per col·laborar en distintes
activitats programades. Cadascuna de les
activitats es fa dues vegades al mes, ja que
també són dos els grups de nins i nins establerts en relació a l’edat.
El mes de maig, una de les activitats duites
a terme va ser la pintura de cossiols de fang.
“La veritat és que tant les persones que fan

ús del Centre de Dia com els nins i nines esperen amb ànsia aquestes trobades, que són
molt positives per a tots dos col·lectius. Els
nins aporten confiança i autoestima als més
grans. I als nins els permet la identificació
d’emocions”, explica Toni Arbós, educador
social de Serveis Socials. Arbós destaca la
implicació tant de la directora de l’escoleta,
Maria Àngels Pizarro, com de la coordinadora del Centre de Dia, Aina Vallespir.
Entre les activitats que s’han duit a terme els
darrers dies, es poden destacar tallers d’ous
de Pasqua, Festa de Carnaval o contacontes
intergeneracional.

Com cada any per aquestes dates, l’àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament inicia la campanya per a la detecció i el control del moscard tigre a Marratxí. La campanya d’enguany,
que acabarà el mes de novembre, inclou la
inspecció gratuïta en els domicilis particulars
d’aquells veïnats que ho sol·licitin a qualsevol
registre municipal, omplint un formulari que
se’ls dispensarà amb aquest efecte.
El moscard tigre, originari del sud-est asiàtic, es
va detectar per primera vegada a Mallorca l’estiu de 2012. Se’l reconeix per les ratlles blanques que té al cap i al cos, i és actiu sobretot
de dia i a l’exterior de les cases. Les femelles
produeixen molèsties a causa del nombre ele-

vat de picades que fan.
Els experts consideren que el més important
i efectiu, en termes de prevenció, és evitar la
posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Per tant, convé eliminar els punts d’aigua
on pugui créixer. Els mateixos experts consideren que l’aplicació d’insecticides sobre el moscard no és un mètode eficaç per controlar-ne
la plaga.

El nou emplaçament respon a la necessitat de
complir amb les normes de seguretat corresponents al nivell 4 d’alerta terrorista decretat
pel Ministeri d’Interior a tot l’Estat. Comporta
una circulació de vehicles més fluïda (en quedar habilitats per al trànsit el carrer de Conradors) i més facilitats per a la neteja de l’espai
una vegada acaba el mercat, gràcies a l’habilitació de deu grans contenidors, dos a cadascun
dels aparcaments, i una cubeta de reciclatge.
Així, l’Ajuntament compleix els plans d’emergències i d’evacuació elaborats per tal finalitat.
Tant comerciants com clients varen constatar
les millores derivades de la reubicació, no només en termes de seguretat sinó també per la
facilitat a l’hora de poder fer les compres i de
circular amb fluïdesa amb el vehicle.

Aquesta campanya de control de plagues del
moscard tigre se suma a les altres que també
du a terme l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament, com la de la processionària del pi.

Més de 800 alumnes de nou col·legis varen participar a la XIX
Diada d’Educació Viària de Marratxí
El matí del darrer divendres de maig, dia
31, es va celebrar a la plaça de Sa Cabana i
carrers adjacents la dinovena edició de la
Diada d’Educació Viària de Marratxí, que va
comptar amb la participació de 820 alumnes de nou col·legis del municipi. Són alumnes d’educació infantil, de primer i segon de
primària i d’educació especial.
Un any més, la Diada d’Educació Viària es va
erigir en la gran festa de cloenda del programa formatiu que, en aquesta matèria, la Policia Local du a terme en els centres formatius del municipi. Enguany, aquesta formació
ha arribat a més de 5.000 alumnes.

La Diada d’enguany manté l’estructura habitual d’altres anys, però també tendrà lloc per
a novetats significatives. És el cas, per exemple, del taller que vincula fang i educació
viària. També destaca l’exposició, amb plafons informatius, ‘Els orígens de l’educació
viària a Mallorca’, a càrrec de la Universitat
de les Illes Balears (UIB). Com de costum,
hi va haver mostra de vehicles policials i
d’emergència, parcs infantils de trànsit, castells inflables, animació musical i exhibició
de la unitat canina de la Policia Nacional.
Com també és habitual, hi va haver recepció d’autoritats, en aquest cas el batle Joan

Francesc Canyelles i el regidor de Seguretat
Ciutadana, Antoni Mangiova.

NOTÍCIES

L’Ajuntament farà un projecte pilot amb contenidors intel·ligents
per reduir les infraccions i augmentar la recollida selectiva

En dates pròximes, Marratxí disposarà
de contenidors intel·ligents a dues àrees
d’aportació del municipi dins d’un pla pilot, pioner a les Illes Balears, en què està
fent feina l’empresa marratxinera Wireless
DNA, ubicada al Parc Bit. El projecte pilot,
coordinat des de l’àrea de Medi Ambient,
persegueix dos grans objectius: evitar les infraccions i les males pràctiques a l’hora de
dipositar els residus per part dels veïnats i
també millorar la recollida selectiva.
Les dues àrees d’aportació de residus on
s’instal·laran els contenidors intel·ligents seran al carrer Lliri, de Nova Cabana, i al carrer Major, de Pòrtol. Cadascuna d’aquestes
àrees tendrà quatre contenidors (un per a
cada tipus de residu) dotats amb un sensor
que permetrà determinar a temps real paràmetres com ara el pes, el moviment, la temperatura i el volum intern i extern de residus,
que generaran diferents informes. El creuament d’aquestes dades permetrà conèixer,

per exemple, l’espai de temps que transcorre entre que es fa el buidatge i s’omple de
fems; si hi ha risc d’incendi i també si hi ha
residus als voltants. Amb aquests resultats,
es podrà recalcular les rutes i diferents inputs per fer més efectiva la gestió dels residus.
Tots aquests informes permetran, d’una banda, evitar les infraccions i les males pràctiques dels veïnats a l’hora de dipositar el fems
i, de l’altra, millorar i fer més efectiva la recollida de les distintes castes de residus. En
el mal ús dels contenidors de residus que es
pretén evitar o reduir hi ha el fet de dipositar
el fems en un contenidor que no li correspon; deixar-lo al terra; deixar-hi mobles o
electrodomèstics…
Wireless DNA

R+D+i. Creada el 2014 i amb oficines centrals al Parc Bit i Mèxic, du des 2016 fent feina a escala global, amb especial incidència a
Amèrica del Nord i Sud-amèrica. Des de la
seva creació, l’empresa està especialitzada
en el monitoratge, auditoria i optimització
de xarxes, i ofereix solucions innovadores
orientades a maximitzar el benefici dels
clients.
Wireless DNA va adquirir el 2017 l’empresa
Meteoclim, dedicada a la predicció meteorològica, amb efectes sobre les telecomunicacions. En aquest sentit, per exemple, la
Vuelta Ciclista a Espanya n’ha contractat els
serveis. Wireless DNA, que té entre mans un
ambiciós projecte d’Smart City, va rebre el
2014 el premi CAEB Emprenedors i el 2017
i el premi de CEPYME a la innovació tecnològica.

Wireless DNA és una companyia que ofereix
productes i serveis basats en solucions de

Maria Llauradó, guanyadora del concurs del cartell de les Festes de
Sant Marçal
Maria Llauradó ha estat la guanyadora del
concurs del cartell de les Festes de Sant
Marçal, segons ha determinat el veredicte del Jurat del certamen. Llauradó rebrà
un premi de 300 euros com a guanyadora
d’aquesta edició del concurs, i l’obra original
passarà a ser propietat de l’Ajuntament de
Marratxí.
Llauradó, que va estudiar Belles Arts i es dedica parcialment a la il·lustració infantil, es
mostra feliç per haver estat la guanyadora
del concurs. “Estic molt contenta i encanta-

díssima d’haver guanyat aquest premi amb el
cartell de les Festes de Sant Marçal. M’ha fet
molta il·lusió”.
Les bases del certamen estableixen que la
temàtica del cartell ha d’estar relacionada
amb les festes patronals de Marratxí, és a
dir, amb les Festes de Sant Marçal. Cada any,
l’Ajuntament convoca el Concurs de creació
del cartell de les Festes de Sant Marçal per
potenciar la creació artística, la participació
ciutadana i també promocionar les festes
patronals.

REPORTATGE

LA VIDA A MARRATXÍ VISTA
AMB ELS ULLS DE TRES
GENERACIONS

Les qüestions plantejades són: Com era
Marratxí?, Com era la feina?, Formes
d’entretenir-se i de lligar, Religió i sexe. Els
interlocutors han estat Maria Muntaner Gili
(80 anys), Antònia Vidal Muntaner (56 anys)
i Jaume Miralles Vidal i Maties Miralles Vidal
(31 anys) d’Es Forn des Pla de na Tesa, i Magdalena Serra Coll (75 anys), Maria Ramis Serra
(51 anys) i Marina De San Segundo Ramis (26
anys), de la Ferreteria Can Xic, de Pòrtol.
COM ERA MARRATXÍ?
Forn des Pla de na Tesa

Amb els anys, les coses (i la mateixa vida) canvien. Així,
hàbits molt consolidats temps enrere amb la mirada
d’avui poden aparèixer com a extravagàncies. D’igual
manera, fets molt quotidians i institucionalitzats avui en
dia poden ser considerats com exageracions per les generacions de més edat. En aquest reportatge, tres generacions de dues famílies reflexionen sobre diverses qüestions per avaluar si la vida ha canviat tant i com ho ha fet.

Maria: “Jo era de Pont d’Inca, i vaig venir al
Pla de na Tesa amb 23 anys, quan mon pare
va comprar el forn. A la meva infantesa i adolescència, el Pont d’Inca era molt potent i
tenia de tot: veterinari, metge, farmàcia, dos
col·legis (La Salle i Les Agustines), Sa Refinadora, la fàbrica de les llistes. Aquí, al Pla de
na Tesa, no hi havia gaire de res. Hi havia una
carnisseria, on mataven un xot cada setmana
i tothom en comanava. El contrast va se gros.
Aquí, un temps, només hi havia una furgoneta, que era la del meu home, Jaume Vidal”.
Antònia: “Sempre he viscut en el Pla. Jugàvem a la plaça (no teníem altra cosa) amb
mon germà fins a l’hora de dinar. Anàvem a
l’escola al Pont d’Inca amb bicicleta, Només

ens hi acompanyaven en cotxe quan plovia.
No hi havia autobús; de fet, no n’hem tingut
fins ara. Record que quan jo era petita començava a arribar gent de la península, sobretot de Jaén i Granada. També vam créixer
molt en el Pla quan es va fer l’aeroport de Son
Sant Joan; llavors va venir molta gent d’altres
parts de Mallorca (Sa Pobla, per exemple) per
viure aquí”.
Jaume-Maties: “Quan érem nins, el Pla començava a urbanitzar-se, van començar a ferse els primers adossats. Al col·legi, hi anàvem
al Pont d’Inca; això sí ja ens hi acompanyaven
en cotxe. També jugàvem a futbol, ja que el
padrí era el president de Unió Esportiva Pla
de na Tesa”.
Can Xic
Magdalena: “Quan jo era jove, Marratxí era
molt diferent, molt, a com és ara. Tot ho era:
la vida, la manera de viure, la manera de divertir-se, la joventut, tot... Crec que ara en general està millor, però, com a totes les coses de
la vida, abans hi havia coses bones i dolentes.
En tot cas, no me’n penedesc gens d’haver
viscut en aquell temps, ja ho crec que no”.
Maria: “Record que anar de Pòrtol fins al Pont
d’Inca (on jo anava a escola) era tot un món.
Era com fer un gran viatge, la distància sem-

blava enorme. A la carretera d’Inca no hi havia
absolutament res”.
Marina: “Jo ho veig igual que quan era nina;
això sí, el que percep de diferent és que Pòrtol ha crescut molt els darrers anys: abans
eren quatre carrers, ara és més gran i tenim
una urbanització i tot”.
Magdalena: “Abans només hi havia cinc nuclis: Pont d’Inca, Pla de na Tesa, Sa Cabaneta,
Pòrtol i Marratxinet. I ara crec que ja són 25
nuclis”.
LA FEINA
Forn des Pla de na Tesa
Maria: “Fins als 14 anys vaig anar a l’escola;
després vaig començar a fer feina com a modista amb el sastre Antonio Company. En el
forn, fèiem feina de manera molt distinta
a l’actualitat. El meu home era el primer a
posar-s’hi per preparar-ho tot; qui pesàvem la
pasta per fer els pans érem jo i la meva germana Magdalena. Record que passava la Fiscalia a controlar el pes; no ens podíem excedir en res, ni en la farina, ni el sucre, ni la llet...
També teníem una màquina de fer sopes.
Antònia: “Com he dit, molts de veïnats del
Pla de na Tesa feien feina a l’aeroport o a

REPORTATGE
Campsa. Hi havia algun taxista; algú també
començava a fer feina en el banc. En el meu
cas, me feia il·lusió ser mestra d’escola, però
mon pare ens va dir a mi i a mon germà que
sense la nostra feina en el forn, el negoci no
tiraria endavant. Jo tenia 18 anys. El meu germà, amb 16, també va començar a treballar-hi.
Finalment, l’any 86 vàrem ser nosaltres dos i
les respectives parelles els que ho vam agafar”.

Marina: “Jo sempre he tengut sort a l’hora de
trobar feina. Però he de dir que normalment
el que les empreses cerquen són treballadors
que facin feina, que siguin submisos i que no
es queixin. Si comences a demanar, en troben
un altre... o deu”.

Antònia: “L’únic que és per a tota la vida, i ja
costa, són els fills”.

“Record que anar
de Pòrtol fins al Pont
d’Inca (on jo anava
a escola) era tot un
món. Era com fer
un gran viatge, la
distància semblava
enorme. A la
carretera d’Inca no
hi havia
absolutament res”.

Can Xic

Maria Ramis (Can Xic)

Maties: “Abans, la gent començava en una
feina i ja hi passava tota la vida. Ara ja no és
així. Abans, la gent cercava estabilitat per sobre de tot, crec, mentre que ara la joventut
potser té més inquietuds professionals”.
Jaume: “Crec que és una sort que puguem fer
el que vulguem a cada moment. A la gent major li costa un poc entendre-ho.

Magdalena: “Tota la vida he fet feina aquí a la
Ferreteria, des dels 22 anys fins que me vaig
jubilar amb 65. I he de dir que abans n’hi havia
molta més, de feina, que ara. La diferència es
va donar amb l’arribada de les grans superfícies. He passat molt de gust de fer feina:
els clients no eren només clients, sinó també amics, hi havia molta de confiança. I no
teníem horari: estava obert fins que hi havia
clients”.
Maria: “Jo també he fet sempre feina aquí. I
sí, té raó ma mare: abans érem cinc persones
despatxant. A més, record perfectament que
els dissabtes era una obligació venir a treballar, després d’estar estudiant a l’escola tota la
setmana. Ara, de vegades, jo tota sola la puc
dur, la feina. Els treballadors teníem una altra
mentalitat; jo estic més d’acord amb els plantejaments actuals, amb més conciliació amb
la vida familiar. Record que a la mare gairebé
no la vèiem; feia feina tot el dia, només pujava
a sopar”.
Marina: “Fer feina els dissabtes? A veure, si
els puc tenir lliures, molt millor és clar. Aquí,
hi vaig fer feina un parell d’anys i jo percebia
que no n’hi tendria per a tota la vida. M’he hagut de cercar la vida: ara estic de de cambrera
mentre estudiï Infermeria. Jo crec que abans
no hi havia tantes oportunitats com hi ha ara”.
Magdalena: “D’això es tracta, a espavilar... Ho
du en els gens, na Marina. Tothom que cerca
feina, en troba, eh?”

FORMES D’ENTRETENIR-SE I DE LLIGAR
Forn des Pla de na Tesa
Maria: “De nines, jugàvem a figuretes. Això sí,
els nins no els hi volíem; ells jugaven a bolles.
El dia que vaig fer 18 anys vaig anar a ballar
per primera vegada. Va ser a Palma, amb tres
mares i vuit amigues. Només podíem fer dos
balls seguits amb el mateix jove. Aquell mateix dia, vaig conèixer en Jaime Vidal Palmer.
El diumenge següent ja el vaig tenir al Pont
d’Inca, em va dir de ser parella, i dos anys després ens vàrem casar. Amb 23, vaig ser mare”.
Antònia: “De nina, jugàvem a pedretes i també a figuretes, però ja d’adolescent vàrem
crear el Club Juvenil Gaudium, amb el qual
organitzàvem excursions, anades al cinema a
Palma... La majoria de parelles sortien d’aquí
mateix, bé o d’aquí o del Pont d’Inca. Aleshores a ca teva sempre es deia ‘si el coneixem,
molt millor’. Teníem hora de tornada molt
marcada, cap a les 11 o 12 de la nit, no més
tard”.
Jaume/Maties: “Jugàvem a futbol i estàvem
molt pel carrer. Estàvem apuntats al club
d’esplai Es Puntet, on ens vèiem amb els
amics del poble. Hi anàvem els divendres i
els dissabtes. Durant les vacances d’escola,
fèiem acampades. També recordam quan
varen aparèixer les primeres videoconsoles.
També anàvem a ca els pocs amics que varen

començar a tenir internet, i patien moltes
desconnexions”.
Jaume: “Lligar? Primer era més amb gent del
voltant. Després la gent ja va fent la seva vida.
El Messenger era una opció per lligar. La iniciativa en tot cas la dúiem nosaltres”.
Maties: “Bé, no sempre. Jo crec que ara està
igualat o fins i tot les dones són més llançades”.
Can Xic
Magdalena: “Això també era molt diferent,
però no és que no ens divertíssim. Nosaltres
anàvem a les festes de Sant Marçal, de Pòrtol, de Sa Bassa... Teníem quatre o cinc festes
durant l’any. Hi havia verbenes, i les dones
estàvem totes juntes assegudes. I érem ben
felices... Crec que millor que anar de “tapeo”
tot el dia, com es fa ara. Ah, el que no comprenc d’ara és que la joventut, per divertir-se,
hagi de beure... Nosaltres, bevíem aigua i pinya. Lligar? Ho feien els homes. Les dones ens
havíem d’esperar que s’acostassin. Nosaltres
no podíem dir: ‘Aquest o aquell m’agrada. Era
una cosa grossa’. Amb el meu marit, Miquel
Ramis, ens vàrem conèixer passejant per la
Fira de Santa Maria. Ell tenia 17 anys i jo 16.
Ara duim 54 anys de casats”.
Maria: “Nosaltres anàvem a distintes verbenes (a Santa Maria, Sant Marçal, Bunyola...).
Això sí, amb hora d’arribada, les 12 o la 1. També anàvem a les discoteques de l’Arenal, a lligar amb els estrangers”.
Marina: “Ah, veus, això no ho sabia de ma
mare...”.
Maria: “Però a mi m’agraden més els homes
d’aquí. Nosaltres ja ens acostàvem als homes, no era com temps abans. Ja hi havia més
igualtat en aquest sentit. Ens deixàvem dur a
fer una volta amb la moto; ja teníem manera
de demostrar-li interès a l’home; ens fèiem
entendre”.
Magdalena: “I si llavors no us feia cas, quin
ridícul!”.
Marina: “Discoteca, verbenes. Però en el meu
cas, ja cada cap de setmana com qui diu. Ens
movíem pel passeig Marítim i per Magaluf, alguna vegada. Un pic o dos s’hi ha d’anar. Ah, i
quasi cada diumenge anàvem al pub de Santa
Maria. Lligar? Ara és molt fàcil, quasi no es
xerra. Demanes el nom, quatre coses, i endavant... Això sí, pens de que festa no has de
voler trobar l’home de la teva vida: a la festa,
vas al que vas. La gent va amb la ment oberta”.

Magdalena: “Seria més bé la ‘mente loca”.
Maria: “A mi, la veritat, me fa un poc de pena
que s’hagi perdut el romanticisme”.

“El sexe era pecat.
Només cabia dins
del matrimoni. I no
se’n parlava mai.
Ara bé, tampoc érem
estúpids. ‘De besos
y abrazos no nacen
niños’”.
Maria Muntaner
(Forn des Pla de na
Tesa)
SEXE/RELIGIÓ
Forn des Pla de na Tesa
Maria: “La missa era obligada. Hi anàvem els
diumenges a les set i mitja, amb màniga llarga
i calcetins llargs, tant a l’hivern com a l’estiu,
i un vel. Si no t’hi presentaves, Sor Amparo te
llevava punts a l’escola. Tothom estava batejat, tothom feia la primera comunió, tothom
es casava. Les esglésies estaven plenes a
vessar, la d’aquí el Pla de vegades tenia gent
defora i tot. Ara tot ha canviat: ha vingut

l’Anticrist i tenim un món que és un desastre,
o així el veig jo. Sor Amparo, monja-professora de La Salle, ja ens en parlava.
El sexe era pecat. Només cabia dins del matrimoni. I no se’n parlava mai. Ara bé, tampoc
érem estúpids. ‘De besos y abrazos no nacen
niños’, com sempre ens deia Sor Amparo.
Avui en dia dos joves es coneixen i l’endemà
se colguen. Això és un desastre”.
Antònia: “L’església tenia molt de pes a la
meva època. De petita anava a missa, també feia de cantora a la Coral. Però abans tot
era pecat, tot pareixien perills i ocasions per
pecar, tenies el catecisme al cap en tot moment. Tot el dia t’havies de confessar, tot i
que sovint no sabies ni de què. Ara, alguna vegada hi vaig, a missa com a creient que som.
El sexe? Record que el dia que vaig tenir la
menstruació, gairebé me vaig sentir avergonyida, semblava que havia fet alguna cosa dolenta. Record que ma mare me va dir: ‘Ja pots
anar ben alerta, ara ja no és el mateix anar a
jugar amb els al·lots’. La majoria d’al·lotes ens
casàvem per tenir més llibertat, per anar-te’n
de ca teva. La primera informació sobre el
sexe ens la varen donar a l’escola, tot i que
era de monges”.
Jaume-Maties: “Nosaltres ens obligaven a
anar a missa en festes senyalades: el Ram, per
Pasqua, la Nit de Nadal. Vàrem fer d’escolans
i ens pagaven 200 pessetes per cada missa
(un poc més si era una Comunió), i gastàvem
aquests doblers en sortir de l’església en el
futbolí del bar de la plaça. Sexe? A l’escola,

ens varen donar molt poca informació, sobretot comparat amb ara. Abans semblava que
estàvem en el Paleolític en qüestions de sexe,
i ara potser hem passat a un altre extrem. De
vegades, les fonts no són del tot fiables”.
Can Xic
Magdalena: “En el meu temps, el sexe era
una cosa prohibida, no se’n parlava. Estàvem
mentalitzats així: t’havies de casar per tenir un
fill i per formar una família. Religió? Jo cada
diumenge vaig a missa, com he fet tota la
vida. Ara som l’única de ca nostra”.
Maria: “Jo a missa també hi vaig anar, fins als
17 o 18 anys. De fet, si no anava a missa, no hi
havia opció de sortir. Per altra part, a ca nostra, de sexe no en parlàvem mai”.
Marina: “A mi tampoc no m’has explicat mai
res de sexe ni te n’he demanat res”.
Maria: “Si estàs més assabentada que jo...
Què t’havia de contar?”
Marina: “De petita, havia anat a missa amb
la padrina, però no obligada. Jo he combregat, he fet la Comunió i tot, però ja no vaig
a l’església. Sexe? Ara és normal. De fet, si
no ho fas, ets l’estrany, el rar. Ets antic. I de
vegades, amb informació equivocada, perquè
les fonts d’on traiem aquesta informació no
sempre són les més fiables. A més, qualsevol
cosa que facis l’has de pujar al Facebook, a
Instagram i pertot”.

ENTREVISTA
-D’on li ve l’interès pel món de la realització?
-A ca meva sempre hi ha hagut interès pel cinema; cada setmana hi
anàvem, m’agradava molt. I un dia, quan estudiava segon d’ESO a
l’institut de Marratxí, ens van encarregar fer un vídeo en anglès. Vam
fer un grup de feina i vam decidir fer un curtmetratge que vaig dirigir, si
bé tots hi fèiem un poc de tot... El cert és que quan es va projectar vaig
notar un molt bon retorn, molta gent me deia que els havia agradat
molt, que els havia cridat l’atenció. Jo mai no havia destacat en els estudis ni en esport ni res, però es veu que això se me donava bé. Aleshores, vaig començar a interessar-me encara més seriosament pel cinema
per entendre com funcionava, en un principi de manera autodidacta.
Vaig començar a seguir directors de referència com Steven Spielberg
o Tim Burton; i vaig veure que hi havia molts tipus diferents de cinema,
no només el comercial, sinó també l’independent. En aquest context,
va ser quan me vaig decidir estudiar Direcció de Cinema a Barcelona.

-Quins reptes de futur es planteja? Creu ja té un estil pel qual es pugui
identificar la seva feina cinematogràfica?
-La idea és fer llargmetratges i sèries, que és on hi ha més producció,
és el que està de més de moda diríem tant a Espanya com a l’estranger.
Estil? Jo no el veig, no en som conscient, si bé he de reconèixer que sí
que hi ha gent que me diu que sap reconèixer un treball meu. Consider
en tot cas que encara és prest; crec que l’estil es podrà anar definint
amb el temps, quan tens ja una carrera una poc més llarga. Sí que és
vera que hi ha elements que poden determinar un estil concret; les
fotos, el color, repetir amb els mateixos actors, el gènere... En aquest
sentit, m’agrada particularment el fantàstic, el terror, la ciència ficció.
He de dir, però, que el segon dels meus curts, Fuera de juego, és una
comèdia, i és el que m’ha donat més premis i més satisfacció personal.
Sempre m’ha agradat més fer por que fer riure, tot i que se sol dir que
el més difícil és fer riure...

-Què és el més important que hi va aprendre, en aquesta formació?

-Els seus somnis laborals passen per Hollywood?

-Stanley Kubrik és el que està més amunt per a mi. En Fernando Vidal,
un dels companys del grup de l’institut amb qui vam fer el curt, me
va recomanar de veure La naranja mecánica. I ja el primer dia la vaig
veure dues vegades. És una pel·lícula amb molt de missatge i a mi me va
suposar un clic, un punt d’inflexió
important, perquè a partir d’aquí
vaig decidir estudiar cinema.

-Hollywood és un mite, però me consta que hi tens poca llibertat per fer feina. El que sí que m’agradaria és que productores
nord-americanes me volguessin ajudar a dur endavant els meus
projectes, però sempre conservant la meva llibertat creativa. El
que sol passar darrerament és que si un
fa bona feina aquí a Europa (cas, entre
altres i per exemple d’Amenábar) vénen
els nord-americans, te contracten, te
n’hi vas per fer la feina que has de fer i
tornes. Un cas excepcional en aquest sentit és el del director català
Jaume Collet Serra. El cas és que Collet Serrà viu allà des de fa
molts anys, i sol tenir com a actor protagonista Liam Nesson. Per
cert, a Collet Serra el vaig conèixer en un supermercat a Hollywood mateix, una temporada de vacances que vaig ser per allà.
Somni? Veure una pel·lícula meva en el top manta. La compraria,
ben segur que sí.

“El meu somni és veure una
pel·lícula meva en el top manta”

-Està compaginat el cinema i la publicitat a dia d’avui. ¿En què
s’assemblen i en què divergeixen la realització cinematogràfica i la
publicitària?
-En el cinema, normalment, gaudeixes de més llibertat per prendre les
decisions creatives. Dit d’una altra manera, sols tenir la darrera paraula,
cosa que no passa quan estàs en la publicitat, en què generalment ets
un empleat d’un client: hi ha una marca que te contracta a través d’una
agència de publicitat, que ja té un guió predefinit. Hi pots aportar com
a realitzador el teu punt de vista, però la darrera paraula no la tens tu.
De vegades, fins i tot t’arribes a plantejar per què te criden si ja ho
tenen gairebé tot fet.
-Per tant, es deu sentir més còmode treballant en el cinema...

MIQUEL ÀNGEL
DURÁN

DIRECTOR DE CINEMA I REALITZADOR DE
PUBLICITAT

A base de talent i esforç, està començant a fer-se un nom
en el sempre complicat món del cinema. De moment, ja
ha dirigit tres curtmetratges (La melodía del mal, Fuera
de juego y El niño de oro) i va camí del quart. En paral·lel,
també treballa en la publicitat. De totes aquestes qüestions, entre altres, parla Miquel Àngel Durán.

-Sí, m’agradaria més dedicar-me al cinema, tot i que sé de les dificultats
que comporta a Espanya, sobretot si parlam d’estabilitat econòmica a
llarg termini. En tot cas, la publicitat la veig com una bona escola per al
cinema, en el sentit que hi tens uns horaris, uns calendaris a cobrir; per
tant, tens una pressió a sobre a l’hora de fer feina. A més, en publicitat,
hi sol haver pressupost i es pot disposar dels millors recursos (càmeres
bones, bons objectius, els millors professionals). Basta dir un anunci,
per un dia de rodatge, pot costar devers 120.000 euros, quantitat que
per a un curtmetratge equival a una superproducció. En els curtmetratges precisament no hi ha unes tarifes establertes per cobrar
els professionals, sinó que depèn dels recursos que un tengui en un
moment determinat.
-Com definiria el seu moment professional?
-Crec que tot just estic començant; els anys anteriors han estat
d’aprenentatge; he estat fent sobretot de muntador, amb la qual cosa
m’he pogut pagar les meves coses, els meus curtmetratges. Per exemple, fa unes setmanes vaig gravar un anunci a Madrid per a Navidul per
al Dia de la mare i ja estam fent feina amb clients potents.

ENTREVISTA

AGENDA JUNY
CULTURA
MÚSICA
1/6/2019
VI Concert solidari de la Banda Municipal
de Música de Marratxí. A benefici d’Emma
Gómez, nina de tres anys afectada per la
síndrome d’Angelman.
19.30 h
Conservatori Superior de Música (Palma).
Entrada: 6 euros.

ACTIVITATS
4/6/2019
Xerrada sobre aspectes bàsics de la normativa de comerç, a càrrec de la directora
inspectora de la Direcció General de Comerç del Govern, Carme Ledesma.
14.00 h
Sa Deixalleria.
11/6/2019
Taller sobre imatge corporativa i retolació
comercial, a càrrec de Toni Borràs.
14.00 h
Sa Deixalleria.
GENT GRAN
-Quins projectes immediats té entre mans?
-Esper estrenar per Nadal un nou curtmetratge de ciència ficció
titulat Bionic, produït per Singular Audiovisual. A hores d’ara, ja
tenim el suport d’IB3, de l’Ajuntament de Marratxí i del sector
privat. Hi tendrem dos actors de Barcelona i un altre de Mallorca, i
el rodatge, també a l’illa, el començarem a finals d’agost.
-Com valora el moment actual del cinema balear?
-Crec que està en el millor moment de la seva història, diria.
Duim dos anys guanyant un Goya, cosa que no havia passat mai. A
més, aquí es fan sèries bones (Treu foc, Amor de cans...), hi ha una
producció important. Tenim professionals de molta qualitat, que
sorprenen la gent que ve de fora per les bones prestacions que
demostren, sobretot pel que fa a l’apartat tècnic.
-Els seus curts fins ara han estat en castellà...
-Sí, jo sempre he pensat en aquest terreny, arribar a quanta més
gent, millor. Havia pensat de fer el proper curt en anglès, però de
moment ho he desestimat.

22/6/2019
Aniversari de l’Associació de Persones
Majors del Pont d’Inca.
29/6/2019
Homenatge als majors de 80 anys.
ESPAIS JOVES
1/6/2019
Lindy Hop.
12.00 h
Plaça de l’església del Pla de na Tesa.
8/6/2019
Excursió Es camí des correu.
(Dematí). Cal inscripció: 677731060
Nit jove i amb orgull.
(Festes de Sant Marçal).
Activitat amb temàtica LGTBI en commemoració de la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
FESTES DE SANT MARÇAL

-Com veu el Marratxí des de la seva òptica?
-Vaig néixer a Pòrtol i des de l’any 1999 visc a Sant Marçal. Crec
que aquest govern ha fet moltes millores. Basta veure l’Ajuntament
com està ara mateix, amb la reforma que han fet. Els carril-bici,
les parades de bus... Personalment, sempre que he necessitat res
de l’Ajuntament m’han ajudat. Per a Fuera de juego, m’han pagat la
distribució, i també un patrocini pel proper que he de fer. És gent
interessada per la cultura.

21/6/2019
XXXI Certamen de Pintura de Sant Marçal.
Lliurament del premi i inauguració de
l’exposició.
20.00 h
Centre Cultural s’Escorxador

22/6/2019
Torneig de Scooters a les pistes de Sant
Marçal.
9.30 h
Amb la col·laboració de: Roll and Roll.

29/6/2019
Correfoc
Amb els Dimonis de Fang
22.00 h
La Verònica

Marrockxí.
20.00 h
Rotllo de Sant Marçal.

Concert Revetlla
Amb els grups Miaulos, Ses Bubotes, La
canción del verano, Xavi Sarrià i Dj.
22.30 h
Rotllo de Sant Marçal

25/6/2019
Ballada popular amb Es Raiguer i
Terra Roja
20.30 h
Rotllo de Sant Marçal.
27/6/2019
Pregó de Festes
A càrrec de l’actriu Agnès Llobet.
19.30 h
Església de Sant Marçal
Ballada popular amb Aires des Pla de
Marratxí i Engalba
21.00 h
Rotllo de Sant Marçal
28/6/2019
Conta contes “Las aventuras de tulipán”
per Chrysallis
Festa holi infantil
Txifest (segona edició).
19.00 h
Camp de futbol de Son Caulelles
Esports col·lectius (bàsquet,futbet,rugbi...)
Bou mecànic.
Futbol bimbolla.
Lluita de gladiadors inflables.
Circuit aquàtic.
Concert Nit jove i amb orgull.
Amb Aftersun, Ipop’s, Sôber i Dj.
22.30 h
Rotllo de Sant Marçal
Concert de Donallop
20.00 h
S’Escorxador
Gratuït, reservant entrades al telèfon 971
79 76 24 o a l’adreça cultura@marratxi.es
29/6/2019
Festa de Sant Marçal Petit: Contacontes
“Las aventures de Tulipán”, associació de
famílies de menors transsexuals.
10.00 h
La Verònica
Castells aquàtics i festa de l’escuma
10.30 h
Parc Infantil de Trànsit de la Policia Local

22/6/2019
Torneig de Scooters a les pistes de Sant
Marçal.
9.30 h
Amb la col·laboració de: Roll and Roll.
30/6/2019
Missa solemne en honor a Sant Marçal,
patró de Marratxí
11.00 h
Església de Sant Marçal.
Concert de la Banda Municipal de Música
de Marratxí, dirigida per Silverio Duato
20.00 h
Plaça de l’església de Sant Marçal
Nit de comèdia amb “3 nits sense dormir”
Obra de la companyia Teatre Trui, amb
presentació del còmic Xavi Canyelles.
21.00 h
Rotllo de Sant Marçal
Castell de focs artificials
00.00 h
La Verònica

CURSOS I TALLERS
CURSOS
4/6/2019
Curs presencial de dispensació de
begudes.
10.00 h a 13.00 h
Ca Ses Monges (Pla de na Tesa)
6/6/2019
Curs presencial de dispensació de
begudes.
17.00 h a 20.00 h
Ca Ses Monges (Pla de na Tesa)
TALLERS
4, 11, 18 i 25/6/2019
Taller de costura creativa. Patchwork.
Local social Associació de Mestresses de
Casa de Sa Cabaneta (c/Olesa, 94 baixos).
17.00 h a 20.00 h
Impartit per Xisca Tarongí
Reserva de places: 607 66 25 07 o al
mestressescabaneta@gmail.com

TERRA DE FANG

GERRES DE TARONGER I BOTELLES DE
REG, CERÀMICA DE BONA PLANTA
Les anomenades “gerres de taronger” duen a terme, salvant les distàncies, una funció similar a la dels cossiols, en el sentit que permeten el creixement de plantes i arbres. Parlam d’un recipient ceràmic
(des del punt de vista estètic, semblant a la gerra, però sense nanses) que s’enterra gairebé íntegrament a l’hort o al jardí (només es
deixa a la superfície el coll, uns dos o tres centímetres) i s’omple
d’aigua cada cert període de temps... A la fi, les llavors de les plantes que s’han plantat a prop del recipient germinen i s’enrosquen
i s’”abracen” (com per art de màgia) a les parets de la gerra. A dia
d’avui, a Marratxí, únicament Pere Coll, a la gerreria que du el seu
nom a Pòrtol, en fa a dia d’avui.
A tot això, el 2014, el ceramista Joan Pere Català-Roig va ser el guanyador del concurs de “Producte” de la secció d’Artesania convocat
pel Consell de Mallorca, amb un treball en què fa un estudi del que
ell mateix anomena “botelles de reg”, que tendrien molts punts en
comú amb les gerres de taronger. El treball en qüestió, Català-Roig
el va presentar conjuntament amb la biòloga Andrea Schimpf. “Tot
el que tengui a veure amb la investigació i la recerca dins el món de
la ceràmica és una cosa que me resulta interessant”, explica Català-Roig.
A la introducció, hi explica que “les botelles o gerres de terracota
s’utilitzen des de fa més de 4.000 anys com a sistema de reg lent i
localitzat. Actualment, segueixen en ús en diferents zones del món,
tals com Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, particularment a zones àrides
on l’aigua és un recurs escàs. El reg amb botelles és considerat com
un dels mètodes més antics i eficients en zones àrides perquè permet un subministrament d’aigua constant i lent a la zona de les arrels
de les plantes, evitant així les pèrdues d’aigua a través de l’evapora-

ció en la superfície del sòl. A Mallorca existia la gerra de taronger,
actualment en desús”.
El sistema que proposava Català-Roig és de “reg localitzat i lent
basat en la microporositat de la terra cuita, que permet un subministrament constant i lent d’aigua a les plantes al lloc on aquestes
realment la necessiten: les arrels”. El sistema permet destaca per un
cert grau d’autorregulació, de manera que l’aigua no només flueix
lliurament en totes direccions, sinó especialment cap a on es produeix una major succió.
Així, les proves de pastes ceràmiques duites a terme, culminades
en una cocció enun forn de llenya, van encaminar-se a aconseguir
un material amb una porositat determinada que deixàs fluir l’aigua,
però no en excés. La mida de les botelles permet una autonomia de
tres a sis dies.
El treball explica igualment que la pasta més idònia per a l’elaboració
de la botella de reg és el fang comú. “Una botella pot subministrar
aigua fins a cinc plantes, combinant dues plantes amb majors requeriments hídrics (albergineres, tomatigueres, pebrers), amb tres
plantes més petites (alfabegueres, mongeteres, flors, etc.) aprofitant associacions benèfiques entre plantes. De mitjana, una botella
sembrada així utilitza entre 1,2 i 1,5 litres d’aigua en dies de molta
calor”.
Així, les botelles de reg esdevenen un sistema de reg apte per al
cultiu de petits horts familiars, horts urbans i cultiu amb cossiols.
Entre els avantatges que se’n deriven hi ha l’estalvi d’aigua i el temps
de reg.

TENDÈNCIES

DARK & WATERCOLOR
La tendència Dark & Watercolor

s’allunya de la perfecció de superfícies de temporades passades, com ara els impecables metalls amb
brillantor per apostar per materials en brut. Les pissarres i metalls
desgastats, les terres i la pols són alguns dels elements que es prenen
com a referència.
La texturització de la superfície és un dels requisits de disseny
d’aquestes peces. Materials com ara els paviments vinílics continus
ressorgeixen amb força dins d’aquesta tendència que aprofita la personalitat dels recobriments a l’hora de plantejar els projectes.
Es mostra un gran respecte per materials i objectes vells, elements
que conten una història, que posen en valor les imperfeccions. La
ceràmica troba en aquest estil un terreny per desenvolupar textures de desgast de les superfícies que pateixen el deteriorament del
temps.
Un altre camí és el joc amb els degradats i aquarel·lats en les superfícies per generar espais amb aire decadent, ranci, però molt sofisticat, amb gran personalitat. Es tracta de productes especialment
pensats per a generar ambients íntims, però també atrevits.

ACTUALITAT

EL 21 DE JUNY S’INAUGURA
L’EXPOSICIÓ DEL XXXII CERTAMEN DE
PINTURA SANT MARÇAL
Les obres seleccionades com a finalistes del XXXII Certamen de Pintura de Sant Marçal es podran visitar des del 21 de juny (data assenyalada per a la inauguració de l’exposició, a les 20.00 h) i fins al 18 de
juliol al Centre d’Exposicions de s’Escorxador.
Els dies 5 i 6 de juny, els candidats finalistes presentaran la respectiva
obra davant els membres del Jurat.
S’ha de recordar que el termini per presentar les propostes del concurs va acabar-se el dia 17 de maig. A les bases del Concurs s’estableix
que les obres han de ser actuals, amb una antiguitat màxima d’un any,
de la mateixa manera que també han de ser inèdites i úniques, no
seriades ni còpies d’altres obres. La dotació en premis del certamen
és de 6.000 euros per al guanyador.

MEMÒRIA
al desenvolupament del procés i a la mobilització de l’electorat. No es van produir
esdeveniments destacables que trencassin
l’atonia característica d’aquestes eleccions,
els habitants de Marratxí acudien a les urnes quan eren convocats per tal de complir
amb una tasca pràcticament burocràtica i
evitar possibles represàlies, tot i que cada
vegada ho farien menys. Tampoc ens consta

la manipulació dels resultats ni un alt grau
d’intervencionisme per part de les instàncies superiors, la qual cosa vol dir que els
regidors electes pel terç de caps de família
tenien un cert suport popular. Ara bé, això
no vol dir que puguem parlar de democràcia
ni que no hi hagués un control del procés
ni que no es pactàs el repartiment de regidories, sobretot als terços de representació

sindical i representatiu d’entitats”.
Finalment, l’autor destaca com a “important” el factor territorial, “ja que s’ha de
tenir en compte que, almenys en aquell moment, no parlam d’un poble sinó de quatre,
cada un amb la seva particular idisioncràsia”.

Fotografies cedides per Martín Rotger

LES ELECCIONS MUNICIPALS A
MARRATXÍ DURANT EL FRANQUISME
“La dictadura franquista (1939-1975) suposà l’anul·lació dels drets i les llibertats propis dels sistemes democràtics,
entre ells les eleccions lliures, però no per això deixaren de convocar plebiscits i consultes populars per a l’elecció de
càrrecs polítics. D’aquesta manera, entre el final de la Guerra Civil i la mort del general Franco es van convocar dos
referèndums, dues eleccions generals de procuradors i prop d’una desena d’eleccions municipals. Naturalment, eren
uns comicis sense cap garantia democràtica i controlats pel poder”.
Així comença la ponència titulada “Les eleccions municipals a Marratxí durant el franquisme (1948-1973)” que Martín Rotger,
graduat en Història i veïnat de Ses Cases
Noves, va presentar a les Jornades d’Estudis Locals de Marratxí de 2016. A més del
resum detallat de cadascuna de les convocatòries electorals celebrades, l’autor parla
del marc general que Espanya va viure en
aquella etapa.
Rotger afirma que “les eleccions municipals
durant tota aquesta etapa s’emmarquen en
el procés de construcció de l’anomenat Nou
Estat, és a dir, la consolidació i legitimació
del franquisme (...) Les autoritats locals i
provincials tenien assignada una funció de
control, mentre que per a la presentació de
candidatures s’exigien tota una sèrie de requisits a fi de garantir que només els més
addictes al règim arribessin a l’Ajuntament”.
L’autor de la ponència continua fent el retrat polític de l’època, i assegura que “a mesura que el bàndol sublevat es feia amb el
control de les ciutats i els pobles, els ajuntaments republicans eren substituïts per
comissions gestores formades per falangistes, elements de la dreta local, militars i/o
persones que havien donat suport al cop

d’estat. (...) Les gestores van regir els ajuntaments al voltant d’una dècada. Concretament, en el cas de Marratxí, durant més de
dotze anys”.
D’altra banda, Rotger fa una referència
explícita al significat de la Llei de bases de
règim local (1945). “Tenia per objectiu la
normalització de les administracions locals
segons els principis ideològics i jurídics del
règim. Concebia els ajuntaments com a
“corporaciones públicas de fines económico-administrativas” buits de qualsevol funció política. “Estaven presidits per un batle,
nomenat pel ministeri de la Governació en
el cas de les capitals de província i les localitats de més de 10.000 habitants i pel
governador civil en la resta de municipis. La
duració del seu mandat era indefinida i podia ser destituït en qualsevol moment”. Així,
conclou Rotger, “durant el franquisme els
batles no eren representants dels ciutadans,
sinó delegats de l’estat al municipi”.
“En aquesta etapa -continua- les corporacions locals tingueren un funcionament
molt presidencialista. El batle concentrava
la pràctica totalitat dels poders (...), tots els
nivells de l’administració quedaven sota el
control de l’aparell franquista. Pel que fa als

regidors, el seu nombre era proporcional a
la població de la localitat. A Marratxí, com a
tots els municipis que tenien 2.001 i 10.000
habitants, hi havia nou regidors. Eren elegits
per terços segons el principi de democràcia
orgànica al Fur dels Espanyols per a períodes de sis anys i renovats parcialment cada
tres anys. Així, tres regidors pertanyien al
terç de representació familiar, tres al terç
de representació sindical i els altres tres al
terç representatiu d’entitats econòmiques,
culturals o professionals”.
Després de l’exposició inicial, Rotger repassa totes les eleccions celebrades a Marratxí
durant la dictadura: les de 1948 (s’imposava
el jurament dels regidors davant el batle i
amb aquesta fórmula: “Juro servir fielmente
a España, guardar lealtad al Jefe del Estado,
defender y fomentar los intereses del Municipio, mantenir su competència y ajustar mi
conducta a la dignidad del cargo”, del 1951,
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1970 i 1973.
Ja en el capítol de conclusions, Martín Rotger assenyala que “hi ha alguns aspectes que
la documentació oficial no reflecteix i altres
fonts no recullen, però podem afirmar que
els comicis a Marratxí van seguir la dinàmica
general tant insular com estatal pel que fa

Extracte de l’acta de les eleccions celebrades a Marratxí l’11 d’octubre de 1963.

CIUTADANIA ACTIVA

CONEIX L’AJUNTAMENT

L A DEFENSORA DE L A CIUTADANIA, INTERMEDIÀRIA
ENTRE ELS VEÏNATS I L’AJUNTAMENT

UN DIA AMB EL PERSONAL DE TRESORERIA
Actualment, el departament de Tresoreria de l’Ajuntament està compost per quatre persones: la tresorera (Milagros
Vázquez), dues administratives (Maria Zanoguera i Magdalena Cañellas, amb 29 i 19 anys, respectivament, a la casa)
i dos auxiliars administratius que han col·laborat a l’àrea el darrer any: Josep Lluís López i Susana Tejedor.
Vázquez és la cap del departament des de
2016, després de 20 anys com a interventora
municipal i que, com a tresorera, va substituir
Joana Maria Bibiloni, jubilada després de 45
anys a la Casa de la Vila. Des d’aquesta àrea,
clau en la dinàmica i el funcionament ordinari
de l’Ajuntament, s’encarreguen dels cobraments i dels pagaments a càrrec del consistori.
En aquest sentit, són diverses les línies de feina que duen a terme perquè tot estigui a punt
en temps i forma. Així, una d’aquestes tasques
és l’elaboració de plans, calendaris i pressuposts de Tresoreria, atenent a les prioritats
legalment establertes. Així, amb caràcter trimestral, l’àrea de Tresoreria envia al Ministeri
d’Hisenda un informe sobre el període de pagament als proveïdors, en el qual es constata
que l’Ajuntament compleix els terminis que
marca la llei.
En efecte, l’elaboració i acreditació del període mitjà de pagament a proveïdors de
l’Ajuntament és una labor que correspon a
Tresoreria, d’acord amb el compliment de la
legislació sobre transparència i dels objectius
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, despesa pública i morositat.
Una altra gran partida de feina és la relativa al
cobrament, en el període voluntari, als contribuents d’imports corresponents, per exemple,
a taxes urbanístiques, imposts relatius al sector
de la construcció o les plusvàlues. D’altra banda, d’igual manera que fan molts de municipis,

l’Ajuntament de Marratxí té cedida la recaptació de grans tributs municipals a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), quan aquests
no s’han abonat en el període voluntari.
Aquí s’emmarquen, entre altres, l’Impost
de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitat
Empresarial (IAE) o l’impost de matriculació
de vehicles. Des de Tresoreria es notifiquen
a l’Agència (dependent del Govern) els ingressos no satisfets en el període voluntari,
perquè després sigui l’ATIB qui els reclami al
contribuent. Finalment, fa un ingrés mensual
i una liquidació trimestral a l’Ajuntament pels
imports corresponents.
Importants són també les anomenades actes
d’arqueig, que permeten constatar la liquiditat
disponible de les arques municipals. En aquest
àmbit, el departament de Tresoreria du a terme
un control diari dels doblers de què disposen
les arques públiques en les distintes entitats
financeres amb què opera, i les actes d’arqueig
s’elaboren un pic l’any (al final de cada exercici)
o bé amb motiu de canvi de l’equip de govern,
cosa que ara, després de les eleccions del 26
de maig, es durà a terme el dissabte 15 de juny.
També forma part de la feina del departament
la custòdia d’avals i fiances en operacions vinculades a la contractació i l’urbanisme, i la tramitació dels expedients de responsabilitat que
es derivin de la gestió recaptatòria.

LES XIFRES DEL DEPARTAMENT DE
TRESORERIA
Pagaments 2018:
26.395.746 €
Cobraments 2018:
33.360.753 €
Nombre rebuts gestionats:
2018: 16.164
2017: 14.404
2016: 17.875
Nombre pagaments gestionats:
2018: 10.804
2017: 9.032
2016: 8.411

La figura del/la defensor/a de la de la Ciutadania de Marratxí és una institució municipal
independent i autònoma a l’acció de la gestió
municipal que s’ocupa de defensar i salvaguardar les llibertats i drets fonamentals dels
veïnats del municipi, en qüestions relatives als
serveis prestats per l’Ajuntament a través de
les seves àrees. Exerceix aquestes funcions
Eusèbia Rayó, que va ser nomenada l’agost de
2018.
La defensora de la Ciutadania pot intervenir
bé per sol·licitud dels ciutadans i també per
iniciativa pròpia, o d´ofici, quan entén que
l’Administració municipal pot produir directa o
indirectament una vulneració dels drets de la
ciutadania. Així mateix, du a terme les funcions
de representació, investigant i resolent els expedients iniciats i les queixes formulades.
El reglament de la defensora de la Ciutadania
regula i desenvolupa l’àmbit d’actuació i les
funcions que pot dur a terme. S’hi estableix
que, com a objectiu principal, aquesta figura
serà canal de diàleg, estudi i seguiment dels
problemes i inquietuds que viu la ciutadania
de Marratxí davant l’Administració municipal
Qualsevol persona física o jurídica que demos-

tri un interès legítim relatiu a l’objecte de la
queixa, respecte a l’Administració Municipal
podrà adreçar-la a la defensora, (tot i que no
estigui empadronat al municipi, així com no
serà cap impediment la nacionalitat, la residència, la minoria d’edat, la incapacitat legal,
ni l’internament en un centre penitenciari o
de reclusió) per sol·licitar la seva intervenció,
sense restricció de cap mena, amb l´única excepció d’aquelles persones amb dependència
funcionarial o laboral de l’administració municipal o dels organismes dependents, en aquelles qüestions relatives a l´àmbit de les relacions laborals o de servei. Totes les actuacions
de la defensora són gratuïtes per a la persona
interessada. L’horari personalitzat d’atenció
al públic és dimarts de 10 a 12 h a la seu de
l’Ajuntament, a Sa Cabaneta, i dijous de 17 a 19
h, a l’edifici Erika.
Les xifres de la defensora de la Ciutadania
Des del seu nomenament, Eusèbia Rayó ha
atès 32 queixes, sol·licituds o consultes, de les
quals n’ha resolt 22 (68,75%), mentre que quatre casos no han estat admesos a tràmit; altres
quatres han estat desestimats (tres dels quals
perquè la persona sol·licitant no ha presentat
la preceptiva instància) i dos més estan pen-

dents.
Les àrees de gestió que més casos d’estudi
han requerit per part de la defensora de la
Ciutadania han estat per aquest ordre medi
ambient (amb 11), urbanisme (6) i seguretat i
participació ciutadana (4). En el primer capítol,
s’emmarquen queixes sobre el manteniment
de parc infantil o en relació als residus urbans.
Pel que fa als distints nuclis de població de Marratxí, aquells que han requerit més atenció
per part d’Eusèbia Rayó, en relació al nombre
de queixes o consultes que li han fet arribar,
han estat Pont d’Inca (7), Pòrtol (4) i Sa Cabana (4).
A l’hora de fer públic el balanç d’actuacions
al llarg dels primers nous mesos en el darrer
ple municipal, Rayó també va fer constar que
“el fet que hi hagi queixes envers l’actuació
(o no actuació) de l’Ajuntament és en general
positiu, ja que mostra l’interès de la ciutadania per la gestió que es realitza i permet que
l’Administració pugui detectar problemes i
veure’ls de manera més global; obliga a revisar
i actualitzar actuacions i ordenances obsoletes.
Són un element clau per poder millorar la gestió de l’Administració i per trobar solucions”.

