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CERÀMICA DE MARRATXÍ, MARCA DE QUALITAT JOAN SASTRE
“LA PANDÈMIA DEMOSTRA LA CAPACITAT QUE TENIM TOTS I
TOTES D’ADAPTAR-NOS A LES SITUACIONS SOBREVINGUDES”
CAROB, EL SECRET MÉS PREUAT DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
ES “CUINA” A MARRATXÍ
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EDITORIAL

NADAL SEGUR
Les festes de Nadal arriben a les Illes en
un context d’incidència del virus molt
per davall de les dades de l’any passat,
raó per la qual les restriccions són molt
menors. No obstant això, seguim sense
poder davallar la guàrdia com ens ha demostrat recentment la variant ómicron.
El 27 de desembre de 2020 una usuària d’una
residència va ser la primera persona a vacunarse a les Balears. Des de llavors, desenes de
milers de persones s’han vacunat contra la covid-19. Un any després la vacuna continua sent
la nostra principal arma contra el virus que ha
trasbalsat tota una civilització des de març de
2020.
Encara estam lluny de recuperar la nostra vida
anterior a la pandèmia, però hi ha certeses
que són inqüestionables. A més de vacunar-se,
mantenir la distància social, dur mascareta, la
ventilació dels espais i la higiene de mans segueixen sent les nostres armes contra el virus.
Mesures com el certificat covid instaurat pel
Govern, i autoritzat pel Tribunal Superior de
Justícia, per accedir a bars i restaurants són
eines que ens donen més seguretat i, a més,
incentiven la vacunació, que és, indiscutiblement, la manera més efectiva de controlar els
contagis.
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Es tracta de donar passes segures per protegir
la salut i l’economia de tot Marratxí. I també
són les mesures que ens permeten retrobarnos als carrers i celebrar unes festes de Nadal
amb un programa més ampli, divers i amb majors aforaments que el de l’any passat. I tot per
gaudir de les festes i per estimular el sector de
la cultura, tan necessari per a tots i que tant ha
patit des de l’inici de la pandèmia.
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NOTÍCIES

L’Ajuntament celebra la decisió del Govern
de no declarar com a projecte industrial
estratègic el parc fotovoltaic de Son Bonet

L’Ajuntament de Marratxí ha expressat la
seva satisfacció per la decisió del Consell
de la Indústria que ha decidit proposar la
no declaració com a projecte industrial estratègic del parc fotovoltaic previst a Son
Bonet degut a que a més de l’informe desfavorable de l’Ajuntament de Marratxí, el
projecte no inclou cap mesura compensatòria addicional a les pròpies d’un parc fotovoltaic que impliquin un valor afegit per
a la declaració com a projecte industrial
estratègic. El Consell de la Indústria també argumenta que la generació d’energia
distribuïda ha de comptar amb el consens
més gran possible i aquest no s’ha donat
en aquest cas. En el cas d’aquest projecte,
durant el període d’exposició pública va
rebre més de 1.500 al·legacions recollides
per les entitats socials i ecologistes com
ara ‘Son Bonet Pulmó Verd’ creada expressament pels veïnats i veïnades d’Es Pla de
Na Tesa i Pont d’Inca i també per alguns
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dels grups polítics del municipi.
El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha
afirmat que “ens trobem satisfets d’aquesta decisió perquè es tracta d’una postura
compartida amb el Govern i així ho varen
plasmar a l’informe negatiu que varen fer
des de l’Ajuntament. Malgrat això no estem del tot tranquils perquè sabem que
Aena pot tornar a tramitar aquest projecte
mitjançant una tramitació ordinària, sense
que sigui declarat projecte estratègic. Davant aquest escenari, l’Ajuntament manté
la seva postura, aprovada per unanimitat
al plenari municipal, que és vetllar perquè
aquest espai continuï destinat a l’ús de la
ciutadania”
Si Aena torna a presentar el mateix projecte per via ordinària, aquest necessitaria
novament la declaració d’interès general
per part de l’Ajuntament, encara que, com

en diverses ocasions ha manifestat Aena,
podrien dur endavant el projecte amb una
declaració d’interès general estatal que
prevaldria sobre la posició de l’Ajuntament.
L’actuació prevista per Aena, que no ha
comptat amb el vistiplau del Consell de la
Indústria, consistia en la instal·lació d’un
parc fotovoltaic de 19.391 kWp als terrenys
de l’aeroport de Son Bonet, al terme municipal de Marratxí. Amb una ocupació total
de 19,89 hectàrees, es preveia la instal·lació fotovoltaica de 32.318 panells solars de
600 Wp de potència unitària, 95 inversors
de 185 kVA cada un, quatre centres de
transformació i una subestació d’entrega i
mesura. L’evacuació de l’energia generada
es duria a terme mitjançant una línia soterrada dins la subestació de Son Orlandis.
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NOTÍCIES

Marratxí celebra el 25N amb un ampli
programa d’activitats per conscienciar la
població de la xacra de la violència contra la
dona

L’Ajuntament de Marratxí ha celebrat els actes previstos per al 25N, dia internacional de
l’eliminació de la violència contra la dona. Uns
actes de caràcter transversal, impulsats per
l’àrea d’Igualtat, amb la implicació de les regidories de Joventut i Cultura. Per a tots els
actes, que se celebraran entre el 18 i el 28 de
novembre, era necessari reservar plaça al web
25N.marratxi.es
El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha afirmat que l’ampli programa d’activitats en torn
el 25N “respon al compromís ferm de tot
l’Ajuntament en favor de la igualtat de gènere i en contra de la violència contra la dona”.
Per aquesta raó, ha afegit, “hem organitzat
activitats dirigides a tots els públics per tal de
sensibilitzar, prevenir i detectar la violència
masclista”.
Per la seva banda, la regidora d’Igualtat, Aina
Amengual ha afirmat que “seguim programant
activitats i tallers per tal de sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania amb la xacra que suposa
la violència masclista dins la nostra societat, és
necessari remoure consciències per aconseguir erradicar d’una vegada per totes aquest
tipus de violència”.
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L’Ajuntament duit a terme un programa
d’actes reivindicatius en favor de la igualtat
i per l’erradicació de la violència masclista.
Així el 18 de novembre se va celebrar el taller
‘Adolescensex i consum de pornografia mainstream’, a càrrec de la psicòloga i sexòloga
Andrea Alcoverro per tal de fer reflexionar
sobre com el consum de pornografia i la falta
d’educació sexual tenen conseqüències molt
perjudicials en les conductes, creences i formes de relacionar-se del jovent en l’actualitat.
El 21 de novembre es va interpretar l’obra de
teatre ‘Batec’, a càrrec de Produccions de Ferro. Consta de tres peces curtes que giren al
voltant de les dones grans, les dones més silenciades. El 23 de novembre el centre Ca Ses
Monges del Pla de na Tesa va acollir el teatre
fòrum ‘Desmuntant prejudicis i estereotips’ dirigit a joves i adolescents per tal de conscienciar sobre aspectes com la igualtat de gènere,
la justícia i la desigualtat.
El 25 de novembre a les 12 hores l’equip de govern va convocar un minut de silenci en record
de totes les víctimes de violència masclista a la
Plaça de l’Ajuntament i es llegí un manifest en
favor de la igualtat de gènere i l’erradicació de
la violència contra la dona.

El 27 de novembre es va dur a terme ‘Juga
per la no-violència’ al Parc d’es Campet (Sa
Cabaneta). Es tracta d’un conjunt d’activitats
simultànies lúdiques i reivindicatives contra la
violència de gènere dirigida a un públic infantil
i juvenil. S’establiran quatre zones d’activitat
diferenciades: zona d’informació juvenil, zona
Jocs esportius, zona Photocall “Dóna l’esquena
a la violència” i zona jocs infantils.
I entre el 22 i el 28 de novembre l’artista Pep
Suari va pintar un mural amb motiu del Dia
mundial contra la violència masclista a la plaça
de Can Flor de Pòrtol.
Activitats als centres educatius
A més, durant el mes de novembre es van dur
a terme altres activitats com tallers de sensibilització, prevenció i detecció de la violència
masclista als centres educatius, a càrrec d’Art
de Calaix. També es va establir un ‘punt lila’ als
centres de secundària de Marratxí. Es tracta
d’un espai específic on els alumnes podien en
el temps de pati trobar informació i material
de prevenció de la violència de gènere gestionat per professionals de la informació juvenil.
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NOTÍCIES

Els 2.002euros recaptats de la VIII Cursa del
Siurell que es va suspendre pel mal temps es
donen a Aspanob
L’Ajuntament ha fet entrega a Aspanob (Associació de pares de nins amb càncer de les Balears) la recaptació de la VIII Cursa del Siurell
que es va haver de suspendre pel mal temps el
passat 6 de novembre.
En total s’han recaptat 2.002 euros procedents de l’import de les inscripcions dels participants que han decidit no demanar la devolució dels doblers. En total es van inscriure 468

participants i només 74 han optat per demanar
la devolució de la inscripció.
L’Ajuntament de Marratxí, a través de la regidoria d’Esports, agraeix el gest solidari de la
gran majoria dels participants que han decidit
no reclamar els doblers malgrat que no es va
celebrar la cursa. Així, Aspanob rebrà els 2.002
euros recaptats, tal com estava previst a la VIII
Cursa del Siurell.

Els inscrits tenien fins al 14 de novembre per
demanar la devolució de l’import de les inscripcions a la web www.elitechip.net . En cas
de no demanar la devolució, podran recollir a
partir de dia 22 de novembre la camiseta corresponent en la participació a la cursa a l’àrea
d’Esports de l’Ajuntament a l’edifici Erika situat
al carrer Santedat número 2 d’Es Pont d’Inca.

Marratxí llança bons de compra per impulsar
el consum en el comerç local

L’Ajuntament de Marratxí, a través de
l’àrea de Promoció Econòmica, ha iniciat
una campanya de bons de compra per a
tots els habitants del municipi majors de
16 anys amb l’objectiu d’impulsar el consum en el comerç local del municipi durant la campanya de Nadal. La campanya
començarà el 26 de novembre i s’estendrà
fins al 31 de desembre d’enguany.
Cada ciutadà rebrà un màxim de 3 bons
per persona de 10,15 i 25 € que tindran una
validesa de quinze dies una vegada s’hagin
sol·licitat. Si s’utilitza un bo de compra de
10 €, la compra mínima ha de ser de 12€. Si
s’usa un bo de compra de 15 €, compra mínima de 18 €. Si es fa servir un bo de compra de 25 €, la compra mínima ha de ser de
30 €. El bo serà nominatiu i estarà associat
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al DNI. Es poden emprar els bons de 10 € i
15 € junts en una mateixa compra. El de 25
€ en canvi no es pot sumar als altres dos.
La regidora de Promoció Econòmica i Comerç, Jero Sans, ha explicat que han posat
en marxa aquesta campanya “per donar
suport al comerç local de Marratxí, un dels
sectors més perjudicats durant la pandèmia, i perquè tots ens donen compte de
l’oferta variada i de qualitat que tenen els
petits comerços de Marratxí, uns comerços que, a més d’oferir un servei i crear riquesa, donen feina als marratxiners”.
A partir del 26 de novembre, els ciutadans
podran registrar-se al web impulsa.marratxi.es i activar els seus bons, imprimir-los
o davallar-los al seu telèfon i mostrar els

bons en el moment de la compra.
Per tal d’adherir-se a aquesta iniciativa
i beneficiar-se dels bons de compra els
establiments han de presentar la documentació pertinent a través de l’enllaç
impulsa.marratxi.es. A aquesta web es pot
consultar en detall tota la informació de la
campanya i també per correu electrònic a
l’adreça impulsa@marratxi.es o al telèfon
971100444.
Entre els establiments que poden adherirse a la campanya es troben comerços al
detall de fruites i verdures, carnisseries,
pescateries, pastisseries, comerços alimentaris, tèxtils, drogueries, perfumeries,
farmàcies, comerços d’articles per a la llar,
etc.

13/12/21 10:50

NOTÍCIES

Habilitat un aparcament públic gratuït de
30 places al centre de Pòrtol per resoldre els
problemes de mobilitat

Pòrtol compta amb un nou aparcament públic gratuït per a 30 places. L’Ajuntament
de Marratxí ha llogat un solar de 880 metres quadrats al carrer Major, adjacent al
centre de dia de Ca ses Monges, que ha
estat asfaltat i que ha entrat en funcionament després d’una adequació completa
que ha costat 30.000 euros.

El consistori ha llogat el solar durant quatre anys més altres quatre anys prorrogables per tal de solucionar els problemes de mobilitat i la mancança de places
d’aparcament que havien expressat els
veïnats, sobretot els usuaris del centre de
dia, situat al centre de Pòrtol.

L’aparcament, que està obert a tothom,
compta amb quatre places reservades
per a aquells vehicles que deixin i recullin
usuaris del centre de dia. A més, s’ha obert
un pas específic perquè els usuaris puguin
accedir de forma còmoda al centre de dia.

La “Maleta Viatgera” s’estrena a les escoles
d’infantil per transmetre valors d’igualtat
L’Ajuntament de Marratxí, a través de
l’àrea d’Igualtat, ha posat en marxa per
segon curs consecutiu el projecte “Maleta viatgera”. Enguany s’ha incorporat
una nova maleta destinada als alumnes d’Infantil amb l’objectiu d’acostar a
l’alumnat d’aquest cicle unes propostes
didàctiques que abordin la igualtat des de
diverses perspectives, així com la prevenció de la violència masclista.
Es tracta d’un servei de préstec col·lectiu
i rotatori que consta de dues maletes: una
per a Infantil i l’altre per a Primària; actualment s’està treballant per oferir aquest
servei també a Secundària.
La maleta d’Infantil conté 31 llibres i un
manual en el qual hi ha una sinopsi de cada
conte i quina intenció busca des de la pers-
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pectiva de gènere, des de la diversitat sexual i des dels estereotips de sexe i gènere.
Els llibres seleccionats tenen per objectius
transmetre uns valors i unes actituds pel
que fa a la superació dels estereotips de
gènere i sexe, així com el tracte no sexista per tal d’educar en igualtat i des de la
diversitat. Entre els llibres d’Infantil hi ha
alguns com “Les nenes seran el que vulguin ser”, de Raquel Díaz Reguer, dirigit a
nins de set anys; “La bruixa que no volia ser
princesa”, de Susanna Isern i David Sierra
Listón, a partir de sis anys; o “La caputxeta forçuda”, de Vivim del cuentu i Albert
Vitó, a partir dels cinc anys.
La maleta de Primària conté 19 llibres i
un manual en el qual hi ha una sinopsi de
cada llibre i quina intenció busca des de
la perspectiva de gènere. A més inclou

algunes propostes com fitxes per a poder
treballar amb els llibres a classe i alguns
recursos coeducatius per poder treballar
la igualtat. Entre els 19 títols hi ha alguns
com “Dones úniques”, de Montse Barderi i
Violeta Crespo, a partir de 12 anys; “Dones
Extraordinàries que van canviar el món”,
de Kate Pankhurst, dirigit a nins i nines
de 8 anys; “Malala, pel dret de les nenes
a l’educació”, de Raphaële Frieri i Aurélia
Fronty, a partir de 12 anys.
Aquest projecte s’emmarca en les accions
previstes en el Pla Estratègic d’Igualtat
amb la finalitat de promoure i millorar les
actituds igualitàries i d’oposició a la violència masclista des de les aules, ja que
l’educació és una eina clau per a la transmissió dels valors d’igualtat.
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NOTÍCIES

Es convoquen les subvencions per al control
de la processionària de pins en terrenys
particulars

L’Ajuntament de Marratxí ha publicat les bases i la convocatòria de les subvencions de
Medi Ambient per tal de fomentar la realització de tractaments contra la plaga de la
processionària de pins localitzats a terrenys
particulars, responsabilitat dels seus propietaris, d’acord amb la Llei 43/2002, de 20 de
novembre, de Sanitat Vegetal. Es podran presentar les sol·licituds fins el 15 de desembre del
2021. Les bases d’aquesta convocatòria estan
publicades a l’apartat de subvencions del web
de l’Ajuntament (ajuntament.marratxi.es/subvencions) i al Boib.
Podran sol·licitar subvencions les persones
físiques propietàries de terrenys amb pins o
masses de pinar del terme municipal de Marratxí. El període subvencionable serà des del
15 de setembre de 2021 fins al 10 de desembre
de 2021. Les despeses subvencionables seran
aquelles relatives a la realització de tractaments de tipus preventiu, o tractaments integrals que incloguin alguna fase preventiva,
per lluitar contra la plaga de la processionària
de pins de terrenys particulars, amb l’objecte
de reduir la població d’erugues i minimitzar
l’aparició de bosses.
Aquests tractaments hauran de ser realitzats
per empreses de serveis, o uns altres, inscrits
al registre oficial de productors i operadors de
medis de defensa fitosanitària (ROPO) – Secció 2 de Tractaments fitosanitaris, de la Conselleria de Medi Ambient.
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L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 2.000 € i la subvenció s’atorgarà
en funció de la puntuació obtinguda per cada
persona concurrent en el cas que les quanties sol·licitants superin l’import total de la
subvenció. Per a determinar la puntuació relativa a les despeses es tindran en compte els
següents criteris de valoració:
i.Nombre de pins a tractar: 1 punt per cada
pi, fins a un màxim de 100 punts.
ii.Grau de prioritat:
a.Zona urbana (grau màxim de
prioritat): 20 punts
b.Zona periurbana (grau mitjà de
prioritat): 15 punts
c.Zona rural (grau mínim de priori
at): 8 punts.
iii.Renda de la unitat familiar on estigui inclòs
el sol·licitant - exercici 2020-:
a. Renda anual igual o inferior al
salari mínim interprofessional
(SMI):10 punts.
b.Renda anual inferior o igual al
doble del SMI: 5 punts.
c.Renda anual superior al doble
del SMI i inferior o igual al triple
del SMI: 2 punts.
d.Renda anual superior al triple del
SMI: 0 punts.
En tot cas, l’import màxim de subvenció per
sol·licitud no podrà excedir d’un 60% de la
factura relativa a les tasques objecte de la
subvenció, IVA inclòs.

Per accedir a les subvencions serà necessari
estar al corrent de les obligacions tributàries,
amb la Hisenda Municipal i amb la Seguretat
Social i aportar declaració responsable d’altres
subvencions i ingressos obtinguts per les activitats realitzades o la falta de la seva existència.
Els ingressos públics rebuts mai podran ser superiors a la despesa declarada pel beneficiari o
entitat subvencionada.
La sol·licitud s’ha de dirigir a l’Alcaldia-Presidència, i s’ha de signar per la persona interessada o autoritzada. Es poden consultar les
bases i obtenir el formulari de sol·licitud, a més
de la resta d’Annexos i documentació, a través
de la pàgina web de l’Ajuntament o en l’Àrea
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Marratxí
(camí de Son Ametler, 5. CP 07141 – Marratxí.
Tel. 971 607 502).
La Comissió Avaluadora es reunirà dins dels
cinc dies hàbils després de la data límit de
presentació de sol·licituds, examinarà els expedients remesos, així com l’informe emès per
l’Òrgan instructor, i elaborarà un informe favorable o desfavorable, expressant la quantitat
que es proposa en el cas d’un informe favorable. Aquest informe servirà com a base per a
l’elaboració de la proposta de resolució, que
s’informarà l’Alcaldia o la Junta de govern en
un termini de dos dies a partir de la proposta
de la Comissió d’avaluació per a la seva resolució.
Les notificacions que s’hagin atorgat als
sol·licitants de subvencions es remetran 10
dies després de la seva aprovació.
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Marratxí presenta el
programa de Nadal 2021 amb quatre
setmanes d’activitats per a tots els públics

L’Ajuntament de Marratxí ha presentat el
programa d’activitats de Nadal que començaran l’11 de desembre i conclouran el
9 de gener. Seran quatre setmanes amb una
quarantena d’activitats per a tots els públics
on destaquen la Cavalcada dels Reis Mags
del 5 de gener, i el concert de Marlango de
l’11 de desembre, on la recaptació anirà destinada als damnificats per l’erupció del volcà
de La Palma.
El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha destacat que el programa de Nadal s’ha realitzat
juntament amb les associacions de veïnats
de Marratxí. “Estic molt content perquè
mescla activitats per a tots els públics; tenim
activitats per famílies, de caire cultural, con-

certs i activitats de caire social. Crec que tot
Marratxí podrà gaudir d’aquest programa de
Nadal i sempre respectant les mesures sanitàries vigents”.
El programa de Nadal preveu un total de
quaranta-dues activitats on n’hi ha tallers
de decoració nadalenca, contacontes, teatre, ballada popular, betlem vivent, xocolatada, mercadet de Nadal, paintball, torneig
de futbol, humor, màgia, la XV Fira de la Llet
d’Ametlla, Festa de l’Estendard, etc. Tots els
actes tindran aforament limitat i requeriran
reserva prèvia en el web nadal.marratxi.es
El regidor de Cultura, Josep Ramis, ha destacat l’ampla i variada programació de Nadal
on destaca l’actuació del grup Marlango i la

celebració de la Fira de Llet d’Ametlla. “Hem
programat un seguit d’activitats infantils i
per a tots els públics escampades arreu del
municipi. De fet, molts de nuclis tindran ludoteques i teatre infantil i, per tant, és un
programa pensat per a totes les famílies i
hem intentat que se celebri en tots els nuclis
del municipi”.
Un dels actes més esperats serà el concert
de Marlango, que actuarà l’11 de desembre a
Sa Deixalleria a les 21.30 hores. El grup encapçalat per Leonor Watling visita Marratxí
per primera vegada. L’entrada, que tindrà un
cost de 5 euros, anirà en benefici dels damnificats per l’erupció del volcà de La Palma.

nadal.marratxi.es
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REPORTATGE

CERÀMICA DE MARRATXÍ,
MARCA DE QUALITAT
L’Ajuntament de Marratxí ha creat la marca ‘Ceràmica de
Marratxí’ per potenciar l’artesania tradicional del municipi.
La nova marca englobarà tots els esdeveniments entorn de la
ceràmica i permetrà identificar, distingir i protegir la ceràmica pròpia enfront d’altres productes industrials que res tenen
a veure amb la qualitat i tradició dels productes de Marratxí.
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El Consistori ha decidit donar una passa endavant al crear la marca
‘Ceràmica de Marratxí’ per protegir un producte artesanal nascut
al segle XVII. Sota la nova marca quedaran emparades totes les iniciatives artístiques i comercials que es fan al voltant de la ceràmica.
El Museu del Fang va acollir el passat 29 de novembre la presentació
oficial de ‘Ceràmica de Marratxí’ que pretén unificar sota aquesta
denominació la promoció i difusió de la vessant artística, comercial
i turística de la ceràmica del municipi. Amb aquesta marca, a la qual
van assistir diversos ceramistes marratxiners, es pretén estructurar, aglutinar i realçar totes les iniciatives, projectes i recursos que
formen part de la ceràmica de Marratxí com la Fira del Fang, el
Museu, l’Escola de Ceràmica, la Biennal, etc., per tal de remarcar la
tradició ollera del municipi que va arrancar fa quatre segles.
El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha explicat que la marca ‘Ceràmica de Marratxí’ permetrà arribar a molt més públics i sectors
dels que s’arribaven fins ara. “Es podrà diferenciar la ceràmica feta
al municipi amb el nostre fang, feta a mà pels nostres ceramistes, i perquè quan la gent compri ‘Ceràmica de Marratxí’ estigui
tranquil·la perquè sàpiga que és marca de Marratxí”.
Una iniciativa que agruparà tots els esdeveniments entorn de la
ceràmica que fins ara estaven disgregats. Ara la marca ‘Ceràmica
de Marratxí’ els acullirà i potenciarà per tal d’establir sinergies que
beneficiïn a tots els actors. “És una iniciativa molt guapa i molt necessària perquè així coneixeran realment quina és la nostra ceràmica de Marratxi. Tot el que ve de la Xina que arriba fet amb motlle
ha estat devastador”, explica Elionor Amengual, de Can Bernadí. I
afegeix que la nova marca serà una distinció valuosa per als ollers.
“Crec que amb aquesta marca ens donem a conèixer i dóna valor a
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les nostres peces artesanals i ens podem diferenciar, perquè quan
xerren d’artesans ens posen a la mateixa bossa i s’ha de distingir
entre les diferents classes de ceràmica, així se’ls dóna un poc de
valor perquè la gent sigui un poc més conscient que quan compra
una peça d’artesania compra una peça única i que no hi haurà una
altra igual”.
El regidor de Cultura, Josep Ramis, explica l’esperit i els objectius de la nova marca, amb la qual “pretenem fer partícip tant a
l’Ajuntament com a marca institucional com als creadors, productors i ceramistes perquè tots junts actuïn sota un mateix paraigua i
que aquesta marca englobi totes les iniciatives que facem al voltant
de la ceràmica”.
El ceramista Pere Coll també ha donat la benvinguda a la nova marca. “A jo em va encantar i hi ha molta de gent que m’ha dit que l’hi
ha agradat. Tot el que sigui publicitat és una bona notícia i aquesta
marca suposa una distinció de qualitat enfront de tots els productes que arriben de la Xina i perquè els consumidors valorin tot allò
que feim de forma artesanal”.
La marca, que té el seu propi web ceramicademarratxi.es, tendrà
una estratègia de promoció anual en diferents àmbits amb l’objectiu
de posicionar la ceràmica local com a referent a l’illa de Mallorca i
a més, subratllar el procés modernitzador que han realitzat els ceramistes en les seves creacions, a banda de la ceràmica tradicional.
Josep Ramis creu que l’acollida de la marca ‘Ceràmica de Marratxí’
ha estat “tot un èxit, tant el sector ceràmic com la ciutadania estimen que és molt positiu”. Segons el regidor, els ceramistes entenen
que tota promoció és “positiva”.
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ESPOT ‘UN NADAL A CASA’
Durant l’acte, es va presentar i projectar el curtmetratge promocional, ‘Un Nadal a casa’, dirigit per Miquel Àngel Duran que
ja s’emet a les sales de cine, a les televisions autonòmiques i a les
xarxes socials durant la campanya de Nadal: https://www.youtube.
com/watch?v=24INuf7q1oM
El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha assenyalat que amb aquest
espot “volem difondre la ceràmica a tots els ciutadans i a tots els
sectors com la restauració per fer veure que la ceràmica de Marratxí és actual i innovadora i tothom ho pot veure a aquest espot”.
“Em va agradar molt i el veig molt vinent per aquestes festes de
Nadal. Crec que ha quedat molt guapo i que mostra com es cuina
amb les greixoneres. Consider que d’una cosa tradicional han fet
una cosa moderna, d’avui en dia i m’ha agradat molt perquè dóna
molt de sentit a la ceràmica i als seus usos. Jo mirava les cares mentre projectaven l’espot i crec que la gent va quedar molt satisfeta”,
explica Elionor Amengual.
Pere Coll també felicita Miquel Àngel Duran pel seu curtmetratge.
“Em va encantar, va fer molt bona feina perquè toca un poc tot:
la sensibilitat de les persones que ja no hi són, toca els productes
que es feien antigament, els productes que es fan actualment...em
va agradar molt i consider que va fer molt, molt bona feina Miquel
Àngel Duran”.
La marca ‘Ceràmica de Marratxí’ neix amb el convenciment que
sota aquest paraigua la tradició ollera del municipi estarà millor
emparada i que servirà per promocionar la qualitat dels productes de Marratxí. A més, juntament amb l’espot de Miquel Àngel
Duran es pretén reivindicar cap a l’exterior però també cap a la
mateixa illa la gran qualitat i capacitat de la ceràmica del nostre
municipi. Tots els esdeveniments que abans estaven disgregats ara
estaran sota el mateix sostre i dirigits per una mateixa estratègia
per tal d’aconseguir diferenciar la ceràmica de Marratxí dels productes estàndars, industrials i que són una mala còpia de l’artesania
de qualitat que des de fa quatre segles representa la ‘Ceràmica de
Marratxí’. I a dins l’illa i davant les noves generacions, la nova marca
també servirà per recuperar i potenciar l’orgull de la nostra tradició
i per realçar un producte de qualitat tant dins com fora de la cuina
i tant per a l’economia domèstica com per als hotels, restaurants i
institucions.

www.ceramicademarratxi.es
Marratxi_DESEMBRE_A4_CAT .indd 12

13/12/21 10:50

ceràmica
de Marratxí
herència
forma i
expressió

herència
una herència
que reneix
cada vegada
que es crea
una nova peça
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JOAN SASTRE
Psicòleg
Joan Sastre és el psicòleg d’Infància i Família de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí. Un servei que s’encarrega
de la prevenció i protecció de la infància en risc. Enguany
aquest servei ha atès 50 persones, tant en l’àmbit individual
com familiar. El servei d’Infància i Família presta una atenció integral en la qual participen també els educadors socials
i els treballadors socials i es treballa de forma coordinada
amb els centres de salut i els centres educatius.
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Joan Sastre, psicòleg amb 20 anys d’experiència, aborda en aquesta entrevista els problemes de l’assetjament escolar, i l’addicció a les noves
tecnologies, a més de com la pandèmia, iniciada el març de 2020, ha influït en la salut de les famílies que han demostrat, juntament amb els
professors i els joves, una gran capacitat d’adaptació.
Quan podem començar a parlar d’assetjament escolar? Es donen
més casos ara que fa uns anys?

ràpida el que passa.

Per parlar d’assetjament escolar s’han de donar tres elements: una
víctima de l’assetjament, uns/unes alumnes que molesten i els/les
observador/res que no participen directament, encara que, amb la
seva actitud mantenen
l’assetjament. Tenir
en compte que no
parlam d’una agressió
puntual, les agressions
en cas d’assetjament,
es perllonguen en el
temps i existeix sempre
una desigualtat de
poder entre la víctima
i agressor. És un tipus
de violència que sempre ha existit, a més, es dóna en totes les
cultures. El que ha canviat és que ara s’identifica com a violència
i abans ho minimitzaven i ho catalogàvem com a jocs o coses de
nins/nines.

Des de Serveis Socials no disposam de dades del total de casos
detectats, l’abordatge que es fa des de les escoles, que disposen
d’un protocol unificat per
la Conselleria d’Educació,
des que es detecta un cas i
es comença a intervenir, en
molts de casos fa que s’aturi
la situació d’assetjament.

Detectau molts de casos a Marratxí?

“La pandèmia demostra la
capacitat que tenim tots i
totes d’adaptar-nos a les
situacions sobrevingudes”

És més perillós i angoixant el ciberassetjament pel seu caràcter
invisible, però que es produeix durant tot el dia?
I tant, ja resulta difícil parlar d’assetjament només a l’entorn
escolar quan aquest es dóna fora de l’àmbit del centre educatiu,
principalment a través de les xarxes socials. Així, les/les víctimes
no disposen d’espais segurs lliures de la violència, ja que els arriba
a través dels mòbils o ordinadors. A més, aquest fet provoca un
sentiment d’indefensió i ansietat que es generalitza a tots els
contextos.

A més de la intervenció
que es du a terme al centre educatiu, en qualsevol
moment que s’ha detectat
un cas, si es troba adient, es
pot derivar al servei d’atenció psicològica de l’alumnat afectat per
l’assetjament escolar de la Direcció General d’Infància, Joventut i
Famílies, on rebrà atenció psicològica especialitzada per minimitzar les seqüeles de l’assetjament. Aquest servei va atendre a dues
famílies de Marratxí l’any 2020.
Són conscients els companys de classe del paper clau que tenen
per alertar d’un cas d’assetjament?
Precisament una part de la intervenció ha d’anar adreçada als
companys de grup per tal de fer-los conscients del seu paper,
que la seva actitud i conducta, pot fer aturar la situació, es poden
acostar i protegir a la víctima i no mantenir la situació de violència.
El protocol d’assetjament té en compte tant a les víctimes, com
als alumnes que molesten, com al grup classe.

A quins símptomes hem d’estar atents els pares per detectar que
el nostre fill és víctima o causant d’assetjament?

Es poden prevenir, d’alguna manera, les situacions d’assetjament
escolar?

És molt important detectar els canvis que es produeixen en l’àmbit
emocional dels nostres fills i filles; presència d’ansietat o nerviosisme, depressió o ganes de no voler fer res ni anar enlloc, por a anar
a l’escola, dificultats de concentració, no voler anar amb els amics
o amigues. Hem de valorar si hi ha hagut un canvi sobtat. Naturalment, la confiança, el diàleg i estar obert a què els nostres fills/files
puguin contar qualsevol cosa és clau per detectar de forma més

Des dels centres educatius es duen a terme accions de prevenció
orientades a la convivència, impulsades i coordinades per CONVIVÈXIT, Institut de convivència i l’èxit escolar. Parlem d’accions com
la figura d’alumnes mediadors, pràctiques restauratives, accions de
diversitat sexual i de gènere, interculturalitat i ús de tecnologies a
través de la formació del professorat, difusió de recursos i material
per tutors i tutores, permeten treballar la base de la prevenció de
qualsevol tipus de violència i fomentar un bon clima escolar. A la
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mateixa pàgina de CONVIVEXIT es poden trobar recursos i guies
adreçades a les famílies.
Què pot fer una família que té un fill víctima d’assetjament?
És important seguir les indicacions dels professionals del centre,
que els rebran els explicaran les intervencions que es duran a
terme, que s’abstenguin d’intervenir amb l’agressor o agressors i
les seves famílies, ja que, a vegades, amb la intenció de protegir
poder generar situacions que facin augmentar la vulnerabilitat dels
seus fills o filles al centre. Recordem que la situació d’assetjament
genera un aïllament en la víctima que dificulta la resolució. Des del
moment que es romp el secret i la víctima en parla, ja s’activen tots
els dispositius de protecció i el pas més important ja està donat.
Quines pràctiques i rutines familiars són recomanables en l’àmbit
familiar?
És important fomentar el diàleg dins la família, compartir les
preocupacions quotidianes, ser un bon model de gestió de les
emocions i dels conflictes amb els nostres fills i filles. També tenir
unes adequades pautes d’ús de les tecnologies, que siguin coherents amb l’ús que en feim els pares i mares. Parlar obertament
dels perills que suposen. És també clau assistir a les reunions i activitats que es facin al centre educatiu, activitats que s’organitzin al
municipi i cercar informació contrastada sobre els temes que ens
preocupin sobre el benestar dels nostres fills i filles.
Els menors també disposen d’un telèfon d’atenció a la infància per
comunicar les seves necessitats i tot allò que considerin oportú,
com funciona?
El telèfon d’ajuda a la infància és el 116 111, operatiu 24 hores al dia,
7 dies a la setmana, que facilita als menors una atenció específica,
personalitzada i confidencial. Ofereix un espai segur per poder
expressar-se i comunicar les seves necessitats o aquelles situacions que consideri oportunes. L’Oficina Balear de la Infància
i l’Adolescència gestiona aquesta línia a través de la Fundació
ANAR.
Com creu que la pandèmia ha afectat als joves?
En general, els joves ens han donat una lliçó de comportament,
seguint les indicacions sanitàries, adaptant-se a una realitat d’estar
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sense veure els amics a unes edats on el grup d’iguals té molta
importància per una socialització adequada. En aquest sentit, les
xarxes socials, han suplit la part social d’estar en contacte amb
amics/amigues.
Destacaria, per acabar, el gran esforç del professorat, mares i
pares i les persones joves per mantenir l’activitat educativa durant
les restriccions del confinament i durant el temps dels grups bombolla. Això ens demostra la capacitat que tenim tots i totes per
adaptar-nos a noves situacions sobrevingudes com la pandèmia del
COVID-19.
La pandèmia va agreujar la dependència de les noves tecnologies i
de les xarxes socials, seguim en nivells alts?
Podríem parlar de la diferència entre ús i abús de les tecnologies.
Quan passam moltes hores amb els mòbils o dispositius electrònics
i aquest fet té una afectació a la nostra vida escolar en el cas dels
infants i/o adolescents o en la vida laboral, en el cas de les persones adultes. En aquest moment, ja es podria parlar d’addicció a les
noves tecnologies.
Quins símptomes presenta una persona addicta a les noves tecnologies?
Hi sol haver un desig intens de fer ús dels dispositius, afectació en
la part social, no atendre a les obligacions personals, dificultats
d’establir uns hàbits de son adequats, entre d’altres. Un indicador
important, és quan els pares i mares no poden limitar el temps
d’ús als seus fills i/o filles i això genera baralles i fins i tot violència
verbal o física cap als pares.
En una societat com l’actual on la instantaneïtat i la rapidesa és
la norma, com podem educar als nins en la paciència, en saber
esperar i que les coses duen el seu temps?
Aquest és un problema ja de la societat actual, ens hem de
qüestionar el model que transmetem als nostres fills i filles, quin
exemple donam, d’ús adequat de tecnologies, de temps compartit
i dels valors propis, de resolució de conflictes. D’aquesta manera,
encara que a fora vegin altres models que no podem controlar, els
oferim una alternativa més apropiada que van integrant al llarg del
seu desenvolupament i la construcció de la seva pròpia identitat.
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CONEIX
EL COMERÇ LOCAL
CAROB, EL SECRET MÉS PREUAT
DE LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA ES
“CUINA” A MARRATXÍ

Des de 1976 Carob ven goma de garroví, un estabilitzant natural invisible que es troba present a infinitat d’aliments i
inclús a la cosmètica. La goma de garroví surt de la llavor de la garrova i la seva gran virtut és que no aporta sabor,
només textura. Millora la qualitat de l’untat en formatges i melmelades, evita que es formin cristalls de gel als gelats,
dóna elasticitat a les gelatines i augmenta la viscositat de les salses i cremes.

Carob va néixer el 1976 gràcies als tres seus fundadors: José juan
Jaume, propietari d’una fàbrica de farina a Son Sardina; Javier
Muntaner, propietari d’un trossetjador de garroves, i Gregorio
Bibiloni, que era el gerent de l’empresa.
Tots tres van decidir fer una farina del garroví després de fer proves durant molts d’anys. Primer va servir com a menjar per animals i més endavant per al consum humà. Llavors varen ampliar
la fàbrica de Marratxí, on només tenien un magatzem, ja que el
producte final es feia a Son Sardina. Amb el perfeccionament de
la mòlta van construir la nova fàbrica a Marratxí el 1996.
Actualment Carob pertany a les mateixes tres famílies que la
varen fundar, tot i que ni els socis ni els seus fills participen de
la gestió, llevat d’un dels fills que ha estat director de la fàbrica i
actualment dóna suport a l’empresa.
Carob compra cada any 4.500 tones de garroví, l’equivalent a
30 mil tones de garroves, de les quals s’extreu un rendiment del
14%, ja que només aprofiten el garroví. Per ser més competitius
Carob disposa d’un camp experimental de 5.000 garrovers a
Manacor per fer proves amb les distintes varietats i conèixer de
quines pot extreure més rendiment.
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L’empresa té 32 empleats a Marratxí i altres tres a Manacor, a més d’un
magatzem a Baltimore per servir als seus clients dels Estats Units.
Carob exporta el 80% de la seva producció de goma de garroví, fonamentalment a Estats Units, Austràlia, Japó i Dinamarca, i la resta es
queda a Espanya i a la Unió Europea.
A l’anterior crisi van apujar molt els preus i molts de clients van cercar
una via alternativa a la goma de garroví, que és un espessidor que es
pot substituir per goma de guar, goma xantana, goma de tara, etc.
Actualment, n’hi ha un increment desproporcionat dels preus del garroví que ni a Carob s’expliquen. El 2015 es pagava 3 euros per quilo de
garroví; el 2017, gairebé 5 euros; al 2020, 7 euros el quilo; al setembre
d’enguany va pujar fins als 13 euros el quilo i al novembre es va disparar
fins als 20 euros per quilo, i als 26 euros el desembre. “En només un
any el preu s’ha multiplicat per tres, la qual cosa provoca un important
problema de tresoreria perquè passen devers set mesos entre que es
compra el garroví i després venem la goma de garroví”, explica Sureda
que tem que, com a crisis anteriors, alguns clients optin per una via
alternativa a la goma de garroví. Sureda confessa que ara és impossible
trobar garroves més barates i que tothom espera que pugi més, a més
que hi ha moltes tones sense vendre.
El 50% del garroví comprat per Carob el 2020 va ser de Mallorca, un
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tipus de garrova al que li treuen més rendiment que a altres garroves
de fora. La resta el compren a València, Tarragona, Màlaga, Marroc i
Algèria. Entre el 80 i el 90% de l’aigua que usen per neutralitzar el garroví la reutilitzen. I a més molt de pagesos que els venen les garroves
després el tornen a comprar la garrova trossejada per alimentar els
seus animals.
PROCÉS
El procés industrial comença amb la compra de la garrova o directament el garroví, que és la llavor de la garrova. Des que es compra fins
que es ven, la goma de garroví transcorren entre sis i set mesos. Durant aquest temps s’analitza el garroví i es fan els controls de qualitat,
es pela i després, en funció de si és més clar o més obscur, se separa
per colors i per qualitats. Posteriorment, es xapa el garroví i de dins es
treu el germen que s’utilitza per fer pinso, a continuación l’split es passa
per un molí gegant que el tritura i d’allà surt la farina que és la goma
de garroví.

Cuiners com Miquel Calent l’empren habitualment en els seus plats
gràcies a les virtuts d’un producte que fa no tant de temps no tenia
valor més que per alimentar als animals i que ara es fa servir en la
indústria cosmètica i farmacèutica i, per descomptat, com a additiu en la indústria alimentària. Sense saber-ho els consumidors
el prenem a confitures, gelats, formatges d’untar, patés, cremes,
gelatines i molts d’altres productes. Una presència que podem
identificar pel seu nom E-410 als embolcalls i caixes dels aliments.

De setembre a desembre es compra la garrova de tot l’any, la qual cosa
provoca problemes de compres, de tresoreria i d’espai. “Amb aquests
preus no és possible tenir estocs i per això s’ha de quadrar molt bé
l’aprovisionament”, conta Sureda.
La clau per mantenir-se durant tants d’anys és, segons Marga Sureda,
“ser molt fidel als proveïdors, cuidar als que et venen la garrova i el
garroví i, sobretot, ser molt ràpid amb el client”. Carob té dos competidors a Espanya, un a València i altre a Tarragona, i tres més a Portugal,
Sicília i Turquia.
VENDA AL DETALL
Carob ha iniciat una feina de comunicació tant a xarxes socials com
a botigues, col·legis i cooperatives per donar a conèixer la goma de
garroví i les seves qualitats. Ja es ven a comerços com Agromart i també per internet a través de la web de Carob. Es tracta d’una iniciativa
per difondre el producte, no per a incrementar la facturació perquè el
consum a les cuines és reduït, ja que s’usa en petites quantitats.

Marratxi_DESEMBRE_A4_CAT .indd 19

13/12/21 10:50

TERRA DE FANG

LES RESTES DELS PRIMERS HUMANS
QUE TREPITJAREN MARRATXÍ
Aquest apassionant article d’Enric Ragnar a les Jornades d’Estudis Locals de l’any de 2018 ens fa viatjar fins al Marratxí del
1.600-1.100 abans de Crist per descobrir les evidències humanes més antigues conservades del municipi. Un article per apropar-nos al frontal trepanat d’un al·lot de vuit anys i les raons d’aquesta precisa i misteriosa trepanació.
El museu de la Porciúncula acull aquestes
troballes arqueològiques prehistòriques procedents de Marratxí. Consisteixen en unes
restes òssies humanes, les restes fragmentàries d’un frontal de crani infantil trepanat i
una sèrie de nou botons d’os perforats en V, a
més del fragment d’un petit punxó de bronze,
tots procedents de Son Cos, Marratxí.

Completen, així, aquests botons la datació
primerenca testimoniada per la presència de
coves d’enterrament, com la coneguda Cova
de Son Caulelles o Cova del Moro. Entre
aquestes coves està el jaciment del Coval de
Son Cos, una balma natural de petites dimensions en roca calcària que mira de cap a Santa
Maria del Camí.

L’arqueòleg Enric Ragnar explica a aquest article que tenen un valor excepcional perquè
es conserven molt poques evidències del passat remot de Marratxí.

El frontal de crani infantil trepanat del Coval
de Son Cos
El seu descobriment es remuntaria, segons
els testimonis, a un moment incert del segle XX, fora d’una excavació arqueològica, i
hauria arribat a la col·lecció del Museu de La
Porciúncula gràcies a les gestions del pare J.
Llabrés i Ramis a mitjans dels anys seixanta.

El terme de Marratxí presenta prou indicis
clars d’un poblament molt antic que es remuntaria com a mínim a l’edat de bronze dins
el període navetiforme. La presència de coves d’enterrament naturals i artificials, com la
cova de Son Caulelles o aquest Coval de Son
Cos, són una de les evidències més rotundes
que, almenys una part del territori que més
tard ha esdevingut el terme de Marratxí, es
trobava poblat en temps remots, tot i que no
han sobreviscut massa evidències de patrimoni arqueològic, explica Ragnar.
Es troben amb nou botons realitzats la majoria d’ells, fins a un nombre de sis, d’ullal
de porc, en forma de triangle. La presència
d’aquests elements al dit Coval de Son Cos,
juntament amb un punxó de bronze, permet
remuntar la presència humana a l’actual municipi de Marratxí almenys al període navetiforme (ac. 1600-1100/1000), dins l’edat del
bronze al II mil·lenni aC.
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Al museu, la peça figura datada al segle V aC,
una datació relativa vinculada als elements
ceràmics presents al jaciment. En canvi, V.
Guerrero (1999) l’atribueix a l’edat de bronze.
La calota infantil del Coval de Son Cos es troba incompleta i fragmentada en tres trossos,
el més gran dels quals és el corresponent a l’os
frontal i és el que presenta les trepanacions,
tres perfectament circulars d’11 mil·límetres
de diàmetre.
El neurocirurgià J. M. R. Tejerina, va examinar el frontal els anys 1973-1974 i va contar
al diari Baleares que, per la seva reduïda mida,
correspon a un nin o una nina d’entre 6 i 8
anys, que, segons el diagnòstic, estaria afectat d’hidrocefàlia, identificable segons Tejerina (1974, 1981) per la primor de l’os del crani,
resultat d’un excés de líquid cefalorraquidi

a l’interior. Les possibles causes d’aquesta
malaltia, apuntava el doctor, podien ser congènites, també per processos inflamatoris
durant la gestació a causa d’una meningitis o
tuberculosi postpart que hagués patit l’infant.
Segons el Dr. Tejerina les trepanacions varen
ser fetes in vivo, qui afirmà que el nin o nina
va sobreviure com a mínim més d’un any, com
queda patent per la regeneració del teixit
ossi. La valoració de Tejerina sobre el cirurgià
prehistòric és contundent: «excelente» (Mascaró, 1974: 5), tant pel diagnòstic com per la
praxi realitzada, que hauria tingut com a finalitat treure l’excés de líquid cefalorraquidi
per tal de fer minvar el mal de cap. També la
seva valoració del nivell abastat per la cirurgia
neurològica prehistòrica balear li mereixen el
màxim qualificatiu: «Francamente fascinante,
alcanzaron un nivel científico muy elevado,
excelente» (Mascaró, 1974: 5).
La finalitat terapèutica i les pràctiques rituals
magicoreligioses eren les dues motivacions
d’aquestes operacions, que eren freqüents
com es demostra als jaciments.
Tot i les cures l’infant morí a una edat primerenca i les seves restes van ser dipositades a
la balma, un sepulcre col·lectiu probablement
de tipus secundari, perquè reposassin a prop
dels seus ancestres, lloc on restaren més de
vint-i-cinc segles fins a la seva trobada al segle XX, quan se’n trobaren els bocins del crani
ja fragmentat, barrejats entre les restes de
les ceràmiques de les ofrenes, i els de botons
d’os de les antigues mortalles, conclou Enric
Ragnar.
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CIUTADANIA ACTIVA

POLICIA DE BARRI, L’AGENT MÉS
PROPER AL CIUTADÀ
Els ciutadans coneixen els policies de barri pel seu nom. Són figures properes als veïnats perquè cada dia regulen el trànsit
a les escoles, vigilen els mercats i els parcs infantils. Aquesta unitat es va crear a Marratxí fa 20 anys i s’ha convertit en una
peça clau. Els sis policies de barri de Marratxí patrullen a peu per les àrees assignades, la qual cosa afavoreix la comunicació
amb els veïnats i permet els agents detectar les deficiències i alertar els serveis corresponents per solucionar-les.
La unitat de Policia de barri de Marratxí es va
crear fa més de vint anys. Actualment, està
formada per sis policies i un oficial. Són cinc
homes i dues dones. Fan feina de dilluns a diumenge en matí i horabaixa. Els sis agents es
reparteixen les tres zones en què està dividit
Marratxí:
-Pòrtol, Sa Cabaneta, Es Figueral i Es Caülls
-Des del polígon fins al Pla de na Tesa, Cas Capità i Pont d’Inca Vell
-Urbanitzacions i carrer Cabana
La característica fonamental del policia de
barri és que és una figura propera al ciutadà.
Són els agents que veim regulant les entrades
i sortides dels centres escolars, els que vigilen
els mercats setmanals o els agents que trobem
en els parcs infantils i juvenils en els horaris de
més afluència.
Una de les seves missions és la prevenció
d’actes delictius i d’infraccions administratives
mitjançant la seva presència a la zona assignada. El policia de barri passa gran part de la seva
jornada patrullant a peu i també en moto per
tal d’obtenir la informació necessària. Entre les
seves tasques està fer contactes amb els veïns,
comerciants i associacions per conèixer a fons
les zones assignades.
“El policia de barri és un policia de proximitat,
d’atenció al ciutadà. Basta veure que el seu
uniforme no és tan agressiu com el d’un policia d’intervenció, no duu armilla ni tampoc
calçons d’intervenció”, explica Malén Tugores,
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oficial de Policia Local de Marratxí.

i has de demanar suport”.

“És important que et coneguin. Molts d’ells
donen el seu nom per tenir una relació més
propera, així et conten com si fossis un amic
i gràcies a la confiança s’aconsegueix bona informació”, apunta Tugores.

ANTICIPACIÓ
La tasca d’anticipació i ser els ulls del consistori
a la seva àrea fa que el policia de barri detecti
els problemes abans que ningú. Per exemple,
a l’hora de descobrir deficiències o perills a la
via pública. “Ho veu primer i avisa tot d’una
sobre un clot, un fanal en mal estat i això fa
que s’arregli sense causar problemes ni danys
a ningú”.

INTERVENCIÓ PRIMERENCA
Aquesta proximitat del policia de barri fa que
molts dels problemes se solucionin en un estat
inicial. “T’informen abans que els problemes es
facin més grossos i això evita complicacions,
conta Tugores.
Els ciutadans es comuniquen amb el policia
de barri per múltiples vies: cara a cara quan
els aturen pel carrer, per telèfon, per correu
electrònic o, la més freqüent, l’aplicació Línea
Verde.
Malén Tugores ressalta la proximitat del policia de barri perquè “apropa l’Ajuntament al
ciutadà, fa d’enllaç. No només posa multes ni
reprimeix, també informa i assessora els ciutadans i els encamina en les seves demandes”.
El policia de barri contacta directament amb
les persones que han formulat queixes o peticions. “Rebem un feedback positiu per
l’atenció que prestam”.
Tugores subratlla que la part negativa del policia de barri és que “va tot sol i moltes vegades
en moto i això pot ser un problema si hi ha una
brega o qualque problema perquè estàs limitat

El gran coneixement de les persones i de les
particularitats del barri fa que el policia de barri sigui el més adient per fer seguiments de
vigilància perquè sap els horaris, les zones i es
coneix els grups i persones de cada barri, ja que
passen tota la jornada a la zona, llevat de quan
han de fer qualque informe.
L’oficial Tugores creu que un increment de policies de barri faria que els nuclis a vigilar fossin
més reduïts. Per exemple un policia de barri
només per Pòrtol i Sa Cabaneta i un altre per
Es Figueral i Es Caülls. “Això donaria més força als policies, perquè amb nuclis tan grans has
d’estar poc temps a cada nucli”.
Als ciutadans, Tugores els demanaria que “no
vegin la figura del policia com una figura repressiva que et pot posar una multa, sinó que
tenim una labor assistencial i informativa i donam suport a la gent”.
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CONEIX L’AJUNTAMENT

TOTS AMB L A PETITA L AURA, CAS ÚNIC
A LES BALEARS
Laura, una nina marratxinera de 5 anys, és l’únic cas a les Balears d’Enach, una malaltia neurodegenerativa ultrarrara. La
seva esperança de vida és de 25 anys. Mentrestant la nina necessita serveis de psicologia, fisioteràpia i logopèdia. L’Associació
Boreal i el col·legi Es Liceu es bolquen amb la nina i la seva família, que reclama més investigació per trobar una cura a la
malaltia de la seva filla i més ajudes per millorar la seva qualitat de vida.
Laura és una nina marratxinera de 5 anys que
pateix la malaltia ultrarrara Enach. És l’únic
cas a les Balears d’aquesta malaltia neurodegenerativa per acumulació cerebral de
ferro que afecta generalment a nins durant
els primers deu anys de vida. Els principals
efectes són la neurodegeneració progressiva, la qual cosa provoca dificultat per a la
deglució, atrofia muscular general i demència. Aquests pacients es tornen totalment
dependents i la seva esperança de vida se
situa en els 25 anys.
“La nina duu retard en la parla, diu paraules
soltes. Fa un any que anam a logopèdia i ha
millorat un poc. També acudeix a psicòloga
i fisioteràpia perquè també presenta retard
motor. La fisioteràpia i la psicòloga estan
cobertes per l’estat i el logopeda el pagam
nosaltres, però quan Laura tingui set anys
la fisioteràpia i la psicòloga deixaran d’estar
sufragats per l’SVAP (Servei d’Atenció Temprana”, assegura Juani Miranda, mare de
Laura.
Juani está agraïda a l’associació de veïnats Boreal Es Figueral-Ca’n Farineta que

col·labora amb Enach.org, una ONG sense
ànim de lucre que dóna suport a persones
afectades per les enach. L’associació Boreal
sol organitzar actes benèfics per tal d’ajudar
l’associació que investiga aquesta malaltia de
la qual tan sols hi ha 11 casos a Espanya i que
necessita fons per poder investigar.
Boreal recull mòbils antics o romputs que
després Enach ven per obtenir recursos. Recentment Boreal també va organitzar tallers
per Halloween i tots els doblers recaptats es
van destinar a Enach. “L’objectiu és donar un
cop de mà entre tots per tal que Laura pugui
tenir en el futur una vida millor”, explica Maria Àngels Verdera, membre de l’associació
Boreal.
Laura estudia sisè d’infantil al col·legi Es
Liceu, escola a la qual la família està molt
agraïda pel tracte rebut. “Estam molt contents amb el col·legi, hem tengut molta sort
perquè l’ajuden en tot el que poden. A més,
Laura és molt afectuosa i es guanya a tots els
que la coneixen. La nina va amb retard, no va
com una nina de 5 anys, però va feliç i contenta que al final és allò que més m’importa.

La mare sap que segurament la seva filla no
podrà estudiar una carrera, però “vull que
visqui el dia a dia el més feliç que pugui”.
Juani Miranda demana a les autoritats i també a la iniciativa privada que es bolquin en la
investigació aportant més fons per conèixer
aquesta malaltia i trobar teràpies que millorin la qualitat de vida. També reclama ajuda
perquè, segons conta, als set anys Laura
deixarà de tenir psicòloga i fisioteràpia encara que ho necessiti perquè l’SVAP deixa
de finançar-ho a aquesta edat. “Allò que no
entenc és que als set anys encara que continuï necessitant-lo tallin aquesta ajuda. Feim
el que podem anant a logopèdia dos pics per
setmana, però aquestes teràpies són cares i
llargues en el temps”.
Juani Miranda explica que tot just fa un any
van conèixer el diagnòstic de Laura després
d’anys de proves perquè la nina “anava molt
endarrerida en caminar o en mantenir-se asseguda. Ara només intent viure el dia a dia i
confii que qualque dia arribi una teràpia gènica que sigui la cura per a la meva filla”.

MOSTRA DE GASTRONOMIA I CERÀMICA
Del 17 de desembre al 9 de gener
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