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6.563 ALUMNES COMENCEN EL CURS ESCOLAR A MARRRATXÍ
AMB PRESENCIALITAT TOTAL CA’S CANONGE CELEBRA EL SEU
40 ANIVERSARI EN PLENA PANDÈMIA DANI RODRÍGUEZ “ESTIC
ENCANTADÍSSIM DE JUGAR AL MALLORCA I LA MEVA RENOVACIÓ DEPÈN DEL CLUB”

EDITORIAL

CONTRA L’ATUR
JUVENIL
La taxa d’atur juvenil és del 43,3% a les
Illes, segons les dades del segon trimestre d’enguany, principalment per l’increment de l’atur entre les dones, que
arriba a un 54,3% d’atur entre les dones
menors de 25 anys enfront del 34,5%
d’atur entre els homes. L’atur juvenil és,
per tant, un dels principals problemes
socials i econòmics de les Balears.
Es tracta d’unes xifres dramàtiques que ofeguen les esperances dels joves i de les seves
famílies. Una realitat indesitjable però constant en els darrers anys. Davant d’això els poders públics i les empreses privades hem de
rebel·lar-nos i posar mitjans perquè els nostres
joves trobin un lloc de feina amb el qual poder
desenvolupar la seva vida.
Un bon exemple són els tallers mixts, com el
de ‘Marratxí Administra’ dirigit a joves menors
de 30 anys que s’emmarca dins del Programa
SOIB JOVE Formació i Ocupació recentment
finalitzat. Durant un any, deu joves han rebut
classes teòriques dos dies per setmana i els altres tres dies han treballat a diferents departaments de l’Ajuntament i han obtingut el certificat de professionalitat d’Auxiliar Administratiu
d’Atenció al Client (nivell II).
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El balanç del programa ha estat molt positiu
tant per part de l’Ajuntament com per part
dels participants i del personal docent. Els joves reconeixen que l’experiència ha estat molt
enriquidora perquè els ha permès aplicar les
formacions teòriques en el seu dia a dia i han
pogut adquirir experiència laboral que ja les ha
servit per trobar noves feines. Amb programes
com aquest i amb la col·laboració publico-privada hem d’anar reduint les xifres de l’atur juvenil i obrint finestres d’esperança per la nostra
joventut.

NOTÍCIES

Marratxí celebra la Setmana Europea de la
Mobilitat amb dues activitats ciclistes

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre,
l’Ajuntament de Marratxí ha programat dues
activitats per promocionar la mobilitat sostenible i fomentar el desenvolupament de bones
pràctiques i mesures permanents per a aconseguir una mobilitat més eficient.
Enguany baix el lema “Fes salut. Mou-te de
manera sostenible”, aquesta edició vol destacar que la mobilitat sostenible està vinculada
a la seguretat i la salut de les persones. L’àrea
de Mobilitat ha organitzat dues activitats en
col·laboració amb la Policia Local de Marratxí.
El dissabte 18 de setembre els infants podran
visitar el parc d’educació viària de la Policia

Local de Marratxí i realitzar el circuit en bici.
La circulació estarà guiada pels agents, que
utilitzaran les bicicletes del parc, i els explicaran les normes perquè els nins i nines coneguin
les normes viàries d’una forma lúdica. Aquesta
activitat és per infants d’entre 6 i 10 anys. Cal
reservar plaça entre els tres horaris disponibles
al web mobilitat.marratxi.es.
El diumenge 19 de setembre se celebrarà una
ruta ciclista familiar amb punt de partida i arribada al Parc de Sa Vinya de son Verí (C/ Ricardo Ankerman), que permetrà conèixer el carril
bici de Marratxí i com circular de forma segura.
La ruta recorrerà una distància de 10 quilòmetres i es durà a terme pel carril bici, comptant
amb l’ajuda dels agents de la Policia Local. La

ruta té una hora de duració aproximada i hi ha
un límit de 100 participants. L’activitat està recomanada a partir dels 6 anys i cal fer reserva.
“Des de l’Ajuntament hem volgut promoure
la participació de la ciutadania en la setmana
de la mobilitat duent a terme dues activitats:
una activitat per als més petits per a començar
a educar-los en la mobilitat sostenible, i l’altra
serà una activitat familiar que consistirà en una
ruta ciclista pel nostre municipi i que pretén
fomentar l’ús del carril bici com a recurs per
optimitzar la mobilitat al nostre terme”, ha
explicat Irene García, regidora de Joventut i
Transport Públic.

L’ajuntament neteja un tram de dos
quilòmetres del Torrent de Coanegra per
millorar l’evacuació de l’aigua
L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea
de Medi Ambient, netejarà un tram urbà de
2,1 quilòmetres del Torrent de Coanegra,
des del polígon de Marratxí fins a la desembocadura en el Torrent Gros, al Pont d’Inca.
Els treballs es perllongaran durant un mes i
serviran per millorar l’evacuació de l’aigua
i evitar possibles taponaments que provoquin un augment de la crescuda en la part
superior del torrent en cas de pluges intenses. Les feines de neteja tindran un cost
aproximat de 40.000 euros i consistiran en
l’eliminació de la vegetació i de l’excés de
sediments, a més de la retirada d’enderrocs

i residus presents a l’interior de la llera del
torrent.

que es durà a terme seguint els criteris de
Recursos Hídrics”.

A més, es reduirà la vegetació del marge del
torrent per permetre una millor circulació
de l’aigua i també un millor drenatge de
l’aigua d’escorrentia cap al torrent. Aquesta neteja profunda permetrà que l’any que
ve les feines de manteniment es puguin fer
amb someres, la manera més natural i sostenible de mantenir el torrent.

En total, el consistori destinarà enguany
una partida de 60.000 euros per netejar els
trams del Torrent de Coanegra.

La regidora de Medi Ambient, Cristina
Alonso, ha explicat que “es farà una neteja
exhaustiva, amb maquinària i dos operaris i

NOTÍCIES

L’Ajuntament distingeix la Policia Local i
Protecció Civil per la seva implicació durant
la pandèmia

L’Ajuntament ha distingit el cos de Policia Local de Marratxí i l’Agrupació de Protecció Civil
del municipi i tots els seus integrants durant
l’acte institucional de la Diada de la Policia Local per l’entrega desinteressada en el desenvolupament de les seves tasques més enllà de les
obligacions durant la crisi sanitària.

la Diada perquè “és una celebració molt especial per agrair a la Policia Local, l’Agrupació de
Protecció Civil de Marratxí, a les empreses i
particulars per la gran tasca que han fet durant
la crisi sanitària perquè la pandèmia tingués el
menor impacte possible sobre els nostres ciutadans”.

L’Ajuntament també ha lliurat 25 diplomes i
reconeixements a aquells particulars que varen fer de voluntaris i a aquelles empreses que
varen efectuar donacions. Unes distincions
que volen subratllar la col·laboració i entrega
desinteressada dels guardonats en benefici de
la comunitat durant la crisi sanitària de la Covid-19.

Per la seva banda, el regidor d’Interior Pedro
López ha explicat que “aquest acte era la millor forma de reunir a tots els particulars i empreses que ens varen donar un suport fantàstic durant els primers dies de pandèmia, que
varen ser els més complicats. En un primer
moment era molt difícil trobar mascaretes i va
haver-hi empresaris, clíniques i professionals
que ens van donar els seus equips per afrontar
la pandèmia”.

La Deixalleria ha acollit la desena edició de la
Diada de la Policia Local, una celebració que
s’ha vist interrompuda durant els darrers dos
anys per la pandèmia.
El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha expressat la seva satisfacció d’haver pogut celebrar

L’empresa Colonette ha estat una de les distingides pel seu suport al cos policial i als equips
d’emergència. “Estem molt agraïts que ens hagin reconegut el nostre detall d’aportar xoco-

lata als serveis d’emergència durant el confinament perquè poguessin berenar o sopar calent
durant aquells dies tan difícils”.
Jaume Garcías, cap de l’Agrupació de Protecció Civil de Marratxí, ha valorat el reconeixement a Protecció Civil i ha explicat als assistents la tasca silenciosa i altruista que fan els
membres de Protecció Civil en benefici de
tota la comunitat. “Durant l’estat d’alarma
vàrem generar dos torns de matí i d’horabaixa
en col·laboració amb la policia perquè es complís amb la normativa i un altre servei per dinamitzar, posar música i felicitar els aniversaris
dels veïnats durant el confinament”.
Alberto Rodríguez Tarongí, cap de la Policia
Local de Marratxí, ha expressat la seva satisfacció per la celebració de la Diada i s’ha mostrat “molt orgullós i il·lusionat per haver pogut
celebrar-la després de dos anys i per la feina
que han fet tots els companys”.

NOTÍCIES

L’Ajuntament crea els Consells Veïnals per
apropar els nuclis poblacionals al centre de
les decisions municipals
L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de
Participació Ciutadana, ha creat la figura dels
Consells Veïnals, un nou òrgan descentralitzat
que pretén apropar tots els nuclis poblacionals
al centre de les decisions municipals.
“Per a crear els Consells Veïnals abans s’ha
aprovat un nou reglament de participació ciutadana. La normativa li dóna més valor al dret
de la ciutadania a participar en els assumptes
municipals”, explica la segona tinent de batle,
Neus Serra.
A partir d’ara tant els ciutadans com el teixit
associatiu tindran una via molt més senzilla de
fer propostes. La intenció és millorar la gestió
i fer-la transversal, democràtica i participativa.
El mateix reglament, a més, preveu la creació
del Consell de Participació de la Dona, a través
del qual es reconeix el paper de les organitzacions de dones per fer una societat igualitària.
Aquest òrgan actuarà en assumptes relacio-

nats de forma directa o indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social de les dones i
contribuirà a aconseguir avenços socials.
El nou reglament de Participació Ciutadana
preveu la creació d’aquests dos nous òrgans
i unifica els reglaments juntament amb el del
Defensor de la Ciutadania. A més, es revisarà
el llenguatge inclusiu i introdueix nous aspectes en matèria d’equitat de gènere i inclusió
social.
El reglament també preveu rebutjar de manera
automàtica les propostes de consulta que contravinguin el principi d’igualtat i contribueixin a
la perpetuació de rols o estereotips de gènere,
segons la segona tinent de batle, Neus Serra.
A més, fomentarà la realització d’activitats de
prevenció i sensibilització contra la violència
per part de les entitats ciutadanes.

volem imatges estereotipades per això instarem als mitjans d’informació locals que en tenguin cura. A aquelles entitats ciutadanes que
promoguin la igualtat, les volem en el nostre
registre municipal”, destaca Neus Serra.
El reglament incentiva la creació d’entitats
que desenvolupin aquestes accions. Cada any
es farà una actualització del Registre d’Entitats
Ciutadanes que inclourà totes les dades i les
subvencions municipals rebudes, desagregades per sexe. I també cada any l’Ajuntament
convocarà la concessió de subvencions a les
entitats inscrites on s’inclouran els criteris
d’adjudicació i les quantitats de subvenció,
sense perjudici d’altres convocatòries. Segons la tinent de batle de Participació Ciutadana, “els que no se sumin a la igualtat, quedaran fora”. De fet, el reglament contempla
l’exclusió del registre si s’atempta contra el
principi d’igualtat de gènere.

Apostam per rebutjar el llenguatge sexista i no

S’obre el període per demanar les
subvencions concurrents a les associacions
municipals i particulars
L’Ajuntament de Marratxí ha publicat al
BOIB i a la pàgina web del consistori les bases i convocatòria de subvencions del Pla
Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament
de Marratxí per a l’exercici 2021.

de les entitats dins l’àmbit de participació
ciutadana ubicades en el municipi de Marratxí que, sent de competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de
Marratxí.

riors, a excepció de Cultura, que puja un
42%, al passar de 9.500 euros al 2020 a
15.000 euros e 2021. Aquest augment es
correspon a una nova línia oberta a subvencionar a artistes individuals.

A partir del 28 de setembre i fins el 20
d’octubre podran sol·licitar subvencions
les entitats i associacions relacionades
amb la realització d’activitats d’ordre preeminentment veïnal, sense ànim de lucre,
domiciliades en el municipi i inscrites en
el registre municipal d’entitats. El període
subvencionable serà del 31 de octubre de
2020 fins el 15 de setembre de 2021.

Les bases d’aquesta convocatòria, publicades a l’apartat de subvencions del web
de l’Ajuntament (ajuntament.marratxi.es/
subvencions) i al BOIB, preveuen, igual
que en 2020, que les associacions puguin
rebre subvencions per les despeses relacionades amb la neteja i desinfecció per la
COVID19.

Les subvencions es podran tramitar a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament (seuelectronica.marratxi.es) o a les Oficines d’Atenció a
la Ciutadania (OAC) demanant cita prèvia.

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure, a través de la concessió de subvencions, la realització d’activitats per part

Per aquest exercici 2021 l’import municipal destinat a aquestes subvencions és de
169.500 euros. Totes les àrees es troben
en quanties similars a les dels anys ante-

Entre els requisits per accedir a les subvencions, les associacions hauran d’estar
inscrites en el registre municipal d’entitats
ciutadanes i veïnals de Marratxí i estar al
corrent de les obligacions tributàries amb
l’Administració Tributària, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.

REPORTATGE

6.563 ALUMNES COMENCEN EL
CURS ESCOLAR A MARRRATXÍ
AMB PRESENCIALITAT TOTAL
El 2021-2022 és el primer curs amb completa presencialitat a
les aules des de la irrupció de la pandèmia gràcies a l’elevada
vacunació entre el professorat (90%) i l’alumnat (el 71% dels
alumnes d’entre 15 i 19 anys i el 54% dels alumnes d’entre 12 i
16 ja tenen la pauta completa de vacunació).

REPORTATGE
El passat 10 de setembre va començar el curs escolar 20221/2022 a
les Balears. Segons les dades provisionals de matriculació a data de
19 de setembre, 6.563 alumnes han començat a estudiar a Marratxí,
des d’educació infantil fins a Batxillerat, Formació Professional o
Grau Superior. Són 23 alumnes manco que al curs 2020/2021.
El creixement més gran d’alumnes s’ha produït a Batxillerat on hi
ha 442 alumnes, 57 més que al curs anterior, la qual cosa suposa un
increment del 14,8%.També s’ha produït un increment d’alumnes
notable, del 14,3%, a educació especial: educació bàsica.
En canvi, a Formació Professional bàsica el número d’alumnes ha
davallat un 23,4% passant de 107 a 82 . I a Educació Infantil s’han
matriculat 1207 alumnes, un 5,9% manco que a l’any anterior.
Als centres públics de Marratxí hi ha matriculats enguany 4.139
alumnes, 11 menys que el curs anterior. L’increment més gran
d’alumnes s’ha registrat a Batxillerat on hi ha un 13% més d’alumnes
que el curs passat. I el descens més gran d’estudiants a centres públics s’ha produït a la Formació Professional bàsica que ha estat
del 43,3%, en passar de 37 alumnes el curs passat a 21 enguany. A
Educació Infantil la reducció ha estat del 8,3%.
Respecte al professorat gairebé no s’han produït variacions respecte al curs passat, ja que enguany hi ha 390 professors, dos més que
el curs passat, segons les dades disponibles a 19 de setembre.
La regidora d’Educació de Marratxí, Aina Amengual, ha destacat
que és el tercer curs escolar on s’han d’aplicar mesures sanitàries
Covid i “no podem més que felicitar a tota la comunitat educativa
per ser un exemple a seguir, no ha estat fàcil dur a terme les tasques
d’ensenyament-aprenentatge, però així i tot se n’han sortit amb la
millor nota”. No obstant això, la regidora d’Educació considera que
“tenim el repte de cobrir l’augment anual de la població escolar, a
més amb les dificultats existents per complir amb les distàncies de
seguretat establertes (1,44 m² per alumne) sobretot a les aules de
Secundària”.
En aquest sentit, Amengual ha destacat la feina que fa la Conselleria d’Educació amb l’ampliació de l’IES Sant Marçal, “però per altra
banda encara és necessària i urgent l’arribada del tercer institut per
descongestionar les nostres aules”.

REPORTATGE

INAUGURACIÓ A MARRATXÍ
La presidenta del Govern, Francina Armengol, va escollir Marratxí
per inaugurar el curs escolar i ho va fer al CEIP Ses Cases Noves,
a Marratxí, un centre escolar totalment renovat i ampliat aquest
curs gràcies a una inversió d’1,3 milions d’euros. Enguany l’escola
passa de tenir una línia a tenir-ne dues i s’han eliminat les cinc
aules modulars de què disposava.
El batle de Marratxí, Miquel Cabot, va donar la benvinguda al
nou curs i va expressar el seu desig de que els mestres i alumnes
gaudeixin l’ampliació i renovació del centre escolar. “Reivindicar
aquest esforç que estem fent entre la conselleria, l’Ajuntament i
els equips directius de tots els centres de Marratxí per tenir tots
els recursos adients per als nostres alumnes. Crec que podem dir
que els centres educatius de Marratxí són centres preparats, de
qualitat i on es mira pels nostres alumnes, així que donar les gràcies a la Conselleria i al Govern per pensar en Marratxí i per invertir en els nostres centres”, va assegurar el batle de Marratxí.
TOTS ELS CENTRES (CC/ CCEE/
Alumnat
matriculat a 19 de setembre
CCEI/CEI/CEIP/CIFP/EIEL/IES)
TOTS ELS CENTRES (CC/ CCEE/
ETAPA
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ETAPA
Educació especial: Educació bàsica
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Grau superior
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REPORTATGE

PRESENCIALITAT TOTAL
El 2021-2022 és el primer curs amb completa presencialitat a les
aules gràcies a l’elevada vacunació entre el professorat (90%) i
l’alumnat (el 71% dels alumnes d’entre 15 i 19 anys i el 54% dels
alumnes d’entre 12 i 16 ja tenen la pauta completa de vacunació),
la més elevada de l’Estat. A més, el Govern ha mantingut per a
aquest curs el servei de substitució exprés de professorat, els
567 professors de reforç contractats el curs passat, la dotació
addicional per a monitors de menjador als centres públics i s’està
adjudicant el servei de neteja extraordinària per als centres, amb
un pressupost d’1,3 milions d’euros. A més, està en marxa una licitació per comprar filtres HEPA, que, juntament amb els mesuradors de CO2 adquirits el curs passat, contribuiran a garantir la
purificació de l’aire.
Durant la visita al CEIP Ses Cases Noves, Armengol va afirmar que

“l’escola ha demostrat que és un espai segur, un espai apropiat i
adequat per exercir educació de qualitat” i ha agraït a docents,
famílies i alumnes que “l’any passat van saber adaptar-se d’una
manera excel·lent” a la realitat de la pandèmia, però que a més
enguany han respost massivament a la crida a la vacunació.
Per part seva, el conseller d’Educació, Martí March va explicar que
“volem que el d’enguany sigui un curs de transició a la normalitat” després de “l’èxit col·lectiu” que va ser l’anterior. També va
valorar els nous sistemes de ventilació, l’experiència acumulada
en la gestió de la pandèmia dins dels centres i l’elevada vacunació
de docents i alumnes. Així i tot, també va advertir que “no hem
d’abaixar la guàrdia” i que és imprescindible respectar els protocols de seguretat, ja que tornar a la normalitat “permetrà fer tots
els processos d’innovació que es necessiten al sistema educatiu”.

ENTREVISTA

DANI RODRÍGUEZ
Futbolista del RCD Mallorca

Daniel Rodriguez Vázquez, conegut com a Dani Rodríguez,
encara la seva quarta temporada en el Reial Mallorca, club
en el qual s’ha convertit en un jugador imprescindible. Nascut a Betanzos al 1988, no va aconseguir debutar en primera
divisió fins als 31 anys. La carrera del migcampista gallec és
un exemple de coratge i de persistència. Va recórrer mitja
geografia espanyola darrere del seu somni (Coruña B, Betanzos, Conquense, Racing de Ferrol, Racing de Santander,
Albacete i Reial Mallorca) i va pujar des de tercera a segona
B; i de segona a primera.

ENTREVISTA
Ara Dani Rodríguez, veí de Marratxí des de fa gairebé tres anys, viu
la seva edat daurada als 33 anys, una edat en la qual molts es retiren,
però a aquest gallec, amb tres fills de 9 anys, 3 anys i una nadó de 18
mesos, li queda molta carrera per davant. un exemple de la seva força
interior és que fa dos anys va posposar durant dos mesos l’operació
d’un trencament testicular que va sofrir al Nou Camp per a ajudar
l’equip a evitar al descens. Una decisió arriscada perquè hi havia possibilitats de perdre el testicle, però com diu el futbolista, amb tres fills
ja tenia els deures fets.
Com valores l’inici de temporada?
Molt bé, millor de l’esperat. Crec que l’inici és bo, l’equip està fent
molt bé les coses.
Com viviu el retorn del públic als camps de futbol?
Imagina’t. Vivim una època que ens ho diuen fa uns anys i no ens ho
creiem. La veritat que el futbol és especial pel públic, per la gent, per
l’ambient que envolta. La veritat és que és un gran luxe que a poc a
poc anem sortint de tot això i puguem gaudir de la nostra gent i que
tots els estadis es puguin veure plens.
Què hi ha de la teva renovació? Et veus penjant les botes al Mallorca?
És una cosa que depèn del club. Estic demostrant que estic a un gran
nivell i que vull seguir aquí i que m’agrada ser aquí. Ja depèn d’ells. Jo
estic encantadíssim de continuar jugant aquí la resta dels anys que em
quedin i tant de bo siguin moltíssims.
Què li ha aportat Luis García Plaza a aquest equip?
Ens transmet moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes. És una persona
molt exigent tant amb ell com amb l’equip. Es nota que l’equip és molt
treballador i molt exigent. Crec que estem a un bon nivell i que encara
podem continuar millorant.
Què vas sentir en debutar en primera divisió amb 31 anys, després
d’una carrera molt llarga que et va portar per mitja Espanya jugant
a l’Albacete, Racing de Santander, Ferrol, Conquense, Deportivo de
Corunya B?
Sobretot és un record molt emotiu. Perquè en aquest camí ple de
revolts és fàcil tirar la tovallola o donar-te per vençut. Em sento molt
orgullosos del meu camí i del que he aconseguit, i sobretot per la
meva família, pels meus fills, la meva dona, pels meus pares, per la
meva germana, les persones que en els moments dolents sempre van
ser aquí.
En el teu compte de twitter tens un tuit fixat des de fa dos anys que
fa referència a la importància de no rendir-se i de continuar treballant per a aconseguir que els somnis es facin realitat. En el teu cas no
sols vas arribar a l’elit del futbol sinó que a més estàs marcant gols i
sent decisiu.
És una mica heavy quan mires al passat, però ara penses sóc aquí,
marcant gols i sent important. És una mica una bogeria però em centro en el moment. Estic en un gran moment personal i professional i
quan estàs en aquest moment cal aprofitar-lo, continuar treballant i
voler més i més per a continuar millorant.
Estàs en el teu millor moment professional?
Realment em trob molt bé física i tècnicament. Em trobo en un
moment genial i cal ser ambiciós i no conformar-se amb el que tens i
aquesta és la clau de tot, seguir el mateix camí poquet a poquet.
On veus el sostre de la teva carrera?
No cal pensar en sostres. Quan jugava en segona B penses que el teu
sostre és aquest i després el trenques. Així que cal viure el moment i
continuar treballant i creixent i fer passes endavant.

“Ens agrada viure a
les afores i el destí
ens va portar a
Marratxí”

ENTREVISTA
Tens 33 anys i et trobes en un gran moment de forma. Penses que, a
diferència de fa uns anys, actualment els futbolistes poden allargar la
seva carrera més enllà dels 35 anys, com demostren els exemples de
Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos o Messi?
Per descomptat, crec que és una tendència que tots els futbolistes
allarguen la seva carrera perquè avui dia els hàbits dels futbolistes són
molt més saludables i ja no es cometen les bogeries que es cometien
abans. Et cuides molt més, tant l’alimentació, l’alcohol o les sortides.
Així que és normal que els futbolistes durin més.
Què els diries als nens que somien amb ser futbolistes?
Em sembla una gran responsabilitat. Als meus fills els intento inculcar
que treballin, que facin el que els agradi però que ho facin amb passió.
Que no es deixin guiar per aquells que els diguin que no poden aconseguir alguna cosa. Moltes vegades et diran que no serveixes o que no
vals, però si és la teva passió cal seguir aquest instint i aquesta passió
fins al final.
Quins eren els teus ídols de petit?
Sempre em va agradar moltíssim Michael Laudrup. I després et vas
fixant en jugadors de la teva posició. Andrés Iniesta, Xavi i Luca Modric són referents de migcampistes i m’agraden moltíssim.
I el millor jugador al que t’has enfrontat?
Messi, òbviament. És una cosa que mai havia viscut en un camp de
futbol, és infinitament superior a la resta. Ho fa tot bé.
La cadena SER ha revelat que fa dues temporades et vas fracturar un
testicle en el Nou Camp, però vas posposar l’operació durant mesos
per intentar salvar al club del descens, com ho vares viure?
Sí, va ser una cosa bastant desagradable, coses de l’ofici. Vàrem
prendre aquesta decisió entre la meva dona i jo de seguir endavant.
Va ser difícil, vaig tenir molt de dolor durant mesos, però va valer la
pena. Vaig estar dos o tres mesos de dolor continu dia i nit, però em
va costar moltíssim arribar a primera divisió com per a fer-me a un
costat. Va ser una decisió difícil, però era la que havia de prendre i la
tornaria a prendre cent vegades més. I a més, amb tres fills ja tenia els
deures fets.
Qui ha estat el millor entrenador que ha tingut i per què?
És complicat de dir. He tingut la sort de tenir molt bons entrenadors
en totes les categories, en categories de formació i en categories
professionals. Sempre van confiar en mi i els guardo un bon record a

tots. Potser el més especial va ser José Manuel Aira, pel que va significar anar a Ferrol, i reenganxar-me una mica al futbol perquè anímicament no l’estava passant bé després de rescindir amb el Deportivo de
la Corunya. Per a mi és la persona que em va tornar a animar al futbol
i em va treure el màxim rendiment, juntament amb Enrique Martín,
entrenador de l’Albacete, que va ser com un coach personal per a mi,
que em va alliberar i vaig ser un altre jugador.
Per què vas decidir viure a Marratxí? Què és el que més valores del
poble?
Cercàvem alguna cosa fora de Palma perquè tant a la meva dona com
a mi ens agrada viure als afores de la ciutat, prop de Palma però als
afores. I el destí ens va portar a Marratxí. Portem més de dos anys
llogats en el municipi i estem esperant que acabin una casa nova que
també està a Marratxí.
Fa uns mesos vares visitar el projecte Futbol-in de l’Ajuntament de
Marratxí en què participen joves del municipi i que tracta de fomentar l’oci saludable i l’aprenentatge de valors. Com va anar?
Va ser especial perquè es tracta de donar suport a al·lots que tal
vegada no tenen les oportunitats que tenen altres. També tots hem
començat en camps de futbol així a jugar i moltes de vegades un gest
com aquest és súper guapo per ells i a mi no em costa res.
Com veus el nivell competitiu de la Lliga? Sembla que hi ha hagut
una reculada després d’anys en què els clubs espanyols copaven les
semifinals i finals europees.
Continua sent una de les grans lligues d’Europa malgrat la marxa de
grans jugadors com Messi o Sergio Ramos. A nivell europeu grans
clubs com Barça o Reial Madrid no estan tenint tant d’èxit però això
també són modes. Hi ha anys que arriben tres equips anglesos a les
semifinals i altres anys no arriba cap. Crec que va per modes. Tornarà
a ser gran el futbol espanyol a Europa, mira el Vila-real.
Quines diferències veus entre primera i segona? Què opines d’aquest
tòpic que diu que segona és més difícil que primera?
No estic d’acord. Segona és més llarga, i amb el play-off molt més,
però és més difícil primera divisió, sense cap dubte. Jo he jugat en
totes: tercera, segona B, segona i primera. I la més difícil és primera
divisió, però amb molta, molta diferència. És cert que els partits en
segona són més tancats i tens menys espais, però els jugadors amb els
quals t’enfrontes en primera són físicament animals i damunt tenen
qualitat, així que imagina’t.

Dani Rodríguez visita l’entrenament de Futbol-In

CONEIX
EL COMERÇ LOCAL
CA’S CANONGE CELEBRA EL SEU 40
ANIVERSARI EN PLENA PANDÈMIA
Els germans Amengual varen inaugurar Ca’s Canonge quan només tenien 19 i 17 anys. 40 anys després han consolidat
un negoci a base de “productes de qualitat, molta feina i de no enganar mai al client”. Ells son la sisena generació d’artesans del fang, però veuen que, si no hi ha sorpreses, seran la darrera, perquè cap dels seus fills vol continuar amb el
negoci de l’olleria.
L’olleria Ca’s Canonge va néixer a Pòrtol fa 40 anys, al gener
de 1981, de la mà dels germans Bartomeu i Bernat Amengual
Reynés. Llavors només tenien 19 i 17 anys. Aprengueren l’ofici
del seu pare, Bernat Amengual Serra, a l’olleria de Sa Penya.
“Des de ben petits tots els estius anàvem a l’olleria de Sa Penya
a aprendre l’ofici”, explica Bernat Amengual.
Bartomeu és mestre artesà oller, amb la carta número 117, i
Bernat, mestre artesà escudeller amb la carta número 116. Els
germans Amengual són descendents de diverses generacions d’artesans del fang. Calculen que són la sisena generació
d’ollers, però creuen que seran la darrera perquè, de moment,
cap dels seus fills està interessat en seguir amb l’olleria. “El futur de les olleries el veig difícil, sobretot perquè algunes no tenen relleu i perquè és un treball molt feixuc en què has de fer
feina de dilluns a diumenge, i quan no estàs al taller, estàs a les
fires”.
PANDÈMIA
Ca’s Canonge, com la gran majoria de negocis, va quedar
“completament aturat” durant la pandèmia. “Sort que almanco
pogueren agafar alguna ajuda i així ho varen poder passar, malgrat que les ajudes varen tardar a arribar, conta Bernat.

Els germans Amengual aprofitaren el temps de la pandèmia per reformar tant el taller com la tenda. A més, com també varen fer moltes olleries, es van bolcar en les xarxes socials per tal de connectar
amb els clientes.”Varem apostar per Facebook i per Instagram. Molta
gent ha vengut gràcies a això i inclús turistes”. Tot i que la recepta
autèntica de l’olleria no ha canviat en els darrers 41 anys. “Sempre
hem fet molta feina i ben feta i tractar bé el client i no enganar-lo”,
sosté Bernat Amengual.
Ca’s Canonge va arrencar amb els germans Amengual i arribaren a
ser set treballadors en els millors temps, entre els anys 2000 i 2005.
“Ara tornam a ser nosaltres dos. En Tomeu fa les greixoneres i jo els
plats, però si n’hi ha molta feina d’una cosa tots dos fem el mateix”,
explica Bernat.
A part de fer peces de color, de pastes blanques que tenen molt bona
acollida darrerament, Ca’s Canonge mai no ha deixat de fer les tradicionals greixoneres i olles amb la terra vermella de Pòrtol, peces
de gran qualitat per cuinar tant amb foc de llenya com amb butà o
vitroceràmica. Tampoc mai no han deixat de banda els plats morenos
i els siurellls, malgrat ja no estiguin tant de moda entre les noves generacions. A la tenda també podem trobar tot tipus d’objectes com
guardioles, fanals o articles de jardineria com pasteres o cossiols.

ESCANEJA

ORÍGENS
“El nostre pare va ser un referent molt bo per a nosaltres. Quan
obrirem, ell va seguir fent feina a l’olleria de Sa Penya, però sempre que podia ens donava una mà”, relata Bernat, que considera
que els clients actuals han canviat. “Son més exigents, els agrada
les coses artesanes i disfruten molt de veure’ns treballar al torn”.
“La nostra clientela principal és la gent particular que ens compren tant a l’olleria com als mercats setmanals de Sineu i Inca”,
conta Bernat, que reconeix que la venda als mercats pot arribar al
40% del total de la facturació. També venen a hotels, restaurants,
tendes i envien una part de la seva producció a altres països. També ofereixen la possibilitat de crear peces per encàrrec, totalment
personalitzades.

TERRA DE FANG

EL PATRIMONI LINGÜÍSTIC DE
MARRATXÍ AL DICCIONARI CATAL ÀVALENCIÀ-BALEAR
El 88% del lèxic referent a Marratxí recollit al diccionari català-valencià-balear pertany a Pòrtol i està vinculat al camp de la
ceràmica. En total, recull vint-i-cinc mots i cinc locucions i frases vinculades a Marratxí.
El graduat en llengua i literatura catalana Cristian Raúl Sánchez Curto va publicar
aquest estudi a les V Jornades d’Estudis Locals de 2018. El treball analitza el patrimoni
lingüístic associat a Marratxí dins el Diccionari català-valencià-balear (DCVB) d’Antoni
Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll.
En primer lloc i en relació amb l’àmbit poblacional, cal destacar que només un 12% del
lèxic exposat està testimoniat en general al
municipi de Marratxí, mentre que el 88% es
vincula a Pòrtol en particular. La gran majoria del lèxic pertany justament al camp de la
ceràmica.
MOTS
A l’estudi trobam verbs com balcar, que és
sinònim d’afluixar la intensitat o remetre. Per
exemple, “ha plogut molt, però ara ja va balcant”. Un sentit que està testimoniat a Pòrtol,
així com a Llucmajor i Ciutadella.
Altra de les paraules que apareix al diccionari és calderó, una de les accepcions d’aquest
nom designa el recipient de fang cuit semblant a la greixonera, però més profund. En
funció de la mida, aquests estris de cuina
s’anomenen: «calderons de peça, calderons
perols, calderons mitja mà, calderons bords,
calderons malaguenyos i calderons biels».
Cossiol. Entre les diverses accepcions
d’aquest nom, a Pòrtol designa el petit vas
amb aigua que els ollers fan servir per banyarhi les mans mentre confeccionen els objectes
de fang.

Greixonera. De manera paral·lela al comentari
anterior sobre el nom calderó, el DCVB indica que a Pòrtol les greixoneres també reben
una denominació específica en funció de la
mida. Així poden ser: «greixoneres de biel, de
malaguenya, de mitja mà, de perol, etc.»
Rissar. A Pòrtol i a Bunyola, una de les accepcions del verb és sinònima d’arromangar,
és a dir, de replegar les mànigues, faldilles i
pantalons. Aporta l’exemple d’ús «m’he hagut
d’arrissar ses faldes per passar es torrent».
FRASEOLOGIA
A l’estudi Cristian Raúl Sánchez Curto exposa les locucions i frases fetes testimoniades
a Marratxí que estan recollides dins articles
encapçalats per lemes normatius.
Allargar el destre.
Aquesta locució verbal es localitza dins
l’entrada del mot destre, nom que
aquí té el significat de mida longitudinal mallorquina equivalent a 4,2 metres.
En concret, l’esmentada locució verbal a Pòrtol és sinònima de fer via, d’anar de pressa o
d’apressar-se.
Calcigar fang.
Dins l’entrada del verb calcigar, aquesta locució verbal s’atribueix als ollers de Pòrtol.
Tot i que no s’hi especifica el sentit específic,
cal considerar que les diverses accepcions de
calcigar estan relacionades amb trepitjar o
manipular una cosa amb els peus, de manera
que el sentit literal de calcigar fang seria equivalent de treballar una massa de terra i aigua

amb els peus fins que adquireixi la consistència adequada per al treball ceràmic.
No deixar ni pàmpol ni borró
Sobre aquesta frase feta inserida dins
l’entrada del nom pàmpol, cal explicar que
el substantiu pàmpol fa al·lusió a la «fulla de
cep o de figuera», mentre que borró designa la gemma escamosa de plantes llenyoses
que tot just es comença a desenvolupar. Atès
això, a Pòrtol la frase feta significa no deixar
res o agafar tot el que hi ha.
Partir carta remesa.
Dins l’entrada corresponent al verb remetre,
aquesta frase feta és sinònima a Pòrtol de
partir de seguida, sense demora.
Pensar-se tenir doblers a Son Alou.
Localitzada dins l’entrada del mot alou, el
DCVB indica que a Pòrtol aquesta frase feta
designa la previsió de poder gastar molt de
diners.
L’autor d’aquest estudi, Cristian Raúl Sánchez
Curto, conclou que cal considerar en primer
lloc que, malgrat que el DCVB pretén ser un
diccionari integral, el lèxic marratxiner que
s’hi recull només constitueix una part de la
totalitat del patrimoni lingüístic del municipi. En relació amb el lèxic pròpiament dit,
l’estudi ha posat de manifest un total de vinti-cinc mots i cinc locucions i frases vinculades
a Marratxí i incloses dins lemes normatius. En
aquest sentit, els resultats han evidenciat que
la major part del lèxic esmentat al DCVB està
testimoniat a Pòrtol i que pertany a l’àmbit
material de la ceràmica.

CIUTADANIA ACTIVA

LES ASSOCIACIONS DE GENT GRAN
REPRENEN ACTIVITATS I EXCURSIONS

Les associacions de Gent Gran de Marratxí han reprès entre setembre i octubre el calendari d’activitats socioculturals que
tenien abans de la pandèmia. Recentment han tornat a retrobar-se i a fer excursions, però reconeixen que la tornada a la
normalitat s’està fent molt a poc a poc i amb molta incertesa per por al coronavirus

Les associacions de Gent Gran de Marratxí
han reprès les activitats a partir del mes de
setembre. A mitjan juny varen començar a
reobrir els locals associatius, però ho vàrem
fer molt a poc a poc i amb molta por al coronavirus. Tot i estar vacunats i complir amb
tots els protocols: mascareta, distància social, ventilació i neteja freqüent de mans,
totes les associacions del municipi varen
veure que la gent era reticent a juntar-se i a
conviure en espais tancats. Els llargs mesos
de pandèmia, des de març de 2020, havien
provocat aïllament i por a contagiar-se, especialment en un col·lectiu vulnerable com
són els majors de 65 anys.
A l’associació de Gent Gran del Pont d’Inca
són uns 200 socis. Recentment han reprès
les activitats i els horaris habituals, de dilluns
a dissabte, de cinc a vuit de l’horabaixa. Després de 19 mesos, aquest mes d’octubre han
recuperat de nou les activitats setmanals de
classes de gimnàsia, Chi Kun o el ball en línia. “Estan molt contents amb la reobertura
perquè hi havia moltes ganes de tornar a la
normalitat i de fer activitats”, conta Antònia
Petro, presidenta de l’associació de Gent
Gran d’Es Pont d’Inca des de fa dos anys.
Antònia no va perdre el contacte amb els

companys de l’associació durant la pandèmia. Els hi va visitar des del carrer, especialment a aquells que estaven tot sols.
“Em vaig disfressar per les serenates i vaig
anar a cantar a les seves finestres perquè
s’entretenguessin i els hi enviava vídeos per
riure i per mantenir el contacte”, explica.
TORNEN ELS VIATGES
Les associacions han recuperat les activitats
i també les excursions i els viatges. El primer
cap de setmana d’octubre un grup de 40
persones de l’associació d’Es Pont d’Inca van
dos dies a un hotel del Port d’Alcúdia; també han fet excursions en barca des de Can
Picafort fins a Formentor, a més d’una visita
a conèixer la capella de Montesión. Unes excursions que demostren el dinamisme i les
ganes de gaudir de la vida de la gent gran.
Durant la fase més aguda de la pandèmia
aquestes ganes havien estat amagades, però
ara tornen amb força per tal de recuperar els
moments de bauxa i esbarjo.
Catalina Bis, presidenta de l’Associació de
Gent Gran del Pla de na Tesa, confirma que
la reobertura dels locals de Gent Gran i la
tornada dels associats ha estat molt a poc
perquè a la gent li costava ajuntar-se i reunirse de nou per por a contagiar-se

LES MILLORS RECEPTES DE MARRATXÍ
CUINADES I SERVIDES AMB FANG

DESCONFIANÇA
“Hem anat superant aquesta por i tenim una
mica més de confiança gràcies a la vacunació i al baix nivell de contagis. Això ens dóna
més seguretat per fer una excursió i per reprendre les activitats com gimnàsia, aula de
majors, ball en línia o Chi Kun”, explica Catalina Bis.
EL 9 d’octubre tenen prevista una excursió
amb més de 50 persones per anar a dinar al
restaurant Can Tronca, a Sant Joan. “Poquet
a poquet ha anat venint la gent, se n’adonen
que estam tots vacunats i que guardam les
distàncies”.
Catalina Bis és presidenta de l’associació del
Pla de na Tesa des de fa 14 anys anys. A més,
és secretària de la Federació d’Associacions
de Gent Gran de Marratxí. Conta que en total hi ha devers 2.300 socis de les associacions de Gent Gran de Marratxí però molts
d’ells encara no han tornat als locals, bé per
malalties o perquè encara no tenen confiança per ajuntar-se. Els que sí han tornat ho
han fet amb vitalitat per recobrar el temps i
per gaudir de les activitats socioculturals, de
les excursions i de la bona companyia que el
virus va impedir durant molt de mesos.

fangcuina.marratxi.es

CONEIX L’AJUNTAMENT

ARXIU MUNICIPAL, L A MEMÒRIA DE
MARRATXÍ DES DE 1601
L’arxiu municipal de Marratxí conté uns 1.000 metres lineals de documentació, des de 1601 fins a l’actualitat. L’arxiu és una
peça discreta però essencial tant per al bon funcionament de l’Ajuntament com per conèixer les nostres arrels.
L’Arxiu municipal de Marratxí es troba ubicat
al Pont d’Inca, al carrer de Sant Alonso número 25, en una planta baixa de 120 metres
quadrats. L’arxiu, que conserva i difón tot un
conjunt de documents de caire administratiu, històric, científic o cultural, conté uns
1000 metres lineals de documentació estructurada en sis conjunts documentals, amb
seccions, subseccions i sèries documentals.
Cronològicament, el fons abarca de 1601
fins 2015 encara que una bona part de la documentació dels darrers deu anys continua
sense organitzar degut a la manca d’espai,
segons Marga Morales, responsable de
l’Arxiu municipal.
L’horari de consulta de l’Arxiu és des de les
10:00 hores fins les 14:00 hores els dilluns,
dimecres i divendres. L’Arxiu compta amb
una arxivera municipal i un telèfon de contacte, 971 60 82 07. Cal recordar que en
temps de pandèmia es poden fer consultes
telefòniques i l’arxivera per via whatsapp envia als usuaris les fotografies de les consultes
realitzades.
Els Arxius Municipals són molt importants
pel bon funcionament de l’administració
municipal i per servir al ciutadà, però cal no
oblidar la documentació històrica que ens
dóna a conèixer la història dels marratxiners.
L’Arxiu municipal conté dos documents històrics d’especial valor. Un d’ells és el “LLibre
de Constitució i dissolució de l’Ajuntament”,

datat entre els anys 1872-1821, que és conserva en molt bon estat .
Una altra joia seria el llibre de” l’Apeo” datat l’any 1818. L’apeo surgeix de la necessitat de comptar amb un registre de totes les
propietats i béns individuals que existien a
l’Espanya rural i que servien per calcular les
rendes sobre les quals s’haurien de repartir
els imposts del nou sistema tributàri posat
en marxa pel Ministeri d’Hisenda de Martín
Garay. “Per mi és el document més preuat
de tot l’Arxiu. Es troba en molt bon estat i
gairebé tots els investigadors que l’han consultat i treballat queden molt satisfets de la
gran informació que poden extreure del document. És una gran joia de l’arxiu històric”,
assegura Marga Morales.
Els usuaris que consulten els fons històric
de l’Arxiu municipal són, per una banda estudiants i professors de la UIB o d’institut.
Per altra banda, investigadors amb inquietuds sobre Marratxí com a municipi o perquè
estan escrivint un llibre i els fa falta alguna
dada determinada.
Qualsevol expedient administratiu que l’arxiu
envia a l’àrea o negociat de l’Ajuntament
que el reclama, serveix o ajuda a esbrinar
l’assumpte que l’àrea està tractant. “Pot
ser un expedient d’urbanisme que ajudarà
a aclarar una trifulca entre dos veinats per
exemple sobre una font d’aigua que fa mitgera entre les dues partions.

Pot ser, ajudar a algún descendent d’un veinat que amb les referències padronals aconsegueix saber on es trobava ubicada la casa
de la seva familia,etc”, conta Marga Morales,
responsable de l’Arxiu municipal.
L’arxivera de Marratxí assegura que a l’Arxiu
“li manca molt d’espai i que la classificació
dels documents requerix d’un espai en condicions”. Per això reclama la construcció
d’un nou Arxiu municipal.
Els conjunts documentals són:
1.-Òrgans de Govern: Resolucions de Batlia,
Llibres d’Actes, Bans, Edictes, etc
2.-Administració General: Secretaria, Estadística, Milicies, Serveis Socials, Urbanisme,
Educació, Cultura, Esports, Transports, Policia, etc
3.-Administració Econòmica: Intervenció, Tributació, Contribucions, etc
4.-Documentació Electoral
5.-Justícia: Compta amb dues seccions, Cúria
i Jutjat
L’Arxiu Municipal de Marratxí compleix uns
requisits orgànics i tècnics pel desenvolupament de la seva triple dimensió:
1-Una gestió administrativa de la documentació de les diferents àrees municipals.
2-Classificació, ordenació i conservació dels
fons documentals tant històrics com administratius.
3-Consulta del fons documental històric per
part d’investigadors i usuaris en general.

