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ESCOLES D’ESTIU CLASSES SÍ... PERÒ D’UNA ALTRA MANERA
ROLANDO URÍOS “NO ÉS IMPENSABLE VEURE EL CLUB
HANDBOL MARRATXÍ A LA LLIGA ASOBAL D’AQUÍ A QUATRE O
CINC ANYS” TERRA DE FANG EL SIURELL, REENFOCAT
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EDITORIAL

Escoles d’estiu, una
altra manera de formar

CURSA
DEl
SIURELL

Sempre s’ha dit que els “tres mesos
que tenen els estudiants de vacances
són una bestiesa”... El cert, en qualsevol cas, és que qui més qui menys vincula el període estiuenc a les vacances, al temps d’oci, a l’evasió de les
rutines diàries i quotidianes. L’estrès i
la competitivitat que marca el nostre
dia a dia de vegades fa del tot necessari un període (més llarg o més curt)
per carregar piles i il·lusions i per a la
desconnexió.

diumenge 1 setembre
inscripcionS: www.elitechip.NET

Aquesta pressió es pot traslladar als nins i
nines, que, de la seva banda, tampoc no estan exempts d’un cert grau d’exigència i que
s’han d’esforçar per treure el curs endavant.

18.00h curses infantils
18.45h curses 5 12 KM
20.30h ENTREGA DE TROFEUS
NORDIC WALKING
CAMINADA SOLIDARIA

Però en una situació en què els pares i mares
acostumen a fer feina part de l’estiu, el gaudi
dels fills es converteix sovint en un autèntic
malson per als progenitors. I és aquí on, avui
més que mai, guanyen protagonisme i importància les escoles d’estiu.
A Marratxí, fa anys que estan implantades i
de cada vegada són més les famílies que volen matricular-hi els fills. En aquest número
de la revista, el reportatge reflecteix com es
funciona a les escoles d’estiu, quines són les
dinàmiques... Els responsables expliquen que
el fet de veure els nins i nines arribant a primera hora del matí amb un somriure a la boca
ja paga tot l’esforç que els comporta.
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I aquest somriure no és gratuït, sinó que respon al fet que els nins i nines ho passen molt
bé en aquestes escoles d’estiu: hi fan jocs en
equip, es comuniquen amb ells i amb els professors en un ambient distès i molt favorable
a l’aprenentatge: ja sigui de classes d’anglès,
de tallers diversos o, simplement però tan
important, aprenent a conviure.
Sí, les escoles d’estiu són una altra manera de
formar. Si no existissin, s’haurien d’inventar.
Bon estiu, bones vacances i bona convivència.

NOTÍCIES

NOTÍCIES

Les obres d’embelliment de Cas Capità augmentaran les
places de pàrquing i milloraran la seguretat i l’accessibilitat
de la zona

L’Ajuntament inverteix més d’un milió d’euros a millorar
l’asfalt, les voravies i el drenatge a diversos carrers del
municipi
polígon industrial.
El gruix de les actuacions és per millorar
l’asfalt, mentre que les voravies que es milloraran corresponen als carrers de Guillem
Mesquida, Joan Mestre, Antoni Fuster i Antoni Gelabert, a Sa Vinya de Son Verí.
El cost del projecte de millora de l’asfalt i
voravies és de 706.833 euros, i el termini
d’execució de les obres és de quatre mesos.

La primera setmana de juliol es varen iniciar les obres d’embelliment i millora de Cas
Capità per tal de solucionar distints problemàtiques existents a la zona, com ara l’estat
deficient de la pavimentació dels carrers,
la velocitat al carril intern, l’accessibilitat o
l’aparcament de vehicles al carrer.
Amb aquest objectiu, el projecte, dotat
amb un pressupost de 220.912 euros finançats parcialment amb una subvenció
de Cooperació Local del Consell de Mallorca, inclou com a actuacions destacades

l’eliminació d’obstacles a les voreres i rebaixat d’aquestes per millorar l’accessibilitat
i la instal·lació de nous passos de vianants
per donar més seguretat als vianants. En
el mateix sentit, s’inclou la reordenació del
trànsit viari, que, al mateix temps, permetrà
augmentar significativament el nombre de
places de pàrquing disponibles al carrer, en
passar de circular en les dues direccions a
només una.

dels fanals i nova il·luminació amb el sistema
LED, la rehabilitació del pàrquing del parc de
Cas Capità i l’habilitació d’un nou accés directe. Paral·lelament, una de les actuacions
destacades serà l’embelliment del passeig
per a vianants entre els carrers de Formentera i de Menorca, amb nou mobiliari urbà,
pilons i rehabilitació de les parets existents.

A mitjan juliol, l’Ajuntament va donar el
sus les obres a distints carrers del municipi per dur-hi a terme millores en l’asfaltat
i les voravies en uns casos i en el drenatge
de les aigües pluvials en altres. Es tracta de
dos projectes diferents, amb un cost global
d’1.085.202 euros, que formen part del pla
d’equipaments financerament sostenibles, la
qual cosa vol dir que la inversió es a càrrec
del superàvit de les arques públiques.

En el cas de les obres de reparació i millora de l’asfalt i les voravies a distints nuclis
del municipi, l’empresa adjudicatària -Amer
e Hijos SA- durà a terme actuacions a 20
carrers de Marratxí. En primer terme, el
mes de juliol estava previst executar les de
Sa Vinya de Son Verí i del Camí de Sa Fita,
mentre que a mitjan agost es preveu l’inici
de les obres a tres carrers de Pòrtol, a Sa Cabaneta, al Pla de na Tesa, a Nova Cabana i al

Les actuacions per a la millora del drenatge es duran a terme a carrers dels nuclis de
Pòrtol, Sa Cabaneta, Sant Marçal, Es Caülls,
Es Garrovers, Nova Cabana i Camí de Son
Ametler, i consisteixen bàsicament en la
millora de la recollida d’aigües pluvials, amb
ampliació de la xarxa, nous embornals i síquies drenants.

La Deixalleria Mòbil ja té confirmat el calendari i les ubicacions per
als mesos d’agost, setembre, octubre i novembre

Les obres, que tenen un termini d’execució
de tres mesos, també inclouran la renovació

Cases Noves i Es Garrovers.

A finals d’estiu començaran les obres per a la instal·lació
d’una coberta metàl·lica a una de les pistes poliesportives
exteriors de Pla de na Tesa

L’Ajuntament va adjudicar a mitjans de juliol
aquesta setmana a l’empresa Amer e Hijos
SA les obres del projecte d’instal·lació de
coberta metàl·lica a una de les pistes poliesportives exteriors del Pla de na Tesa. El

De la seva banda, el projecte relatiu a la millora dels drenatges d’aigües pluvials a vuit
carrers del municipi ascendeix a 378.369
euros. En aquest cas, l’empresa adjudicatària
és Vías y Obras Públicas SA (VOPSA) i el termini d’execució, de tres mesos.

contracte se signarà a mitjans d’agost, i a
partir d’aquell moment l’empresa té un mes
per iniciar les obres, de manera que aquestes
s’iniciaran bé a finals del mateix mes d’agost,
bé a principis de setembre, amb un termini
d’execució de tres mesos.

més una quedarà al descobert, una vegada
acabades les obres.

El cost de les obres és de 218.204 euros i
consisteixen en la instal·lació d’una coberta
metàl·lica a una de les dues pistes exteriors
situades al costat del pavelló poliesportiu de
Pla de na Tesa, al carrer al carrer de Josep
Mascaró Passarius. La pista coberta serà la
més propera al pavelló, de manera que no-

D’altra banda, s’ha de recordar el manteniment i la creació d’infraestructures esportives és un dels 16 punts de l’acord segellat
per a aquesta legislatura entre els tres partits que conformen l’equip de govern: PSIB,
MÉS i Idma-El Pi.

La regidora de Medi Ambient, Cristina Alonso,
subratlla que “els tres primers mesos la Deixalleria Mòbil va funcionar com a prova pilot,
sempre amb l’assessorament d’una tècnica
de Medi Ambient per als usuaris. En primer
terme, va arribar als nuclis de més població,
però ara, ampliam els punts d’estacionament
de la Deixalleria. Pretenem que amb el temps
la Deixalleria Mòbil es converteixi en un complement funcional a Sa Deixalleria del polígon.
En aquest sentit, la conscienciació ciutadana
és clau”.

Aquestes comprendran també la reforma
del trispol i millora de la il·luminació de la
pista, amb incorporació del sistema LED.
Després de la seva posada en funcionament
com a prova pilot el febrer per a un període
de tres mesos, la Deixalleria Mòbil es tornarà a
posar en marxa l’agost, aquesta vegada a 12 nuclis de Marratxí, de dilluns a divendres, per tal
d’apropar a la ciutadania el reciclatge de residus especials, com ara piles alcalines, tòners o

cartutxos d’impressora, pintures o vernissos.
Els nuclis on operarà la Deixalleria Mòbil a partir de l’agost són Sa Cabana (al centre de Salut
i a la plaça del Mercat), Sa Cabaneta, Es Caülls,
Pòrtol, Nova Cabana, Pla de na Tesa, Cas Capità, Pont d’Inca, Es Figueral, Sant Marçal, Ses

Alonso també explica que la Deixalleria Mòbil s’incorporarà en el nou contracte de
neteja que l’Ajuntament ha de signar també enguany i per una vigència de vuit anys.
Es pot consultar el calendari complet a la web
www.marratxi.es
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L’Ajuntament comença la instal·lació de la xarxa WIFI gratuïta
d’alta velocitat a nou punts del municipi
La ciutadania de Marratxí disposarà per la tardor de nou punts de connexió gratuïta a internet, gràcies a la instal·lació de xarxa WIFI d’alta
velocitat en diferents espais estratègics del
municipi. Es tracta de la plaça de l’Ajuntament,
Es Figueral (plaça del carrer del comte Tendilla), Parc de la Mediterrània, Pòrtol, plaça de
l’Església d’Es Pla de na Tesa, plaça de l’Església
del Pont d’Inca, plaça Cabana, Es Garrovers i
Can Garriga.
A més, s’habilitaran punts de connexió itinerants per donar cobertura gratuïta d’internet
quan hi hagi esdeveniments importants per al

municipi, com per exemple les Festes de Sant
Marçal o la Fira del Fang.

Aquesta és la primera fase d’implantació de la
xarxa WIFI al municipi, en un projecte que l’estendrà per tot Marratxí.

Obert el període de preinscripció dels cursos 2019-2020
de l’Escola Municipal de Ceràmica

El projecte en qüestió té un cost de 15.000 euros i està finançat íntegrament pel programa
europeu WiFi4EU. Aquest projecte és un dels
seleccionats a la primera edició dels pressuposts participatius.
S’ha de recordar que Marratxí va ser un dels
pocs municipis de Mallorca i un dels 224 a tot
l’Estat a ser seleccionats a finals de 2018 per la
Unió Europea per estendre la xarxa wifi gratuïta d’alta velocitat entre la ciutadania.

Obert el període per sol·licitar la gestió de les parades en
crestall dels horts urbans, situats a Sa Cabana
una supervisió de la tasca de conreu a l’hort
a mesura que aquesta es vagi duent a terme
per part dels adjudicataris.
A més, l’Ajuntament es farà càrrec de les
despeses d’aigua, la formació sobre el mètode de cultiu a utilitzar, el seguiment i control
de l’activitat duta a terme en les parcel·les de
cultiu mitjançant la intervenció i acompanyament durant el procés per part de tècnics
professionals. D’igual manera, el consistori
aportarà a cada adjudicatari un equip bàsic
d’eines i una dotació de planters d’acord
amb l’estació de l’any que correspongui.

Amb la publicació a la web www.marratxi.
es, l’Ajuntament va obrir el dia 18 de juliol el
període per a la tramitació de les sol·licituds
per a la gestió de les parades en crestall dels
horts urbans del municipi. Concretament,
són 20 parcel·les situades al camí Cabana al
nucli de Sa Cabana. El termini de presentació de les sol·licituds era de 15 dies a partir
del dia següent a la publicació de la convocatòria a la web i en el tauló d’anuncis.

Urbans a Marratxí amb el mètode Gaspar
Caballero de Segovia, parades en crestall. De les 20 parcel·les habilitades, una
d’elles estarà reservada per a ús de Serveis
Socials i quatre estaran reservades per a
l’ús d’associacions o entitats interessades.
Les altres 15 s’adjudicaran a particulars. En
aquest sentit, és requisit indispensable per
poder optar a una ‘parada’ estar empadronat
a Marratxí.

La convocatòria està destinada a persones,
famílies o associacions/entitats interessades a cultivar un hort ecològic, habilitat per
l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament
i emmarcat dins el Projecte sobre Horts

A l’inici de l’adjudicació de l’hort urbà es
duran a terme sessions formatives sobre el
mètode de cultiu a les parades en crestall,
amb la finalitat de poder-lo posar en pràctica després a l’hort urbà. A més, es preveu

Els horts urbans són àrees de cultiu
d’hortalisses, flors i plantes aromàtiques
que, ubicats dins de l’entorn urbà i gestionats segons els principis de l’agricultura
ecològica, cerquen una finalitat social, integradora, educativa, d’oci, ambiental i participativa, a més de produir aliments per al
consum propi.
Les parades en crestall de Sa Cabana començaran a funcionar com a projecte pilot,
susceptible de ser duit a terme a altres punts
del municipi.
“Fa temps que estam darrere d’aquest projecte, i hi tenim moltes il·lusions dipositades.
Volem que sigui una cosa ben cuidada, amb
les parcel·les delimitades per marès, i per
això hi haurà un responsable de projecte,
que s’encarregarà de supervisar el bon funcionament dels horts”, explica la regidora de
Serveis Socials, Aina Amengual.

La preinscripció per als cursos que l’Escola
Municipal de Ceràmica durà a terme la temporada 2019-2020 es va obrir el dia 1 d’agost
i es tancarà el dia 16 del mateix mes. En concret, es tracta d’un curs de ceràmica manual
i d’un concurs de torn. Els alumnes només
seran admesos en un dels cursos oferts.

nes presentades són dos: d’una banda, els
anys que han estat matriculats a l’Escola
Municipal de Ceràmica prèviament (menys
puntuació quants més cursos hi hagin fet) i si
estan o no empadronats a Marratxí.

Per a tots dos cursos, la preinscripció s’ha
de formalitzar al registre d’entrada de
l’Ajuntament (al Camí de n’Olesa, 66, a Sa
Cabaneta), l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) del carrer de Santedat, 2, d’Es Pont
d’Inca, o a l’OAC del camí de Sa Cabana,
també a Es Pont d’Inca. Per a més informació, es pot contactar amb el telèfon de l’àrea
de Cultura de l’Ajuntament 971 797 624.

Tant el curs de ceràmica manual com el de
torn s’iniciaran el dia 3 d’octubre i s’acabaran
el 19 de juny. En el cas del curs de torn, es
requereixen coneixements previs de ceràmica.

Els criteris de valoració de totes les perso-

El dia 3 d’octubre, inici dels cursos

El dia 26 d’agost es publicarà a la web de
l’Ajuntament (www.marratxi.es) la llista de
l’alumnat admès als cursos, com també les
persones que quedin en llista d’espera. Entre els dies 27 i 28 d’agost, l’alumnat ad-

mès haurà de confirmar a l’àrea de Cultura
(cultura@marratxi.es) l’acceptació o la renúncia a la plaça.
Cadascun dels cursos tenen com a preu de
matrícula 25,65 euros, mentre que el trimestre per als empadronats a Marratxí és
de 66 euros i per als no empadronats en el
municipi és de 132 euros.
L’èxit de convocatòria dels cursos de l’Escola
de Ceràmica és una constant any rere any,
des dels inicis, a principis dels anys noranta. Entre els nombrosos alumnes que hi han
passat destaquen figures com ara la de Julio
León, guanyador del Premi Benet Mas 2019
de amb el projecte ‘Geometric Patterns’,
que es va exposar a la Fira del Fang.

L’Ajuntament augmenta la vigilància a les piscines municipals de Sa
Cabana i Pla de na Tesa
Des del dia 1 de juliol i fins al final de temporada, les piscines municipals de Sa Cabana i de
Pla de na Tesa gaudiran d’un servei de seguretat per garantir la comoditat dels usuaris i també com a control intern del recinte.
Aquest servei de seguretat funcionarà de di-

lluns a divendres entre les 16.00 i les 20.00 h,
mentre que els dissabtes i diumenges l’horari
de cobertura s’amplia i passar a ser de les 10.00
a les 20.00 h.
Aquesta mesura es va començar a aplicar
l’estiu passat, en considerar necessari l’Ajun-

tament atendre les queixes fetes per veïnats
relatives a inseguretat incivisme o pràctiques
inadequades d’alguns usuaris. Igual que l’any
passat, l’empresa que prestarà aquest servei és
Alive Seguridad.

NOTÍCIES

‘Cultura a la Fresca’ du els millors espectacles a distints carrers i
places de Marratxí cada dissabte d’agost
Música, teatre i circ seran els protagonistes de
la cinquena edició de ‘Cultura a la Fresca’, que
té programats distints actes culturals per a cadascun dels dissabtes del mes d’agost (sempre
a les nou del vespre) i en escenaris també diferents, ja que aquesta rotació d’espais és una de
les característiques identitàries de la iniciativa.
El calendari d’actuacions s’estrena dia 3
d’agost, amb l’actuació de Júlia Colom Quartet, una de les veus del moment que arribaren
per primera vegada a Marratxí. En concret, al
jardí del Museu del Fang. Dissabte dia 10 arribarà el torn del teclista de Sa Cabaneta, Joan
Álvarez, per interpretar amb un septet clàssics
del jazz. La cita serà a la plaça de davant l’associació de Veïnats d’Es Figueral.
La tercera de les cinc actuacions previstes enguany a ‘Cultura a la Fresca’ serà teatral, i de la

mà de la companyia Iguana Teatre amb la representació de Llum trencada, una obra sobre
la guerra i la postguerra, mereixedora del Premi Ciutat de Palma 2018. La representació serà
al Centre cultural de s’Escorxador.
Dissabte 24, a Ca Ses Monges del Pla de na
Tesa, tornarà la música amb l’actuació de S’Arrual Jazz Mort, amb una traducció molt sui generis de les lletres originals dels clàssics del jazz
i del dixie.

nicipi. Per això, s’han triat diferents emplaçaments de Marratxí. L’altra intenció és que hi
hagi una representació qualitativa de les arts
escèniques i musicals. Per això duim teatre,
circ, música mediterrània i jazz. Finalment, volem que el talent marratxiner hi sigui present.
En aquest sentit, d’una banda, tendrem el cabaneter Joan Álvarez; per altra banda, l’obra
teatral Llum Trencada està dirigida per Pere
Fullana, amb dramatúrgia d’Aina Salom, ambdós del Pla de na Tesa”.

El cicle d’enguany es tancarà dissabte 31
d’agost, amb l’espectacle de circ ‘Cabaret extravagant’, amb la companyia Atirofijo. Serà a la
plaça des mercat de Sa Cabana.
El regidor de Cultura, Josep Ramis, explica que
“el principal objectiu de ‘Cultura a la Fresca’ és
la apropar la cultura a tots els racons del mu-

La revista municipal ‘Marratxí, Terra de fang’ ja té un any
professora de música de Pla de na Tesa, Maria
Crespí, la futbolista Cata Coll o l’expert en cultura popular, Francesc Vallcaneras.
Dins l’apartat de Memòria, entre altres, s’hi han
inclòs reportatges sobre Sa Refinadora, el Museu del Fang, el cementeri, Bodegas Suau, els
25 anys del Club Vòlei Pòrtol o les eleccions
municipals a Marratxí durant el franquisme.
Igualment, la publicació dona protagonisme en
cada número a la ceràmica, element indissociable de Marratxí. Ho fa a la secció coneguda
com Terra de fang, i s’hi han publicat articles
sobre, entre altres, la Fira del Fang, les gerres
brodades, les gerres de taronger, els cossiols o
els instruments musicals fets amb fang.

La revista municipal ‘Marratxí. Terra de fang’
arriba, amb el número de juliol, a l’edició número 12, de manera que va fer un any de vida.
La publicació, de 24 pàgines, té diverses seccions fixes: Notícies, Entrevista, Memòria, Terra de fang, Coneix l’Ajuntament i Ciutadania
Activa. Es publica mensualment, té caràcter
gratuït i bilingüe i un marcat to social i plural,
amb l’objectiu de donar veu a la ciutadania.
Es pot llegir a través de www.marratxi.es, i
també se’n reparteixen 15.000 exemplars a les
bústies dels veïnats del municipi.

Igual que en el primer número, aquesta edició
inclou un ampli reportatge fotogràfic sobre la
celebració de les Festes de Sant Marçal. El primer exemplar de la publicació va incloure una
entrevista al pregoner de les festes de 2018,
el jove músic Bernat Quetglas. La pregonera d’enguany, l’actriu Agnès Llobet, també va
ser entrevistada a l’edició del mes de gener.
Al llarg de l’any de la revista, també hi ha estat
entrevistats personatges rellevants del municipi des dels seus respectius terrenys: el jutge
de Pau, Joan Bestard, l’artista Teresa Matas, la

Amb la idea de donar a conèixer a la ciutadania
els distints departaments que conformen el
consistori, la secció Coneix l’Ajuntament també ha fet la radiografia de diversos equips de
feina.
I en la versió més social, Ciutadania activa ha
posat el focus en figures com ara l’equip de
dinamització municipal, els pressuposts participatius o les campanyes d’educació viària.
També a cada número de la revista es fa un balanç de les principals notícies del darrer mes,
les quals ja han estat publicades prèviament a
la web municipal.

REPORTATGE
En el cas de Nova Cabana, el campus es fa en
règim d’immersió lingüística total en anglès.
Aquest centre, com també a Ses Cases Noves i Costa i Llobera, romandrà en funcionament fins al 30 d’agost, mentre que en el cas
de Blanquerna es perllongaran les activitats
fins al 10 de setembre. L’horari dels quatre
campus és de les nou del matí a les dues de
l’horabaixa, si bé també s’eixampla segons demanda des de les set i mitja del matí i fins les
quatre, amb la inclusió en aquest cas de servei
de menjador.
En qualsevol cas, cadascuna de les quatre
escoles estructura distints subgrups, d’acord
amb l’edat dels nins i nines. Així, totes les activitats estan perfectament adaptades a les
edats i als interessos dels participants.

ESCOLES D’ESTIU:
CLASSES SÍ... PERÒ D’UNA
ALTRA MANERA
Els col·legis municipals de Nova Cabana, Ses Cases Noves, Costa i Llobera i Blanquerna aprofiten els mesos
de juliol i agost per fer-hi Escoles d’Estiu i dur-hi a terme tot tipus d’activitats per a uns 280 nins i nines de
tres a 12 anys: esports, manualitats, psicomotricitat,
música, ball, expressió corporal, taller de cuina, taller
d’emocions jocs d’aigua, jocs populars, anglès i ioga infantil. A més, dues vegades per setmana, els nins i nines
de cada escola van a la piscina, de la mateixa manera que
també fan altres sortides, com per exemple al cinema.

Els monitors i les monitores del campus són
persones qualificades i amb una àmplia experiència en el sector del temps lliure infantil i
juvenil. Pertanyen a l’empresa Dic Drac, que
és la que s’encarrega de l’organització i gestió dels campus. La coordinadora és Carme
Cañabate. “La nostra és una feina molt satisfactòria, cada dia veus arribar els nins i nines
amb un somriure a la boca, s’ho passen molt
bé. Tot i que només els tenim dos mesos, el
cert és que es veu en ells una evolució molt
remarcable, sobretot en els més petits, que
es tornen molt més autònoms”.
Visita del batle, el tinent de batle i la regidora
d’Educació i Serveis Socials
El batle, Miquel Cabot, el tinent de batle, Joan
Francesc Canyelles, i la regidora d’Educació
i Serveis Socials, Aina Amengual, varen visitar el dia 10 de juliol CEIP Nova Cabana per
comprovar in situ el funcionament de l’Escola
d’Estiu.
Cabot va valorar-la en aquests termes. “Des
de l’Ajuntament estam contents de comprovar que les escoles d’estiu organitzades a Ses
Cases Noves, Costa i Llobera, Blanquerna
i Nova Cabana funcionen molt bé, com ho
demostra el fet que hi ha 280 nins i nines
inscrits. En aquestes edats, és important que
facin activitats i que siguin variades, i això els
ho possibiliten els campus d’estiu”.
De la seva banda, la regidora d’Educació i Serveis Socials, Aina Amengual, explica que els
campus “van destinats a famílies que necessiten conciliar la vida familiar i laboral. Així, des
de les àrees d’Educació i de Serveis Socials,
intentam donar cobertura a tot tipus de famílies, tant les que tenen necessitats econòmiques com les que tenen necessitats socials”.
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DE MARRATXÍ AL MÓN

“No hi ha cap lloc millor per
viure que Mallorca”

Sergio Granados Peregrina, amb 29 anys, està fent feina a Jamaica com
a responsable d’Administració de Riu Hotels & Resorts de Montego
Bay.
-Per què vares elegir aquest destí?
-Realment no va ser elecció meva. Fa cinc anys vaig començar a fer
feina a les oficines centrals de Riu a Palma, i l’octubre de 2015 em
varen proposar anar a Aruba com a responsable de l’administració
de dos hotels de la companyia, i no ho vaig pensar gaire. Ara, després de tres anys i mig, des del gener d´enguany estic a Jamaica com
a responsable de sis hotels; sense cap dubte és un repte molt important i una experiència enorme per seguir progressant personalment
i professionalment.
-Quina és la principal diferència respecte a la vida que duies a Mallorca?
-La principal diferència va ser passar de viure a ca meva, amb els
meus pares i el meu germà, a viure tot sol, a 8.000 km de distància
de la família i amics a un país com Aruba, que en aquell moment no
sabíem ni ubicar a un mapa. Des de fa dos anys aquesta situació va
canviar, ja que quan estava a Aruba vaig conèixer la meva parella,
que també es de Mallorca, i això ha estat molt important per a tots
dos, ja que som una ajuda molt important l’un per l’altre, sobretot en
dies en què si no fos per això podríem pensar a fer maletes i tornar
a casa.

Satisfacció dels pares i mares

-Què és allò que més trobes a faltar del que tenies a Marratxí?

També els pares i mares valoren l’estada dels
seus fills a les distintes escoles d’estiu municipals. Així, una mare du al CEIP Blanquerna
les seves filles de vuit i cinc anys. “M’agrada
l’ampli ventall d’activitats que s’hi organitzen, que són molt variades, des de ioga a una
hora d’anglès diària. Evidentment, també les
sortides que fan setmanalment a la piscina.
Des del punt de vista personal, destacaria la
bona predisposició tant de l’empresa com de
les monitores per facilitar les coses, són molt
flexibles en aquest sentit, i això s’agraeix. Per
exemple, han permès que les meves filles
puguin estar en el mateix grup a pesar de la
diferència d’edat”, explica. “Les meves filles
no coneixien ningú en començar, però s’han
adaptat molt bé i estan molt contentes”, resumeix.
De la seva banda, un pare du les seves filles
d’11 anys (són bessones) al CEIP Costa i Llobera. “Estic content, perquè són les mateixes
nines que me demanen que les hi apunti. De
fet, amb aquest ja són tres anys seguits, i s’ho
passen molt bé, amb totes les activitats que
fan i les sortides: enguany ja han anat al cinema, l’any passat varen anar a un parc aquàtic.
Per a elles, el fet de tenir la piscina molt a
l’abast és molt important. És el que vol la canalla a l’estiu, estar dins l’aigua i estar amb els
seus amics i amigues”

-El que més trobes a faltar, i sobretot ara que visc a Jamaica, és la
comoditat que tens vivint a un poble com es Pla de Na Tesa, en què
tot és a prop i tens una oferta molt bona per a l’oci en espais com
per exemple el Festival Park, tens Palma a pocs minuts de casa, disposes de bones connexions de transport públic, etc. Aquesta oferta
i aquest tipus d’infraestructures en països com Jamaica són molt
limitades i, a moltes zones, inexistents. No em puc oblidar de la gastronomia que tenim a Marratxí, la quantitat de bars on poder anar a
fer un bon variat amb els amics i la família, o la qualitat del forn que
tenim a la plaça del nostre poble.
-Què és el millor i el pitjor de viure fora de casa?

No fa falta dir que Mallorca és un lloc idoni per als turistes. Tant els agrada l’illa a alguns fins i tot decideixen
quedar-hi a viure. Marratxí no és una excepció en aquesta
tendència... És clar que també es dona la situació inversa; és a dir marratxiners i marratxineres que decideixen
fer les maletes i anar-se’n a viure a altres latituds... Per
aquesta secció, que estrenam amb aquest número, hi
aniran passant els nostres convilatans que són pel món.

-Sense cap dubte, el pitjor és la distancia a la qual tens la família i els
amics, i solament poder gaudir-ne dues setmanes cada sis mesos.
El millor és la maduresa i l’experiència que s’adquireix en molt poc
temps vivint en aquests països. Això fa que valoris moltes coses que
en altres situacions passarien desapercebudes, vius i comparteixes
amb cultures molt diferents, de les quals es pot aprendre moltíssim.
Una de les millors coses de viure en aquesta banda del mon és la
facilitat que tens per viatjar i conèixer diferents cultures; per exemple, gràcies en aquesta experiència, he pogut viatjar a països com el
Perú, Colòmbia, Puerto Rico, els Estats Units o Mèxic.
-Tens idea de tornar a viure a Mallorca? En quin termini?
-El futur passaria per tornar a casa, crec que no hi ha cap lloc millor
per viure que Mallorca. Però de moment no tenim cap termini ni res,
ara mateix, estam molt feliços amb aquesta nova etapa que fa poc
ha començat, i volem aprofitar-la de la millor manera possible.
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-Quina valoració fa de la temporada del Club Handbol Marratxí, que
s’ha saldat amb l’ascens a la Primera Divisió?

ROLANDO
URÍOS
ENTRENADOR DEL CLUB HANDBOL MARRATXÍ

-Quan vaig arribar, el mes de febrer, el primer objectiu que me vaig
marcar com a entrenador va ser el de guanyar la Lliga, cosa que vàrem
aconseguir sense problemes. El segon objectiu era aconseguir l’ascens,
i ens va faltar poc. Era un repte difícil, amb jugadors joves i sense disposar al principi d’un pavelló on poder entrenar regularment al llarg de
la setmana. Al principi, l’equip només entrenava dues vegades setmanalment, i jo vaig dir que això era molt poc, mínim havien de ser quatre
dies d’entrenament. Finalment, ens vàrem quedar molt a prop de
pujar directament, però sembla que, per la renúncia d’altres equips, la
temporada que ve jugarem a la Primera
Divisió Nacional. La valoració, per tant,
no pot ser altra que molt bona.
-Quines han estat les claus de l’èxit, en
la seva opinió?

El seu nom està vinculat a l’èxit. Rolando Uríos (Cuba,
1971) va ser campió del món d’handbol el 2005 i medalla
de plata amb la Selecció Espanyola a l’Europeu de 2006.
A més, com a jugador va guanyar quatre lligues ASOBAL,
tres Champions i copes del Rei amb el Balonmano Ciudad
Real. Des del mes de febrer, du les regnes del primer equip
del Club Handbol Marratxí, que ha aconseguit l’ascens a
la Primera Divisió.

al club. L’objectiu a la nova categoria serà, en primer terme, mantenirnos, però jo som ambiciós i vull aspirar a quedar entre els cinc o sis
primers classificats. Ho haurem de lluitar, però hi veig possibilitats.
Extraesportivament parlant, és ben clar que ens fan falta patrocinadors
per costejar les despeses que comporta la nova categoria.
-El títol del treball ja és ben significatiu: ‘La intel·ligència també és
bella. Què veim abans, la seva bellesa o la seva capacitat’?
-Va ser mentre anava fent el treball. Li vaig comentar a la meva tutora
(Rosabel Rodríguez, que és psicologia i educadora, a més d’especialista
en altes capacitats) i li va agradar com a títol. A l’hora de respondre
la pregunta del mateix títol, jo diria que hauríem de veure per igual la
seva bellesa o la seva capacitat, totes
dues. Aquest és l’objectiu, però tenim
molt de camí per recórrer encara. Si
te diuen que t’imaginis una dona científica, no t’imagines una dona (rossa
o morena), guapa, prima, alta, segons
els cànons de bellesa actuals... Però en
canvi, hi ha hagut actrius molt importants que també han demostrat
molta capacitat en altres àrees. Mayim Hoya Bialik, protagonista de
Big Bang Theory, és una dona guapíssima i, en canvi, a la sèrie la pinten
lletja, vestida amb roba antiga... Hoya Bialik, a banda d’actriu de renom,
és també una física molt important.

“No és impensable veure el Club
Handbol Marratxí a la Lliga
ASOBAL d’aquí a quatre o cinc
anys”

-Justament aquest fet va ser una de les
claus. El fet de poder entrenar quatre dies en el pavelló del col·legi La Salle, gràcies a la intercessió de
l’Ajuntament, ens va possibilitar créixer i millorar com a equip. D’altra
banda, les ganes i la motivació de l’equip varen propiciar que féssim una
bona temporada. Hem de tenir en compte que els nostres jugadors no
són professionals, sinó que tots o bé estudien o bé fan feina. El cas és
que després de dures jornades s’havien de posar a entrenar a les nou
del vespre. Des d’aquí, el meu reconeixement a la seva implicació i al
seu compromís.
-¿Seguirà Rolando Uríos al capdavant de l’Handbol Marratxí? Si és
així, quin seria l’objectiu de la propera temporada a la Primera Divisió
Nacional?
-Sí, ho he parlat amb el president, Jesús Alguacil, i continuaré vinculat

-¿Què va ser el que el va dur a recalar en un club modest com
l’Handbol Marratxí, vostè que ho ha estat tot en l’handbol mundial?
-A veure, jo havia estat entrenant a Alemanya, però quan me va arribar
l’oferta del Club Handbol Marratxí a través de Gerard Mwanjele no
m’ho vaig pensar dues vegades. Me va agradar molt el projecte que
me varen plantejar, i vaig venir de tot d’una. Des del primer moment,
he vist tothom del club molt il·lusionat i molt motivat i això, és clar,
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m’agrada i també me motiva a mi.
-El fet que vostè ho hagi guanyat gairebé tot a l’handbol també deu a
ver estat important per a la motivació dels jugadors...
-No som jo qui ho hauria de dir, però si ha estat així, si la meva trajectòria, en el Balonmano Ciudad Real i amb la Selecció espanyola,
ha pogut ser un fet motivador per als jugadors, millor que millor.
-¿Què li falta a l’handbol per arribar a ser un esport de massa, un
esport mediàtic?
-En la mateixa pregunta hi ha la resposta: falta que els mitjans de
comunicació ens donin més suport, ens facin més cas, com havia
passat no fa tant de temps, abans de la crisi. Evidentment, no
podem ni volem comparar-nos amb el futbol, que és d’un grandíssim impacte, però sí que volem créixer i crec que, en aquest sentit,
la Lliga ASOBAL està recuperant a poc a poc el nivell que sempre
havia tengut.
-¿Quin missatge adreçaria als joves jugadors que s’estan plantejant
com a meta arribar al més alt, al professionalisme en aquest esport?
-El missatge és clar: amb ganes, determinació, esforç i constància,
els reptes s’aconsegueixen o hi ha opcions d’aconseguir-los. En el
cas de Mallorca, el problema de l’handbol és que no hi ha un equip
de referència, com si tenen, per exemple, el futbol, el bàsquet o el
futbol sala. Esperam que aquesta referència poguem ser nosaltres
en un futur. De fet, aquest cas, el del Palma Futsal ens pot servir a
nosaltres com a referent, perquè fent feina a poc a poc i des de la
base han arribat a on són ara. Com dic, hem d’anar cremant etapes
i creixent, però no és impensable, sobretot si hi ha suport econòmic darrere el club, que l’Handbol Marratxí en un horitzó de quatre
o cinc anys pogués estar competint a la Lliga ASOBAL.
-Vostè s’hi veuria en aquest projecte a llarg termini?
-I tant, per què no?

-Vostè ha estat i és un referent per a molts joves esportistes. ¿Quins
esportistes ha admirat o admira Rolando Uríos?
-Sincerament, un esportista que admir moltíssim i des del primer
dia és Rafa Nadal, que crec que és un exemple dins i fora de les
pistes. Encarna molts valors i tots ells molt positius. És un referent claríssim del món de l’esport. Per altra banda, també admir la
trajectòria de Pau Gasol i el talent increïble de Michael Jordan. En
el cas de l’handbol, un referent ha estat i és Talant Dujshebaev, que
va ser company meu a Ciudad Real i a la Selecció.
-L’esport femení està creixent molt i molt ràpidament en molts aspectes. També en l’handbol?
-Sí, també ho fa, potser no a la velocitat que tots voldríem, però ho
fa, ja ho crec que sí. La Lliga femenina espanyola de cada vegada
és més potent i el fet que es retransmetin partits pel canal públic
Teledeporte ajuda molt. És un fet que reivindic també per a la Lliga
ASOBAL, perquè, com dèiem abans, el suport mediàtic és molt
important per al creixement d’un esport.
-Com cubà de naixement que vostè és, com veu a Cuba en aquests
moments?
-La situació va millorar un poc amb la visita que hi va fer, fa uns
anys, Obama, però si el país no s’obre al món la societat cubana ho
tendrà difícil, sobretot el gruix de la població, que passa per moltes
dificultats. Jo hi tenc ma mare i germans, i sé de les dificultats que
passen pel que fa a tenir aliments de primera necessitat. I també
pens que polítiques com les de Trump no ajuden en res.
-Què destacaria de Marratxí?
-Marratxí és un lloc que m’agrada molt, igual que de fet tot Mallorca. En el municipi i a tota l’illa es viu molt l’esport, i com a esportista que som, aquest fet m’agrada molt.

TERRA DE FANG

TENDÈNCIES

RESTORE MATERIALS, LA VERSIÓ MÉS
SOSTENIBLE DE L’ARQUITECTURA I
DELS ELEMENTS DECORATIUS
Superada l’època dels grans projectes arquitectònics de signatura,
actualment se cerquen projectes que treballin per fer edificis caracteritzats per una arquitectura pràctica, sòbria i mesurada.

UN NOU ENFOCAMENT DEL SIURELL
Diuen que la unió fa la força. Amb la seva unió professional, el ceramista Joan Pere Català i Coloma Cañellas, al capdavant de la siurelleria ‘Ca Madò Bet’, han perseguit (i aconseguit) una nova varietat
de la típica peça de la ceràmica marratxinera i mallorquina, el siurell.
Això sí, com diuen tots dos, sempre des del respecte als orígens i a
la figura. Una figura que va captivar personatges de la talla de Joan
Miró i Robert Graves, que en varen ser col·leccionistes.
Amb aquesta premissa, Català i Cañellas varen començar fa uns dos
anys a dissenyar el projecte del ‘nou’ siurell o el siurell reinventat,
com es vulgui dir. “Tant na Coloma com jo hem estat sempre devots
d’aquesta figura, i vàrem parlar de donar-li un nou enfocament, insistint en el respecte a l’essència del siurell”, explica Joan Pere Català.
Català afegeix que “la nova peça la feim amb un fang gres, que ens
dona molt més joc i més matisos en el resultat . Abans, havíem provat uns prototipus amb fang comú i no era el mateix. També varia la

temperatura de cocció. Si normalment, els siurells es couen en el
forn a uns 1.000 graus, nosaltres l’augmentam a uns 1.280. Tot això
junt ens permet aconseguir un siurell renovat, talment com si fos
una escultura”.
Una altra característica diferencial del ‘nou’ siurell és l’esmalt, que
en aquest cas s’obté de la fusió de distints minerals. De moment, els
esmalten en verd, blanc i marró.
De cara a l’hivern que ve, una idea de Català i Cañellas és coure’n
en un forn de llenya. “És, en definitiva, una manera de donar-li un to
de modernitat a una figura tan tradicional com és el siurell, sense
perdre en cap moment l’essència del que és i del que representa.
És una manera de donar-li una nova vida, d’anar un poc més enllà”,
sentencia Cañellas.

Molt lluny d’aquells megaedificis realitzats durant els anys precrisi,
ara trobam gran quantitat de projectes que exploren una versió més
sostenible de l’arquitectura des d’un punt de vista ampli. També el
sector dels materials s’adequa en aquest tipus de projectes, que lluny
de requerir solucions opulentes o exòtiques, es decanta per materials del terreny i amb una relació directa amb l’entorn. La rehabilitació i recuperació d’edificis és cada vegada més una premissa dins dels
grans projectes públics. Es tracta d’iniciatives en què es persegueix
preservar el patrimoni, alhora que se li dada d’una nova personalitat i
construeix identitat urbana. Es tracta d’una arquitectura de mescles
on les parts han de sumar.
El premiat projecte de Flat d’NL Architects i XVW Architectuur a
Amsterdam és un gran exemple de recuperació d’una icona de
l’arquitectura dels 60 completament degradat que havia de ser enderrocat, però que gràcies a l’acció ciutadana es va recuperar com a
edifici d’habitatges personalitzables.
El fang cuit, les majòliques de distints colors i el gres artesà, al costat
de la teula i la rajola hidràulica són els clars referents dins d’aquesta
tendència.

ACTUALITAT

EL SIURELL I CAN BERNADÍ NOU,
PROTAGONISTES A TVE
El 17 de juliol, el siurell i Can Bernadí Nou varen ser protagonistes en
el programa Aquí la Tierra, de la 1 de Televisió Espanyola, emès en
horari de prime time, a les 20.30 h.
Va ser a través d’un reportatge en què Maria Amengual, quarta generació de la siurelleria de Sa Cabaneta, vaexplicar a la reportera i
a l’audiència com s’han de fer les típiques figures de l’artesania, així
com també es va referir al seu origen incert. Això sí, Amengual va
dir-li a la periodista: “Per aprendre’n has de passar uns anys al taller.
No s’aprèn a fer siurells el primer dia”.
El reportatge, de tres minuts de durada, va fer un recorregut per les
dependències de la siurelleria i després va incloure un taller improvisat a l’exterior del Museu del Fang. Amengual va parlar de totes les
fases del procés: la modulació, l’assecat, el forn, la pintura blanca i la
decoració i pintura final.

MEMÒRIA

L’ARRIBADA DEL TREN A MARRATXÍ
Moltes persones passen cada dia per alguna de les estacions del municipi per agafar el tren. Així ha estat de forma
ininterrompuda des de fa 144 anys, quan alguns van veure al ferrocarril una via d’impuls econòmic de la qual Marratxí
no es mantindria al marge.
Martín Rotger
Historiador

nexió a la xarxa. Cap d’aquestes iniciatives
sortí endavant per la manca de finançament.

l’exempció del pagament dels aranzels per
la importació del material.

que se servia, més barat i menys aigualit que
a Palma on es gravava amb un impost.

A Mallorca es començà a parlar de la construcció de trens arran de l’aprovació de la
Llei General de Ferrocarrils de 1855, amb
la qual es pretenia desenvolupar la xarxa de
transports per tal de facilitar la industrialització del país. Entre els primers projectes
destacaren les iniciatives de Paul Bouvy
(1856) i dels germans Gispert (1857 i 1859).

Hagueren de passar més de deu anys fins
que un jove enginyer, Eusebi Estada, elaborà al 1871 la que seria la proposta definitiva.
Defensà una línia entre Palma i Inca que per
la posició central d’aquesta darrera població era el traçat més eficient des del punt de
vista econòmic. També proposà que l’ample
de via fos d’una iarda anglesa (914 mm), ja
que això permetria accedir a vies i trens de
la Gran Bretanya més barats, encara que a
llarg termini va dificultar la renovació de la
xarxa i conduí al tancament de moltes línies.
Un any després, industrials i inversors particulars van constituir amb capital privat la
Sociedad del Ferrocarril de Mallorca, que
inicià la construcció de la xarxa al 1873. Cal
dir que l’única contribució pública va ser

Així, el 24 de febrer de 1875 va entrar en
funcionament la línia Palma-Inca, amb dues
estacions a Marratxí. A més, la companyia
instal·là un davallador al camí de Sa Bomba
que existí, al menys, fins a 1934. A continuació parlarem amb més detall d’aquestes
dues estacions.

L’edifici presenta un aspecte similar al de la
resta d’estacions del tram Palma-Inca. De
fet, el d’Es Pont d’Inca és idèntic a l’edifici
de l’estació de Lloseta. La planta baixa es
destinava a sala d’espera i venta de bitllets
mentre que a la planta superior es trobava
la casa del cap d’estació. Davant l’afluència
de passatgers, als pocs mesos l’estació d’Es
Pont d’Inca fou ampliada amb l’annexió de
dues ales laterals que li donen forma d’U.
Mentre que una ala servia d’habitatge per
als treballadors de l’estació, l’altra es convertí en sala de festes, on arribà a haver-hi
una orquestra contractada per la companyia
ferroviària.

En línies generals eren bastant similars:
proposaven la unió de Palma amb Inca i
Manacor, amb la diferència que Bouvy contemplava l’arribada del tren al port d’Alcúdia i els Gispert a Felanitx. A més, aquests
darrers proposaven que el traçat de Palma a
Santa Maria es desviés cap a Bunyola, la qual
cosa suposava deixar Marratxí sense con-

L’estació d’Es Pont d’Inca (PK 4,1) era la
primera aturada de la línia, per la qual cosa
durant els primers anys d’existència va ser
la destinació de molts passatges que volien
provar el viatge en tren. En aquest sentit,
la companyia va establir un servei extraordinari els diumenges i els dilluns, però els
viatgers no venien a Es Pont d’Inca només
perquè era la primera estació, sinó pel vi

L’estació de Marratxí (PK 8,4) va quedar

allunyada dels nuclis de Sa Cabaneta i Pòrtol, als quals havia de prestar servei, i això
que al projecte havia de situar-se encara
més enfora, però la petició dels veïns aconseguí que s’apropés una mica. L’edifici trenca amb l’homogeneïtat de les construccions
de la línia, perquè inicialment tampoc estava
prevista com a estació sinó com a davallador, però se li afegí posteriorment una segona planta. Originàriament cap de les dues
estacions comptava amb magatzem per
a mercaderies, ja que en ambdues van ser
construïts l’any 1930 i tenien una superfície
de 84 m².
A la darreria del segle XIX, un vagó es va despenjar del seu tren a l’estació de Marratxí i,
a causa del pendent, va davallar a tota velocitat en direcció a Palma. Afortunadament
el van poder aturar, però ja havia passat per

Es Pont d’Inca com un llamp. Un altre episodi històric amb l’estació de Marratxí com
a escenari es va donar durant la Guerra Civil, quan la zona va ser bombardejada. No es
produïren víctimes mortals, però l’atac va
fer malbé la via i un tren va descarrilar.
Finalment, pel que fa als trens, van ser de
vapor fins als anys cinquanta, moment en
què foren introduïts els trens dièsel. Cada
locomotora rebia el nom d’un personatge
destacat o d’un lloc; per exemple, Marratxí,
que al 1895 connectava Palma amb l’estació
del mateix nom en 24 minuts. Actualment,
els trens elèctrics fan el mateix recorregut
en 14 minuts, però ja no hi trobem una aturada, sinó vuit.

CIUTADANIA ACTIVA

CONEIX L’AJUNTAMENT

TXIFEST, L’OCI ALTERNATIU AL SERVEI DE L A JOVENTUT

EL SERVEI DE TAXI A L A DEMANDA
El servei de Taxi a la Demanda es va posar en marxa el mes de juny de 2016 amb l’objectiu de facilitar el trasllat de les
persones que en tenguin necessitat a l’Hospital de Son Llàtzer, el centre de referència al municipi. Particularment, la
iniciativa pretenia afavorir els desplaçaments a aquelles persones amb dèficit de mobilitat.
“El servei es va crear -explica l’exregidora de
Mobilitat, Cristina Alonso- quan el Govern va
anul·lar la línia de bus de la TIB que passava per
Marratxí i que arribava a Son Llàtzer, pel molt
poc ús que se’n feia. En el seu lloc es va articular
una nova línia que sortia de Bunyola i arribava a
l’Estació Intermodal, a Palma. Aleshores, com
que des de l’equip de govern, vàrem entendre
que, d’alguna manera, quedava desatesa determinada població del municipi que tenia necessitats de consultes a Son Llàtzer, sobretot
persones majors, vàrem reunir-nos amb les patronals del sector, amb les quals vàrem acordar
els preus a pagar per l’Ajuntament segons el
punt de recollida i, finalment, vàrem constituir
el servei de Taxi a la Demanda, que des de llavors funciona de dilluns a divendres”.

reserves es fan a un telèfon de l’Ajuntament,
que, de la seva banda, és l’encarregat de fixar
l’hora i el lloc de la trobada.

Ja des d’un primer moment, el servei va tenir
molt bona acceptació. “El fet que a cada nucli s’habilitàs una o diverses aturades per als
taxis dona molta comoditat als usuaris, que,
a un preu de dos euros per trajecte, tenien a
disposició un servei molt àgil i ràpid. Això sí,
prèviament els clients havien de fer una reserva amb un mínim de 24 hores d’antelació, cosa
que també s’ha de fer actualment”. Aquestes

La valoració global que fa del Servei de Taxi
a la Demanda la principal impulsora de la iniciativa és “molt bona, a mesura que la gent i
els usuaris potencials han anat coneixent que
estava en funcionament ha anat creixent any
rere any. És una mesura molt social i molt integradora al mateix temps”.

L’any passat, l’Ajuntament va decidir fer una
passa més i sumar els dos centres de salut del
municipi: Muntanya, al polígon, i Martí Serra,
a Sa Cabana, com a punts de destí dels taxis,
a més de Son Llàtzer, que es mantenia. Els
canvis es varen fer efectius el mes de març.
“De la mateixa manera, també vàrem modificar el preu, que vàrem deixar en 1,5 euros per
trajecte, que és el preu que encara es manté”.
Si en una mateixa hora i en un mateix nucli, hi
ha dues o més peticions de servei, el taxi es
comparteix. D’altra banda, els nins i nines no
paguen per aquest servei fins als vuit anys.

LES XIFRES
DEL TAXI A LA DEMANDA
Usuaris 2016: 160
Usuaris 2017: 215
Usuaris 2018: 530
Usuaris 2019: 420
Telèfon de l’Ajuntament per a reserves:
971 71 81 39
Cost: 1,5 €/trajecte

‘Txifest’ és una iniciativa ludicofestiva per promocionar l’oci saludable entre la joventut del
municipi, una de les qüestions en què l’equip
de govern va posar l’accent la legislatura passada i que mantindrà una línia de continuïtat
aquests propers quatre anys. En aquest sentit,
TxiFest neix de la Mesa de Lluita contra la Drogodependència.
De moment, ja se n’han celebrat tres edicions
des del mes maig, a raó d’una mensual. De fet,
només el mes d’agost deixarà de celebrar-se,
en estar molta gent en període de vacances
fora de Marratxí. “Sota la premissa bàsica de
l’oci saludable, el que feim és integrar iniciatives festives que ja s’estaven duent a terme des
de Joventut, com el Gran Prix Aquatic o Halloween i integrar-les en el Txi-Fest, on afegim
tot tipus d’activitats reals d’oci per a la nostra
joventut”, explica Toni Arbós, educador social
de l’Ajuntament i que actua com a coordinador
entre les àrees de Serveis Socials i Joventut del
consistori. “Hi organitzam actes de tot tipus,

gimcanes esportives, tallers de ball.
“El primer dijous de cada mes ens reunim amb
tècnics de totes dues àrees i també els quatre
dinamitzadors de l’Ajuntament (Maribel Cayuelas, Antoni Seguí, Jaume Pizà i Tania Díaz)
i parlam un poc de la programació de les distintes edicions de Txi-Fest”, diu Arbós. “Moltes
vegades, les iniciatives surten dels mateixos
joves, i venen canalitzades a través dels esplais
Utopia i Es Puntet, del grup d’escoltes Socarel i també de l’Associació Infantil i Juvenil
Fullarasca, de manera que la participació ciutadana es converteix en un element destacat”.
Una altra de les característiques que defineixen TxiFest és el caràcter rotatori de les distintes cites programades. D’aquesta manera,
la primera es va dur a terme el maig a terme
al Pont d’Inca i va ser una forma de presentar
la mateixa festa en societat. S’hi varen incloure tot tipus d’activitat. La segona cita va ser al
camp de futbol de Son Caulelles i va consistir

en una gimcana esportiva. Ja el mes de juliol, el
dia 28, va arribar la tercera cita de TxiFest, que
va consistir en una nova edició del Gran Prix
Aquàtic, celebrat a la piscina de Sa Cabana.
El calendari i el precedent de les Nits Joves
Les cites programades per als darrers mesos
de l’any són les següents: el setembre, torneig
3x3 de bàsquet, concert i Dj a Pla de na Tesa;
l’octubre Es Figueral viurà el Survival Zombie.
Ja el novembre, Cas Capità acollirà torneig de
futbet i concert. Finalment, la darrera edició
de Txifest de 2019 serà a Sant Marçal, i consistirà en un Scape Room.
D’alguna manera, el preferent immediat de
TxiFest el trobarem en les anomenades ‘Nits
Joves’, que es varen organitzar l’any passat per
primera vegada. Va incloure tornejos esportius
i cinema a la fresca, als col·legis públics Blanquerna i Miquel Costa i Llobera.
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