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NADAL A MARRATXÍ LA CULTURA, L’HUMOR I LA MÀGIA, GRANS 
PROTAGONISTES MANEL GOMÁRIZ “L’ÚNICA SOLUCIÓ ÉS 
ESCOLTAR AL POBLE I QUE AENA RENUNCIÏ AL SEU PROJECTE” 
TÚNEL, LA DISTRIBUÏDORA DE BEGUDES MÉS GRAN DE BALEARS
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EDITORIAL 
REPTES DEL 2022
Marratxí enceta el 2022 amb la il·lusió 
de continuar avançant en la transfor-
mació i millora del nostre municipi. Entre 
els reptes, la rehabilitació de la Refina-
dora i la Pepsi per posar a disposició dels 
marratxiners dues infraestructures cul-
turals de primer nivell que aspiren a ser 
un referent cultural a l’illa i un revulsiu 
econòmic per a aquests indrets.

Un altre dels projectes en marxa és la nova es-
coleta del Pla de na Tesa-Es Pont d’Inca. Com 
la Refinadora i la Pepsi, aquest projecte també 
serà finançat amb el romanent municipal.

Uns reptes que esperem que estiguin acom-
panyats de la millora en la situació sanitària. 
Precisament, fa uns dies hem conegut que 
Marratxí lidera el rànquing de vacunació contra 
la Covid-19. Segons les dades de la Conselleria 
de Salut, el 92,4% dels ciutadans de Marratxí 
(31.251 persones) ja han rebut la pauta de vacu-
nació completa contra el Covid-19 a data 10 de 
gener. Aquesta dada situa Marratxí com el líder 
de la vacunació entre els grans municipis de les 
Balears. Del total de municipis de les Balears, 
Santa Maria del Camí, amb un percentatge de 
vacunació del 93%, i un total de 6.205 perso-
nes amb pauta completa, és l’únic poble que 
supera Marratxí. 

L’elevada taxa de vacunació de la població de 
Marratxí (92,4%) està per damunt dels grans 
municipis de les Balears com Palma, amb un 
86,3% de persones vacunades amb pauta com-
pleta; Calvià, amb un 80,4%; Eivissa, 92,2%; 
Manacor, 87,6%; Santa Eulària des Riu, 72,2%; 
i Llucmajor, 86,1%. Un fet que suposa un orgull 
per a tots i evidencia l’alt grau de consciencia-
ció i de compromís dels marratxiners per supe-
rar la pitjor crisi sanitària en un segle.
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NOTÍCIES

Marratxí i Palma més a prop amb el nou vial 
per a cicles i vianants que uneix Sa Cabana i 
Son Cladera

El Departament de Mobilitat i Infraestructu-
res del Consell de Mallorca ha acabat la sen-
da per a cicles i vianants que dona continuïtat 
al carril bici que arriba a l’IES de Son Cladera. 
Ara, aquest camí, paral·lel a la Dt-13 des del 
quilòmetre 1,9 al 2,7, al marge dret, connecta 
els barris de Son Cladera (Palma) i Sa Cabana 
(Marratxí). Una de les peculiaritats d’aquesta 
actuació és el pas pel torrent Gros, que s’ha 
salvat amb una passarel·la de lloses alveolars 
sobre els marcs existents sense necessitat 
d’actuar en el llit. En aquesta passarel·la s’ha 
col·locat una barana de contenció per a la se-
guretat dels usuaris.

A la presentació del nou vial ha acudit la presi-
denta del Consell de Mallorca, Catalina Cla-
dera, el conseller de Mobilitat i Infraestruc-
tures, Iván Sevillano, el batle de l’Ajuntament 
de Palma, José Hila i el batle de l’Ajuntament 
de Marratxí, Miquel Cabot, i el tinent de batle 
d’Urbanisme, Joan Francesc Canyelles. Aques-
ta infraestructura, que ha respectat i reforçat 
la vegetació existent, s’emmarca en el com-
promís de respectar i tenir cura del medi am-
bient, de propiciar un ús racional del territori 
i de fomentar els desplaçaments a peu i amb 
bicicleta.

Quant al ferm de la plataforma, s’ha optat per 
una solució més sostenible que l’asfalt, tant pel 
que fa a la fabricació com per l’aspecte final, 
més rústic, que s’integra millor en el paisatge. 
S’hi ha practicat un sòl estabilitzat a base de 
llastos (mescla natural de grava i arena) i una 
quantitat mínima de ciment. Aquest tipus de 
paviment s’executa en fred sense llançar emis-

sions de CO₂.
La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina 
Cladera, ha explicat que “aquesta intervenció 
és un exemple més d’entesa institucional i col-
laboració del Consell amb els ajuntaments de 
Palma i Marratxí, i un exemple també dels pro-
jectes que prioritzem, no grans infraestructu-
res sinó obres que semblen senzilles però que 
tenen un impacte directe sobre els veïnats i 
residents, que milloren les connexions i segu-
retat, i que segueixen criteris de sostenibilitat i 
respecte a l’entorn”.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha expres-
sat la seva satisfacció per aquest nou vial cívic 
demosytra la bona col·laboració i entesa que 
hi ha entre l’Ajuntament de Marratxí, l’Ajunta-
ment de Palma i el Consell de Mallorca. “Es-
tem molt contents perquè això és crear nous 
camins, fer Marratxí més accesible i, com hem 
dit sempre, que Palma i Marratxí es donin la 
cara i no l’esquena com havien fet fins ara”.

Iván Sevillano indica que “quan vàrem comen-
çar la legislatura, pràcticament l’única opció 
que tenien la gent de Palma i Marratxí per des-
plaçar-se entre els dos nuclis havien d’usar el 
cotxe, s’hi veien obligats, i això era una situació 
absurda que havíem de corregir. Primer, vàrem 
fer l’obra del pas sobre el torrent Gros, a l’al-
tura de Can Buc, per fer la zona més segura, i 
un vial ampli per a ciclistes i vianants. Ara, con-
nectam Son Cladera i Sa Cabana amb un vial 
cívic. Així, en menys de dos anys hem connec-
tat Palma i Marratxí en dos punts importants i 
oferim la possibilitat de desplaçar-se entre els 
municipis sense necessitat de fer ús del cotxe; 

amb tots els beneficis que això comporta tant 
per al medi ambient, com per la salut i la con-
vivència”.

A causa de la peculiaritat del terreny, tant per 
accessos com per proximitat a la carretera Dt-
13 i nuclis urbans, s’ha procurat ocasionar les 
menors molèsties possibles durant les obres 
als usuaris de la via o als veïns de la zona.  S’ha 
actuat de manera ràpida per provocar el mínim 
d’incomoditats, com és en el cas de la passarel-
la del torrent Gros que s’ha optat per un siste-
ma de lloses alveolars executats in situ sobre 
els pòrtics existents per no haver d’intervenir 
en el llit i reduir en cost i temps.

La cuneta existent entre el terraplè de la sen-
da per als vianants i la cuneta de la Dt-13 s’ha 
emplenat amb àrids i en la delimitació de la 
passarel·la amb la carretera s’han col·locat 
elements opacs, a fi d’evitar distraccions dels 
conductors. “D’aquesta manera, tota la senda 
ha quedat separada de l’autopista amb un tan-
cament i, a part de la vegetació existent que 
hem volgut mantenir, hem plantat arbres i ar-
bustos que fan el passeig molt més agradable i 
milloren l’entorn des d’un punt de vista paisat-
gístic”, explica el conseller Iván Sevillano.

La solució adoptada per a un sòl estabilitzat 
allunyat del típic carril bici amb mescles as-
fàltiques fan d’aquesta obra una actuació més 
integrada en l’entorn, que es reforçarà quan la 
vegetació creixi, donant un aspecte més na-
tural que convidi els usuaris a fer ús d’aquesta 
senda. El pressupost destinat a aquestes actu-
acions ha ascendit a 118.099,50 euros.



NOTÍCIESNOTÍCIES

L’Ajuntament de Marratxí impulsa un pla de 
gestió de l’arbrat del municipi

L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea 
de Medi Ambient, ha posat en marxa el pla de 
gestió de l’arbrat del municipi per conèixer el 
seu estat i per identificar les actuacions ne-
cessàries per elaborar una estratègia de llarg 
recorregut de millora de l’arbratge municipal. 
El pla, que tindrà una vigència de cinc anys i 
avaluarà més de 4.000 arbres en una primera 
fase, va començar al mes de setembre i estarà 
enllestit a finals del mes de gener.
 
La regidora de Medi Ambient, Cristina Alon-
so, ha explicat que aquest pla d’arbrat “tracta 
d’inventariar, ubicar i geolocalitzar l’arbrat via-
ri del municipi i servirà per dur un tractament 
homogeni de manteniment i tractament fito-
sanitari de tots els arbres”. A més, Alonso ha 

destacat que servirà per “calcular la petjada 
de carboni del nostre municipi i poder-la com-
pensar, a més d’ajudar a unificar les espècies 
sembrades i saber les noves plantacions quines 
són les més adequades a cada lloc”. El pla tam-
bé permetrà avaluar l’estat dels arbres i millo-
rar la seguretat.
 
El projecte contempla la identificació 
d’estratègies i directrius de conservació. Quan 
estigui acabat, s’exposarà a la ciutadania a fi de 
conscienciar del valor patrimonial d’arbratge i 
com a font de qualitat de vida. També establirà 
la necessitat de conservar i intervenir sobre 
l’arbrat només quan sigui menester. 
 
Com és sabut, l’arbre aporta múltiples benefi-

cis, i constitueix un element clau com a confor-
mador de paisatge, en la infraestructura verda 
urbana i contribueix a reduir la temperatura i a 
disminuir els contaminants atmosfèrics, a més 
de reduir l’erosió del sol i la pol·lució acústica. 
Per aquestes raons, l’Ajuntament es posa al ca-
pdavant de l’impuls d’una eina fonamental, que 
pocs municipis disposen a l’illa, clau per a una 
estratègia local i determinant com a connec-
tor amb altres municipis pròxims.
 
Aquest pla es realitza en línia amb l’estratègia 
nacional d’infraestructura verda i de la con-
nectivitat i restauració ecològiques, recen-
tment aprovada pel Ministeri per a la Transició 
Ecològica, clau per a recuperar els ecosistemes 
espanyols i connectar-los entre si mateixos.



NOTÍCIESNOTÍCIES

L’Ajuntament entrega un kit covid amb tests 
d’antígens a les escoles per detectar possibles 
casos de coronavirus en alumnes de 3 a 12 
anys

El Consell reforestarà amb més de 600 
arbres els entorns de les carreteres de 
Marratxí i altres municipis de l’illa

L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de 
Salut, ha entregat a les escoletes i als col·legis 
públics del municipi un kit covid per tal de de-
tectar per la saliva i de forma ràpida els pos-
sibles positius per coronavirus. L’objectiu és 
prevenir i combatre qualsevol conat d’aparició 
d’un brot que pugui suposar el confinament 
d’alumnes o inclús el tancament de les classes.
 
El programa va dirigit als nins i nines escola-
ritzats de 3 a 12 anys, una població que actual-
ment no està vacunada. Els col·legis han rebut 
un kit compost per test de saliva (antígens) i 
màscares infantils per tal que, sempre previ 
consentiment dels pares, es realitzin aquests 
tests als alumnes de 3 a 12 anys que presentin 

El Departament de Mobilitat i Infraestructures 
del Consell de Mallorca començarà pròxima-
ment un pla de reforestació i revegetació en 
les carreteres de l’illa. Es plantaran uns 600 
arbres que cobriran una superfície aproximada 
de 70.000 metres quadrats gràcies a una in-
versió de 60.000 euros. Segons publica Diario 
de Mallorca, s’utilitzaran espècies autòctones 

possibles símptomes.
 
El test de saliva consisteix a dipositar saliva en 
un tub, per la qual cosa no són invasius per als 
nins i nines. Aquest test no necessita de labo-
ratori i el resultat es dóna en 15 minuts. Al ser 
un test d’autodiagnòstic i en cap cas excloent 
de seguir amb els protocols marcats per les 
administracions públiques de Salut i Educació, 
no es necessita personal especialitzat, per la 
qual cosa bé podria fer-se per una persona del 
col·legi o un dels progenitors.
 
La regidora de Salut, Jero Sans, ha explicat que 
aquesta iniciativa “pretén servir per detectar 
de forma ràpida casos de coronavirus a les es-

seleccionades segons els criteris d’idoneïtat 
proposats per l’Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA).

Els objectius principals són: revegetació 
d’espais, protecció del sòl amb vegetació, re-
ducció de la petjada de carboni, reduir els ni-
vells sonors i millorar l’entorn visual a través de 

coles abans que es converteixin en un brot que 
obligui a confinar alumnes o provoqui el tan-
cament de classes”. La regidora recorda que 
els nins d’entre 3 i 12 anys no estan vacunats 
encara i, a més, fins als 6 anys no estan obligats 
a dur mascareta, per la qual cosa una iniciativa 
com aquesta pot servir per donar més segure-
tat als centres i a les famílies.
 
La regidoria de Salut ha posat en marxa aquest 
programa per facilitar les eines necessàries a 
les escoles per identificar els positius en el ma-
teix centre per tal de fomentar les mesures de 
prevenció, protecció i higiene amb l’objectiu 
de garantir la presencialitat.

la integració paisatgística. Les accions es duran 
a terme en zones de Palma, Calvià, Sóller, San-
ta Maria, Binissalem, Marratxí, Bunyola i Po-
llença. El conseller de Mobilitat, Iván Sevillano, 
ha explicat que aquesta actuació demostra 
que “no només construïm carreteres, sinó que 
també tenim sensibilitat ecològica”.



‘Son Bonet Pulmó Verd’ difón la riquesa de la 
fauna de Son Bonet

Membres de la plataforma veïnal ‘Son Bo-
net Pulmó Verd’ han posat en marxa una 
nova acció reivindicativa per tal de di-
fondre la fauna que habita l’espai natural 
on Aena vol instal·lar un parc fotovoltaic. 
L’objectiu és que tothom conegui la ri-
quesa i varietat de fauna present a aquest 
enclavament i fer èmfasi en què els veï-
nats continuen defensant la integritat 
d’aquesta zona davant l’amenaça que su-
posa el projecte industrial de l’organisme 
aeroportuari.

La plataforma, que ha advertit que no atu-
rarà les accions reivindicatives, ha instal·lat 
cartells amb la fauna que habita Son Bo-
net a les entrades del carrer Son Bonet, 
Ca’n Balo i de la part de Son Llebre per-
què tothom pugui conèixer els ocells que 
habiten a on Aena vol instal·lar el seu parc 
industrial fotovoltaic.

‘Son Bonet Pulmó Verd’ adverteix que no 
davallarà la pressió fins que Aena aturi el 
projecte de parc fotovoltaic a Son Bonet, 
una reivindicació que té darrere el suport 
de centenars de persones i nombroses 
ONG i entitats civils, a més del suport de 
l’Ajuntament de Marratxí i el Govern.

El portaveu de la plataforma, Manuel Go-
máriz, ha criticat en reiterades ocasions 
que Aena vulgui “vendre un projecte tenyit 
de verd, que d’ecològic no té res perquè 
el seu objectiu és subministrar d’energia 
el creixement de Son Sant Joan i conta-
minar més”. En aquest sentit, Gomáriz ha 
recordat en què l’espai verd de Son Bonet 
respon a una entesa verbal entre AENA i 
l’Ajuntament de Marratxí per compensar 
els veïns del municipi pels sorolls del tràn-
sit aeri.
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una reivindicació que té darrere el suport 
de centenars de persones i nombroses 
ONG i entitats civils, a més del suport de 
l’Ajuntament de Marratxí i el Govern.



Obert el termini per sol·licitar subvencions 
de l’IBI 2021 per als immobles inclosos dins 
el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i 
Ambiental de Marratxí

L’Ajuntament de Marratxí ha obert la convo-
catòria sobre subvencions de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) de l’exercici 2021 per a immo-
bles inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Ar-
quitectònic i Ambiental de Marratxí. El termini 
per presentar les sol·licituds s’estén des del 16 
de desembre fins al 31 de març de 2022. 

La subvenció consistirà en la quantitat resul-
tant de multiplicar la quota de l’IBI, corres-

ponent a l’exercici fiscal anterior, pel qual 
es demana la subvenció, pel coeficient 0,3, 
sense tenir en compte els recàrrecs ni les 
sancions. Les bases d’aquesta convocatòria 
estan publicades a l’apartat de subvencions 
del web de l’Ajuntament (ajuntament.marra-
txi.es/subvencions) i al BOIB.

Les sol·licituds, juntament amb la documen-
tació prevista a l’Ordenança reguladora de 

l’atorgament de subvencions a determinats 
béns immobles (BOIB, núm. 40,de 21 de març 
de 2015), es poden presentar demanant cita 
prèvia al Negociat del Cadastre (carrer Major, 
2, a Pòrtol); i a qualsevol Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament: al ma-
teix Ajuntament (camí de n’Olesa, 66, de Sa 
Cabaneta); a l’OAC del Pont d’Inca (avinguda 
d’Antoni Maura, 56); i a l’OAC de Sa Cabana 
(al carrer de Cabana, 57).
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Tot el comerç de Marratxí
a un sol click



REPORTATGE

LA CULTURA, L’HUMOR I LA 
MÀGIA, GRANS PROTAGONISTES 
DEL NADAL A MARRATXÍ

Les Cavalcades dels Reis d’Orient, la Fira de la Llet d’Ametlla 
i el concert de Marlango han estat alguns dels plats forts del 
programa de Nadal elaborat per l’Ajuntament. S’han celebrat 
gairebé una quarantena d’activitats des de l’11 de desembre 
fins al 9 de gener.



Tots els nuclis urbans van gaudir d’activitats per a tots els públics on 
no van faltar obres de teatre, contacontes, ballades populars, mà-
gia, humor, etc. Alguns dels actes no es van poder celebrar a causa 
de l’augment de la incidència de coronavirus, però l’Ajuntament 
s’ha compromès a reprogramar-los durant el primer trimestre 
d’enguany.

 El concert de Marlango a Sa Deixalleria va donar el sus el passat 11 
de desembre a les festes de Nadal de Marratxí. El grup encapçalat 
per la polifacètica Leonor Watling va visitar Marratxí per prime-
ra vegada en un concert molt especial. Tota la recaptació va anar 
en benefi ci dels damnifi cats per l’erupció del volcà de La Palma. 
Alejandro Pelayo, un dels dos integrants de Marlango, es mostrava 
molt agraït i satisfet pel concert a la xarxa social Twitter: “Gràcies al 
públic que es va acompanyar anit, a tot l’equip tècnic, a Rubio Pro-
duccions i a l’Ajuntament de Marratxí per convidar-nos. Malgrat el 
fred, va ser una nit fantàstica i la vàrem gaudir molt. Tornam a casa 
feliços. Cada concert és un regal. Gràcies”. 

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, fa un balanç “positiu” de les fes-
tes de Nadal i s’ha mostrat “molt satisfet” de l’alta participació dels 
marratxiners en les diferents activitats. “Estic content perquè tots 
els actes han comptat amb molta assistència i la gent s’ha implicat 
en els actes dissenyats juntament amb les associacions de veïnats. 
Tots els nuclis urbans han comptat amb activitats per a tots els pú-
blics i els marratxiners han tengut al seu abast una oferta cultural i 
lúdica molt diversa”.

XV Fira de la Llet d’Ametlla
El programa de Nadal preveia un total de quaranta-dues activitats: 
tallers de decoració nadalenca, contacontes, teatre, ballada popu-
lar, betlem vivent, xocolatada, mercadet de Nadal, paintball, tor-
neig de futbol, humor, màgia, la Festa de l’Estendard i la XV Fira 
de la Llet d’Ametlla, la tradicional fi ra marratxinera amb la beguda 
nadalenca va ser protagonista i on es va retre un emotiu homenat-
ge i una missa a Pep Pocoví i a la família Cabot Llabrés, elaboradors 
de la llet d’ametla i fi gures clau d’aquesta tradició. Els assistents van 
gaudir de les nombroses paradetes comercials i artesanals i de les 
exposicions de vehicles antics i d’animals. El concert de Nadal de la 
banda municipal de música va posar punt fi nal a una jornada festiva 
de germanor on tampoc faltaren la cercavila i el passacarrers a la 
Fira, que va organitzar la comissió de festes d’Es Pla de na Tesa.
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Recuperació d’actes cancel·lats
El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí, Josep Ramis, 
ha explicat que des del Consistori estan mot satisfets tant de la 
programació duta a terme com de la resposta de la ciutadania als 
diferents actes. “També estam molts satisfets amb les diferents en-
titats del municipi i associacions veïnals que han aportat activitats 
al programa de Nadal. Com a activitats més importants i de molt de 
seguiment, destacaria el concert de Marlango i el concert de Cap 
d’any  l’església de Sant Marçal”. El regidor de Cultura ha afirmat 
que malgrat que alguna de les activitats no es van poder celebrar 
per raons sanitàries, “el compromís de l’Ajuntament és poder re-
programar-les en el primer trimestre d’enguany”.
 
Tots els actes de Nadal comptaren amb un  aforament limitat i re-
querien reserva prèvia. Els organitzadors destaquen que aquestes 
festes de Nadal s’ha evidenciat l’alt grau de compliment de les 
normes sanitàries per part dels ciutadans, que tenien moltes ga-
nes d’ajuntar-se i de participar en els diferents esdeveniments so-
cioculturals després de llargs mesos de restriccions socials per la 
pandèmia. 

L’associació de Veïnats es Figueral – Can Farineta ha celebrat en-
guany tres tallers sobre decoració nadalenca, de postal al pare 
Noel i taller de carta als reis d’Orient. “Estem encantats amb el 
programa que s’ha enviat de totes les activitats fetes al nostre ter-
me perquè així tots els marratxiners i marratxineres han conegut 
tot el que podien fer”, assenyala Maria Àngels Verdera, membre de 
l’associació de veïnats, que afegeix que aparèixer al programa de 
Nadal els ha donat molta publicitat i molts de participants de tots 
els indrets del municipi.

La regidora de Joventut, Irene García, destaca que les activitats 
proposades de l’àrea de Joventut van tenir “molt bona acollida”. 
“Es consolidà el projectes de vacances que es va iniciar l’any pas-
sat en què oferim activitats variades durant tres dies de les festes, 
l’anomenat Nadal Jove. Els tallers de Nadal per a joves i infants van 
tenir molta participació, es van dur a terme a distints llocs del muni-
cipi: Sa Cabana, Sa Cabaneta i Cas Capità. Agrair la col·laboració de 
l’Associació de Veïnats de Cas Capità i del Club d’esplai Es Puntet”.

Gran participació
Pep Serra, de l’Associació de Veïnats La Pua de Pòrtol, explica que 
les festes de Nadal d’enguany han comptat “amb molta assistèn-
cia del poble”, que ha participat de forma multitudinària i “tothom 
complint les normes, amb la mascareta posada”. Serra valora “molt 
positivament” la instal·lació per part de l’Ajuntament d’una carpa 
i un escenari a la plaça de Can Flor, que ha permès gaudir de les 
activitats complint amb els protocols sanitaris. “Han estat unes fes-
tes celebrades gairebé dins la normalitat en comparació amb l’any 
passat. Enguany els nins han pogut veure els Reis que han anat per 
tot el poble i hem gaudit de ballades populars, d’activitats per als 
infants, que han estat molt concorregudes, i de la nit d‘humor amb 
Xavi Canyelles, que va ser molt divertida”, conclou Pep Serra.

Ja ha començat el compte enrere per a les pròximes festes de 
Nadal. Tant organitzadors com participants confien que el pròxim 
Nadal les festes se celebren en plenes condicions i amb menors 
restriccions sanitàries que les d’enguany per tal que els aforaments 
i la participació puguin ser encara més amplis que enguany. La su-
peració de la pandèmia seria la millor de les notícies i faria possible 
que els marratxiners poguessin gaudir de forma segura de l’esperit 
nadalenc en un ambient de germanor que permeti gaudir de la mà-
gia del Nadal en plenes condicions.
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ENTREVISTA

MANEL GOMÁRIZ

Manel Gomáriz és el president de la plataforma Son Bonet 
Pulmó Verd que s’oposa als plans d’Aena d’instal·lar un parc 
fotovoltaic amb 32.000 plaques solars a la zona de Son Bo-
net. Un espai, propietat d’Aena, que sempre ha estat d’es-
barjo per als veïnats en compensació als inconvenients de 
l’aeròdrom. Gomáriz promet que no aturaran fi ns que Aena 
renunciï al pla fotovoltaic a un espai “sagrat” per als veïnats.

President de Son Bonet Pulmó Verd
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Manel Gomáriz va néixer l’any 1951 a Son Espanyolet. Des de fa 
cinc anys està jubilat després de fer feina com a jardiner durant 
35 anys. Abans va treballar durant 11 anys a Gesa Central Tèrmi-
ca. Gomáriz sempre ha estat actiu en fer front a les injustícies, 
com la del genocidi de Ruanda que denuncia des de fa 30 anys. 
Darrerament, Gomáriz s’ha convertit en un defensor infatigable 
de Son Bonet i a aquesta entrevista promet que no aturaran fi ns 
que Aena renunciï al seu projecte.

Qui és Manel Gomáriz?

Un marratxiner, una persona de 
sentiment ecologista i de lluita. 
Un inconformista indignat.

Des de quan existeix Pulmó 
Verd i quines són les seves  
funcions?

La plataforma neix a partir de 
gener de 2021 davant la situació 
d’emergència que plantejava el 
projecte d’Aena. Malgrat que 
l’embrió de tot plegat ja venia de feia més de 20 anys, quan un 
grup de veïnats ja ens reivindicàvem perquè  Son Bonet fos una  
comuna per al poble. La funció de la plataforma és lluitar per 
preservar i dignifi car la zona com a un Espai Lliure Públic que és, 
millorant l’entorn natural i paisatgístic de la zona i cohesionar-lo 
amb els usos públics i recreatius que ja té. I perquè les adminis-
tracions actuïn en conseqüència.

Des de quan és president de Son Bonet Pulmó Verd?

La plataforma és un moviment social, que no té estructura formal 
i, per tant, no necessita aquestes fi gures. En som el portaveu 
i ens coordinam amb un grup de més de 30 persones on hi ha 
representades diferents entitats i organitzacions ecologistes i 
socials de Mallorca.

Recorda com va rebre la notícia que Aena volia fer un parc foto-
voltaic?

A través de na Xisca Pizà, que tenia notícies i vaig contactar amb 
ella. Després vaig cercar per internet informació i davant això 
vaig decidir fer uns cartells i penjar-los pel poble per demanar a 
l’Ajuntament de Marratxí que s’oposés. Pocs dies després faríem 
la primera roda de premsa del “Pulmó Verd”. I amb poc més d’una 

“L’única solució és 
escoltar al poble i 

que Aena renunciï al 
seu projecte”

setmana, ja teníem operatiu un grup de Whatsapp amb més de 
200 contactes (avui dia en té 150), d’on han sorgit la majoria 
d’iniciatives.

Què suposa per als veïnats aquesta zona propietat d’Aena?

Representa un espai natural a preservar, un dels pocs vincles amb 
l’entorn més natural i rural que lliga amb el caràcter històric del 
poble. A més de ser un espai característic i d’identitat que no es 
pot perdre.

Com i quan creu que acabarà 
aquest confl icte?

Quan Aena decideixi renunciar 
al projecte i regularitzar aquest 
acord verbal amb l’Ajuntament 
de Marratxí, per a què els 
veïnats del poble puguin gaudir 
de la totalitat d’aquest espai 
sense sorpreses i això permeti 
dignifi car-lo

S’ha sorprès del gran i variat 
suport social, d’entitats ecologistes i de tantes institucions?

Conec bé els moviments ecologistes, i el seu tarannà compromès 
i solidari, i, per tant, davant una injustícia tan gran, era inevitable 
romandre immòbil. Partint de la base que aquests moviments són 
molt compromesos socialment.

Creu que es podrà arribar a una solució satisfactòria per a totes 
les parts? 

No s’ha de satisfer cap voluntat d’una empresa amb uns interes-
sos obscurs i lucratius per sobre de la voluntat d’un poble i els 
seus drets adquirits. Per tant, l’única solució és escoltar el poble, 
que, per altra banda, és una opció lògica en una democràcia dins 
el s. XXI.

Aena promociona el parc fotovoltaic com una instal·lació verda, 
però vostè nega que ocupar vint hectàrees amb 32.000 panells 
solars a prop d’una zona urbana ho sigui.

El problema parteix, que molts experts en renovables, ja posen 
en dubte que aquesta sigui la solució, de fet són moltes les veus 
en contra d’aquest tipus de model a un territori limitat com 
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Mallorca, ja que no són eficients (perden molta energia pel camí), 
i estan més enfocats a la venda d’energia que realment a donar 
solució a l’emergència climàtica. No hem d’oblidar que aquesta 
instal·lació no dóna cap mena d’energia a la zona urbana propera i 
se’n va 10 km enfora per anar a la subestació de Son Orlandis.

Per altra banda, Aena planteja això com una mena de Greenwas-
hing mediàtic, ja que no té cap intenció de frenar el seu crei-
xement i un bon exemple està en Son Sant Joan, que és un dels 
principals focus de contaminació en CO2.

La decisió del Govern de no declarar com a estratègic el parc 
fotovoltaic de Son Bonet gràcies a l’informe desfavorable de 
l’Ajuntament i de l’elevat rebuig social, supòs que ha estat una 
gran victòria? 

Si, s’ha de posar molt en valor el suport social generalitzat i la 
comprensió per part tots els partits polítics que han propiciat 
aquest escenari, però no s’ha de perdre de vista, que si no hauria 
estat per aquesta gran mobilització i les 1300 al·legacions de la 
plataforma, no sabem fins a quin punt la pressió d’Aena hagués 
pogut més que la voluntat dels partits. Tot i això, estaria bé que 
aquesta bona entesa entre partits en  favor del poble fos més  
sovint.

Com valora com a veïnat que aquesta societat a la qual cada ve-
gada li costa més mobilitzar-se surti al carrer de forma constant 
per defensar Son Bonet?

Molt positivament i sorprès en el bon sentit, ja que no sempre ha 
estat així. Personalment, ho atribuesc a les noves generacions i a 
una nova presa de consciència ambiental davant la crisi climàtica 
que se’ns apropa.

Sembla difícil que una empresa amb participació pública, 
una oposició política frontal, un gran rebuig social i 1.500 
al·legacions pugui tirar endavant aquest projecte, sobretot per-
què ara necessitaria que l’Ajuntament el declaràs d’interès gene-
ral, que ja ha dit que no ho farà, o que ho fes l’estat directament

Està clar que no s’ha de perdre de vista que les administracions 
estan per obeir el mandat democràtic i en aquest cas concret, ha 
estat molt clar, per tant, hauríem de canviar la percepció que fer 
cas a la voluntat popular sigui tan difícil.

Creim que l’Ajuntament de Marratxí ha de mantenir la mateixa 
posició del poble sense matisos, i aquest   és un Son Bonet Viu, 
una comuna i un pulmó verd, sense contraprestacions ni cessions 
de cap mena.

Son Bonet Pulmó Verd ha pensat en una alternativa o cessió que 

permeti un acord satisfactori, en la línia del proposat per Aena 
de deixar lliure un 41% del solar per als veïnats

Aquesta proposta ha estat inacceptable en tot moment. Això 
estaria damunt la taula si no s’hagués produït, en primer lloc, un 
pronunciament clar i massiu del poble que “no vol ni un pam de 
plaques dins Son Bonet” i, en segon lloc, sobretot perquè a nivell 
del Govern i a nivell estatal, amb les dues darreres decisions 
administratives, deixen clar que aquest projecte fotovoltaic no té  
sentit ni futur.

Avui dia, queda molt clar que dins Son Bonet l’única alternativa 
viable és mantenir i millorar el que hi ha. A més de regularitzar 
i  posar negre sobre blanc a aquest històric acord verbal d’una 
vegada per garantir el dret dels marratxiners i marratxineres.

Heu demanat la regulació de l’ús públic del solar de Son Bo-
net, una iniciativa complexa enmig del conflicte, amb quines 
finalitats?

Aquest tipus d’acord no són gens complicats si hi ha voluntat, de 
fet són molt comuns en diferents àmbits. En el nostre cas, el que 
volem és evitar ensurts com el que ens ha ocasionat el projecte 
de megaparc d’Aena. Creim que per dret propi ja és ben hora, 
que en ple segle XXI no tinguem acords de república bananera 
entre administracions, que són més dignes d’una peli de Berlan-
ga, que no pas d’una societat europea moderna.

Com sufragueu totes les despeses que està ocasionant el 
conflicte i les nombroses iniciatives posades en marxa?

La bona voluntat particular i el suport de les moltes entitats que 
hi formen part del Pulmó Verd han estat crucials. En definitiva 
podem dir que funcionam amb amor i solidaritat.

Quanta gent forma part de Pulmó Verd i quin creixement ha 
tengut des de l’inici del conflicte i de quines zones del poble 
provenen? 

Tot i que no demanam DNI, sabem cert que hi participa gent 
de Pòrtol i Sa Cabaneta, Es Figueral... (ens han ajudat a regar 
aquest estiu entre moltes altres coses a més de participar en les 
activitats reivindicatives) evidentment tenim un suport massiu 
dins el Pla de Na Tesa, Ca’s Capità, Son Llatzet i també una gran 
participació del Pont d’Inca. En definitiva, poques vegades, per 
no dir mai. s’ha vist un moviment d’aquest tipus a Marratxí. I evi-
dentment el nostre objectiu és arribar més enfora.

Aena s’ha dirigit a vosaltres directament, heu tingut qualque 
interlocució? 

Mai, tot i que la nostra intenció és fer-los canviar d’opinió.
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TÚNEL, LA DISTRIBUÏDORA DE 
BEGUDES MÉS GRAN DE BALEARS

CONEIX
EL COMERÇ LOCAL

Distribucions Túnel (abans Cellers Túnel), empresa familiar nascuda el 1992 amb seu a Marratxí, és la distribuïdora més 
gran de vins i licors nacionals i internacionals de Balears i una de les més grans d’Espanya. Fundada el 1992 per Gabriel 
Morey, ara els seus tres fi lls estan al capdavant de les empreses del grup. El 2021 han tornat “a veure la llum” després 
d’un 2020 infaust a causa de la pandèmia. Un any en què els alemanys no s’han oblidat de Hierbas Túnel i han importat 
més de 500.000 ampolles per a estar “més a prop” de Mallorca. Túnel afronta el 2022 amb optimisme des de Marratxí, 
seu de l’empresa, un lloc que qualifi quen de “perla” per la seva ubicació estratègica. 

Distribucions Túnel (abans Cellers Túnel) ha viscut un 2021 de 
recuperació després d’un 2020 infaust a causa de la pandèmia 
i del tancament i restriccions en la restauració i l’hostaleria, la 
seva principal font de negoci. El 2019 van facturar 81 milions 
d’euros. El 2020 van caure fi ns als 31 milions. I el 2021 acon-
seguiran facturar 58 milions d’euros. “En 2020 ho passarem 
malament, vam estar molt preocupats. I en 2021, a partir de 
juny, ens vam anar recuperant. No serà un mal any. Ha estat 
bo perquè hem tornat a veure la llum”, assegura Xavier Mo-
rey un dels socis i administrador de Distribucions Túnel, que 
afegeix que “molta gent ho ha passat pitjor i ho passarà pitjor, 
desgraciadament”.

Gabriel Morey va fundar Cellers Túnel el 1992. Morey havia 
començat com a soci al costat dels seus germans en Destil-
leries Morey, però en 1982 va deixar el negoci i es va establir 
pel seu compte. Al costat d’un altre soci va crear Cellers Mo-
rey Perelló en el polígon de Son Castelló i en 1986 van com-
prar la fàbrica de “Túnel” (Antonio Nadal, S.A.), a Bunyola. 
Posteriorment, Gabriel Morey es va quedar amb la totalitat 
de Cellers Morey Perelló, que va acabar convertint en Cellers 

Túnel. 

Actualment, està al capdavant del grup la segona generació. Xavier, 
Biel i Francisca, fi lls de Gabriel Morey. Els tres estan en el negoci, 
encara que la gestió de tot el grup d’empreses és a càrrec d’un di-
rector general, Jordi Carré, aliè a la família. Xavier Morey dirigeix 
Distribucions Túnel, que distribueix tant les marques pròpies com 
les alienes; Biel està al capdavant de la fàbrica on s’elaboren els li-
cors d’herbes; i Francisca Morey dirigeix el Celler Tianna Negre, a 
Binissalem. 

Grup sanejat
Distribucions Túnel presumeix de ser un grup molt sanejat. “Sem-
pre ens hem autofi nançat, no hem estat molt donats a invertir amb 
diners externs. Hem estat sempre molt prudents”, explica Xavier 
Morey, que assegura que aquesta ha estat una de les bases per a 
resistir en un any tan dur com el 2020.

Morey conta que la pandèmia ha provocat que hagin creat un canal 
d’alimentació per a no estar tan exposats a l’hostaleria. Un canal 
que els ha funcionat “molt bé” i que ja representa gairebé un 35% 
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del negoci. A més, van acabar de desenvolupar la seva pàgina web i 
també van segmentar als venedors per canals. “I quan s’ha reobert 
el mercat ens ha anat molt millor que abans”, apunta Morey.

Distribucions Túnel té múltiples competidors, des de les grans 
superfícies fi ns a comerços cash and carry, distribuïdores de cer-
vesa, licoristes, distribuïdors de vins, etc. “Tenim molts competi-
dors perquè som un operador molt global, som generalistes i per 
això tenim molts competidors”. Morey explica que un dels grans 
avantatges competitius és que “tenim molt estoc perquè tenim uns 
grans magatzems i molt d’espai, una cosa que ara ens ha vingut molt 
ben a causa dels problemes de transport que s’estan produint”.

“Els vins de Tianna Negre ens funcionen molt bé: Ses Nines, Km.1, 
Gronxador Tianna Bocchoris Tianna Negre… i com a marques prò-
pies Ari Goitia, Bicicletas y Peces (que va com un canó), Gamma 
Pedalier, Cava Blau de Mar, entre altres”, explica Morey. També ela-
boren begudes sense alcohol. Una de les que més èxit està tenint 
últimament és la Kombucha, un tipus de te fermentat. Xavier Mo-
rey també destaca les Herbes Túnel. Només a Alemanya han venut 
mig milió d’ampolles en 2021. “És gràcies a l’importador que ho està 
fent molt bé i ens ha ajudat molt perquè aquí havien baixat molt 
les vendes pel coronavirus. Sembla que molts alemanys que no han 
pogut viatjar a Mallorca per la pandèmia han comprat Herbes Túnel 
i molts productes d’aquí”. 

Encerts
Xavier Morey situa en 2019 una de les decisions més encertades 
en la història de Distribucions Túnel. Van decidir traslladar al polí-
gon de Marratxí la nau que fi ns llavors estava en l’avinguda Prínceps 
d’Espanya. També subratlla una altra decisió clau. “En 1998 traslla-
dem la distribuïdora de licors des de Bunyola fi ns a Marratxí. Allí no 
podíem créixer, la nostra producció era de 100 o 150 mil litres i aquí 
produïm 6 milions de litres i tenim capacitat per a arribar als 8 mi-
lions, treballant a un torn, que podria incrementar-se a dos torns”.

ESCANEJA

La família Morey reconeix que un altre dels grans encerts ha es-
tat el baix nivell d’endeutament de l’empresa, una cosa que “ens 
ha afavorit molt” quan ha vingut la crisi derivada del coronavirus 
“perquè si no estaríem passant-ho mal”.

Xavier Morey també destaca el dinamisme i agilitat de Distri-
bucions Túnel que distribueix vins, caves, licors, esperitosos i 
begudes sense alcohol. L’empresa s’adapta ràpidament al mer-
cat. “Constantment traiem productes nous i llevem els que no 
funcionen, som molt dinàmics. Si no va bé, ho llevem i traiem 
uns altres. Els gustos van canviant, el tema és provar i veure com 
respon el públic a les marques noves i després potenciar-les a 
nivell de màrqueting, publicitat i distribució”, assenyala Morey. 

Administracions més àgils
Distribucions Túnel, com totes les empreses, han hagut d’adap-
tar-se amb agilitat a una forta caiguda de l’activitat i del consum 
i a una realitat i normatives canviants. Alguna cosa que demanen 
també a les administracions. Xavier Morey sol·licita que se sim-
plifi qui la burocràcia per a accedir a les ajudes i per a resoldre 
qualsevol tràmit. “A les empreses els costa molt sobreviure per 
la quantitat de paperassa que hi ha. Basta veure el complicat que 
era fer els ERTO, cobrar, els errors… cada vegada és més enutjós 
tenir una empresa, fi ns que arribes a poder vendre tens unes 
despeses fi xes molt elevades que les empreses de nova creació 
és gairebé impossible posar-les en marxa. Veig molt complicat 
que surtin empreses noves amb aquest sistema, així que dema-
naria una reducció dràstica del nivell de burocràcia”, assegura 
Xavier Morey. 

El grup Túnel compta amb més de 200 treballadors, molts d’ells 
de Marratxí, una ubicació que Morey considera la seva “gran 
joia”. “M’agrada molt per la proximitat a Palma i les sortides cap 
a tota l’illa. El polígon és una perla, és el millor lloc on podíem 
estar”, conclou Xavier Morey.
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MATIES CRESPÍ VIDAL, L’APÒSTOL 
MARRATXINER DE L A PATAGÒNIA
Maties Crespí Vidal (1878-1963), capellà nascut al Pla de na Tesa va desenvolupar una valuosa tasca com a missioner a la Pa-
tagònia durant més de 50 anys. Ell, com el seu germà Antoni, va ingressar en la congregació dels jesuïtes i tots dos dedicaren 
la seva vida a estendre la religió catòlica per l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai, però abans Maties Crespí deixà una gran 
empremta a Marratxí. Inclús el Papa Francesc, que el va conèixer en la seva joventut, recorda Maties com un “infatigable 
missioner”.
L’historiador Antoni Ginard Bujosa va presen-
tar aquest article a la Jornada d’Estudis Locals 
de 2018 per donar a conèixer la fi gura de Ma-
ties Crespí Vidal (1878-1963) nascut al Pla de 
na Tesa i que després d’una etapa en el cler-
gat de Mallorca va ser missioner jesuïta durant 
més de 50 anys a l’Argentina i l’Uruguai. Per 
la seva tasca i per ser el fundador de les Mi-
siones Rurales Argentinas va merèixer el nom 
d’apòstol modern de la Patagònia.

El 1904 Maties Crespí celebrà la seva primera 
missa a l’església de Santa Catalina de Sena de 
Palma. Un any després de la seva ordenació 
sacerdotal, amb vint-i-set anys, fou destinat 
a l’església de Sant Josep del Terme, on tin-
gué un protagonisme signifi cat en l’evolució 
de la vida parroquial. El novell capellà hagué 
d’atendre els feligresos de sa Indioteria (Pal-
ma) i del Pla de Son Nebot (Marratxí) i dur a 
terme una activitat de caràcter parroquial. 
El reverend Maties Crespí fou també un elo-
qüent predicador, sobretot fent missions 
populars o exercicis espirituals. Entre altres 
indrets, sermonejà en pobles com Llucmajor, 
Pollença, Felanitx, Valldemossa, Sóller, Santa 
Maria, Inca, Sencelles i Son Servera.

De Mallorca a l’Argentina (1910)
Abans d’acabar l’any 1910, amb trenta-dos 
anys, i cinc d’experiència com a vicari de Sant 
Josep del Terme, demanà permís al bisbat 
per traslladar-se a la diòcesi de Santa Fe, se-
guint el camí del seu germà. Posteriorment, 
a l’Argentina, ambdós germans acabaren in-
gressant a la Companyia de Jesús per actuar 
de missioners.

Al fi nal del segle XIX i principi del segle XX, 
l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai oferien es-
pais immensos, vertaderes terres de frontera, 
per colonitzar i per cristianitzar. La manca de 
sacerdots va atreure no només clergues dio-
cesans, sinó també religiosos de diverses con-
gregacions. La funció dels missioners era anar 
d’una part a l’altra, en petits grups, predicant i 
celebrant baptismes i matrimonis i les prime-
res comunions d’infants i adults. Per la seva 
part, els missioners transmetien un ideari ca-
tòlic i els principis socials de l’Església.

Després d’arribar a l’Argentina, Maties Crespí 
continuà com a clergue a la diòcesi de Santa 
Fe. L’any 1915 fou capellà de la parròquia de 
Castelar, una altra colònia agrícola de la pro-
víncia de Santa Fe. El 3 de juny de 1915, Maties 
Crespí —a punt dels trenta-set anys— entrà, 
juntament amb el seu germà Antoni, al novi-
ciat (Casa de Probación) dels jesuïtes de Cór-
doba.

Maties Crespí a l’Uruguai
L’itinerari missioner de Maties Crespí el situa 
en una primera etapa a la República Oriental 
de l’Uruguai, durant dues dècades on realitza 
desenes de missions i deixa una gran empre-
mta com un home “orlado por la modestia y 
destellando unción”. 
A l’Argentina, els missioners realitzaren 70 
missions, visitaren 28 localitats, instruïren 9 
tribus i a 17 indrets hi arribà un sacerdot per 
primera vegada. L’èxit de les missions passava 
per la conversió dels indis al catolicisme, la 
seva educació i la seva socialització. «Los niños, 
antes huraños y recelosos, son hoy educados, 

sociales e inclinados a la piedad, y ya no se es-
conden como antes cuando ven “un blanco”».
(«Déu i pàtria»: «La Cruz y la espada se com-
pletan»). 

Elogi “papal”
Des de 1939 fi ns a 1953, Maties Crespí exer-
cí de missioner i director del Centro Beatos 
Mártires Rioplatenses. Des de Buenos Aires, 
dirigia i impulsava l’obra de les Misiones Rura-
les Argentinas. El 1954 es va desplaçar fi ns a la 
ciutat de Còrdova i a partir de 1957, als gairebé 
vuitanta anys, fi nalment es va retirar a aquesta 
ciutat on predicava quan podia i era vicari de 
la parròquia de la Sagrada Família i d’un hospi-
tal. L’any 1958, mentre residia al noviciat de la 
Companyia, va conèixer un jove novici (nascut 
el 1936), que responia al nom de Jorge Mario 
Bergoglio i que en el futur havia d’arribar a su-
perior dels jesuïtes argentins, a bisbe i arque-
bisbe de Buenos Aires, a cardenal i a ser el pri-
mer papa jesuïta. Bergoglio defi ní Crespí com 
un “infatigable missioner”.

Maties Crespí va morir a Còrdova el 7 d’agost 
de 1963, als 85 anys, després de 58 anys de 
sacerdoci i de 48 anys de vida religiosa a la 
Companyia de Jesús. La de Maties Crespí va 
ser una vida d’entrega, generositat i convicció 
per estendre la religió catòlica per zones in-
hòspites durant dècades. Prova de la seva obra 
i de la seva gran força interior l’aporta un altre 
jesuïta, Nicolau Pons Llinàs, que en entrevistar-
lo el 1959 va concloure: “la raza de los Llull y de 
los Juníperos no ha muerto”.
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I TROBADA D’ENTITATS SOCIALS I DE 
VOLUNTARIAT

El centre sociocultural de Ca ses Monges 
del Pla de na Tesa va acollir el passat mes 
de desembre la celebració de la I Trobada 
d’Entitats Socials i de Voluntariat. L’acte, que 
va ser inaugurat per Aina Amengual, regidora 
d’Igualtat i Serveis Socials, es va celebrar per 
donar a conèixer als ciutadans de Marratxí 
totes les entitats i associacions socials que es 
troben en el municipi.

Durant l’acte es va visualitzar els vídeos de 
presentació de les entitats socials de Marra-
txí i es van exposar les bones pràctiques de 
les entitats socials i es va presentar la plata-
forma d’entitats socials amb la seva nova eina 
telemàtica.

Impuls
Aquesta plataforma neix amb l’objectiu de 
potenciar i consolidar el teixit associatiu del 
municipi. La primera edició d’aquesta trobada 
pretén fomentar un teixit associatiu potent, 
on es creïn espais d’intercanvi d’informació, 
d’experiències i nou contingut treballant 
conjuntament en xarxa. A més, els ciutadans 
van veure de forma directa les tasques que es 
duen a terme dins les entitats i quines opcions 
de col·laboració i/o participació es troben 
actives per adherir-se a elles i exercir com a 
persones voluntàries. Tots els assistents, tant 
membres de les associacions com ciutadans, 
van poder conèixer en detall el ventall de ser-
veis que estan a disposició dels marratxiners. 

Francisca Pizà, membre fundadora de 

Els marratxiners van conèixer el passat mes de desembre la tasca que desenvolupen les entitats socials presents al municipi. 
En un mateix acte celebrat a Ca ses Monges del Pla de na Tesa els assistents van poder conèixer quines són les entitats del 
municipi i quins serveis presten als marratxiners. Una oportunitat també per sintonitzar amb aquestes entitats i engrescar els 
ciutadans a convertir-se en voluntaris i, a la vegada, enfortir el teixit associatiu del municipi.

l’Associació Dones de Marratxí considera 
“interessant la trobada, sobretot perquè des-
coneixia algunes entitats del municipi i només 
per això ja val la pena reunir-nos. També ens 
va servir per veure què fan altres entitats i 
per esclarir dubtes i intercanviar experiències 
i conèixer com s’organitzen”.

Compromís
A la trobada van participar Adaptatetu, 
l’Associació Homes per la Igualtat de Mallorca, 
l’Associació Dones de Marratxí, l’Associació 
Voluntaris per Marratxí, l’Associació Espanyo-
la Contra el Càncer, Casal Solidari-Gent del 
Món, Càritas, Creu Roja, Esment Fundació, 
Fundació ASPACE, Mallorca Accessible per a 
Tothom, Mallorca Amiga, Sos Mamá Baleares.
Aquest va ser el primer acte per fomentar 
l’associacionisme que es feia a Marratxí en 
gairebé dos anys a causa de la pandèmia.  “Em 
vaig trobar amb una comunitat d’entitats 
molt participativa i amb la il·lusió i les ganes 
de tenir un espai de trobada i comunicació, 
de compartir experiències, recursos i accions 
conjuntes per la creació d’un bon teixit asso-
ciatiu”, explica Marta Egidos, tècnica social 
comunitària de Marratxí Social.

L’acte va servir com una retrobada que va 
comptar amb una ampla participació tant 
d’ entitats locals com de ciutadans. “Grà-
cies a les dinàmiques dutes a terme vàrem 
poder posar damunt la taula totes aquelles 
necessitats i objectius amb els quals hem de 
treballar en el futur per la continuació de 

CIUTADANIA ACTIVA

l’associacionisme i el voluntariat a Marratxí”, 
apunta Egidos.

Segons la Nova Llei 11/2019, de 8 març, de 
voluntariat de les Illes Balears s’entén per 
voluntariat el conjunt d’accions i activitats 
d’interès general desenvolupades per perso-
nes físiques i que reuneixin els requisits de ser 
solidari i altruista, que es participi de forma 
lliure, que es dugui a terme sense contrapres-
tació econòmica o material ni amortitzar llocs 
de feina remunerats.

Altruisme
Les entitats de voluntariat són entitats priva-
des sense ànim de lucre que duguin a terme 
activitats d’interès general i hagin decidit que 
la participació voluntària de la ciutadania és 
un valor imprescindible per assolir la seva mis-
sió, i que compleixin els requisits següents:

-Estar legalment constituïdes i inscrites en els 
registres corresponents d’acord amb la nor-
mativa establerta.
 
-Estar integrades per persones voluntàries, 
sens perjudici del personal assalariat que pu-
guin tenir.

-Desenvolupar una part o totes les seves ac-
tuacions mitjançant programes de volunta-
riat.

-Estar inscrites en el cens d’entitats de volun-
tariat, creat segons el que preveu aquesta llei



CONEIX L’AJUNTAMENT

MARRATXÍ XARXA COMUNITÀRIA, UN 
ALIAT PER ALS MÉS NECESSITATS

Marratxí Xarxa Comunitària és un projecte de 
l’àrea de Serveis Socials que va néixer el 2021 
per atendre a diversos serveis de població de 
Marratxí. Es tracta de donar suport a dife-
rents col·lectius, en especial, a famílies o per-
sones que viuen soles, a persones majors en 
risc d’exclusió social i famílies amb menors o 
amb dificultats per al manteniment de la seva 
llar. “La finalitat és que puguin millorar la seva 
qualitat de vida i de benestar a nivell individual, 
familiar i social. 
 
Entre els objectius podem trobar el suport a 
les activitats de la vida diària o en la cura per-
sonal i de la llar, suport en les gestions amb 
l’administració local o autonòmica, la incor-
poració de les noves tecnologies, acompan-
yament a famílies nouvingudes per entrar en 
contacte amb associacions del municipi, entre 
d’altres…”, explica Jordi Alfonso, treballador 
social del projecte comunitari Marratxí en Xar-
xa.

Procés
Qualsevol persona pot contactar amb Serveis 
Socials i comunicar la situació en la qual es tro-
ba el seu veí o veïna, un familiar o un conegut. 
Un treballador social de departament de Ser-
veis Socials, prèvia conformitat de la possible 
persona beneficiaria, es desplaça al domicili de 
la persona i li explica el projecte i es pacta un 
pla de treball. Es tracta d’intervencions adap-
tades a les necessitats de cada usuari.  “Hi ha 
usuaris que sol·liciten anar a caminar una esto-
na a la tarda, n’hi ha d’altres que simplement 

Acompanyar a persones que viuen soles, donar suport a famílies nouvingudes en la seva integració social o ajudar a famílies 
amb menors en el manteniment de la llar i la cura dels seus membres. Són només alguns dels serveis de Marratxí Xarxa Comu-
nitària per tal que els col·lectius necessitats puguin millorar la seva qualitat de vida i autonomia personal.

cions grupals i comunitàries amb persones 
de la mateixa barriada i amb problemàtiques 
semblants. Per exemple, organitzar un grup 
per sortir a caminar les tardes, afavorint tant la 
salut de les persones, com la seva socialització 
amb altres persones del seu entorn. 

Suport familiar
Un altre dels objectius és oferir suport i 
tranquil·litat no només als usuaris, sinó tam-
bé a les seves famílies. “Intentem mantenir el 
contacte amb ells per tal que estiguin assaben-
tats de totes les intervencions que es realitzen 
al domicili. A més, també serveix per tenir un 
contacte més estret amb la gent que viu sola 
i poder informar a la família dels canvis que es 
van detectant amb el pas del temps”, subrat-
lla aquest treballador del projecte Marratxí en 
Xarxa. 
 
Aquest servei té un valor afegit perquè no no-
més consta de les intervencions concretes que 
necessita cada usuari, sinó que es fa una tasca 
paral·lela amb altres entitats com centres de 
salut, hospitals, oficines de l’administració, 
etc. amb la finalitat de donar una resposta més 
efectiva i adequada a les necessitats de cada 
persona. “Per exemple, si detectem que hi ha 
una mancança a nivell de medicació es comu-
nica a la família, si n’hi ha, i es comença a inter-
venir des del nostre servei ens posem en con-
tacte amb el Centre de Salut per tal d’obtenir 
l’informe mèdic o una pauta farmacològica 
per tal d’ajudar a la persona que té dificultats 
amb la seva medicació”, conclou Jordi Alfonso. 

volen companyia i passar una estona agrada-
ble, també es realitzen petites compres tant a 
establiments com a farmàcies, gestions amb 
l’administració, amb entitats bancàries, etc., 
conta Alfonso. 

El projecte està format per un treballador so-
cial i per dues treballadores familiars i en un 
futur es pretén comptar amb la col·laboració 
d’associacions de voluntaris per tal de poder 
oferir el servei a un major nombre de perso-
nes. Després de la primera visita del treba-
llador social, la treballadora familiar es posa 
en contacte amb la família o amb la persona 
usuària i li comunica quin dia i a quina hora farà 
la visita. 
 
Acompanyament
Marratxí en Xarxa es defineix com un ser-
vei d’acompanyament no com un servei de 
companyia. “No som aquells que realitzen els 
encàrrecs, ni els que fan companyia, sinó que 
som aquelles persones que acompanyen en la 
realització de l’encàrrec, afavorint d’aquesta 
forma l’autonomia i l’autodeterminació de les 
persones usuàries.  Nosaltres no decidim què 
és el que hem de fer, sinó que són els mateixos 
usuaris que determinen el que necessiten, a 
partir d’aquí, ens adaptem a les seves necessi-
tats individuals, i els recolzem en el seu desen-
volupament”; puntualitza Alfonso.
 
Actualment, totes les intervencions que es fan 
des d’aquest servei són individuals, tot i que en 
un futur la intenció és dur a terme interven-




