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EDITORIAL 
MOBILITAT 
SOSTENIBLE
En només dos anys Marratxí ha experi-
mentat una millora substancial en la 
mobilitat sostenible. L’increment del 
carril bici, dels aparcaments dissuasoris, 
dels aparcaments per a bicicletes, l’am-
pliació del recorregut de la línia 341 TIB, 
que connecta des de fa unes setmanes 
tots els nuclis urbans de Marratxí amb 
l’hospital de Son Llàtzer i amb el centre 
comercial FAN Mallorca, o el nou pla di-
rector de la bicicleta, el primer que es fa 
a tota l’illa, evidencien el compromís de 
l’equip de govern per actualitzar i mo-
dernitzar les opcions de transport dins el 
municipi.

Són passes d’un camí en favor de la mobilitat 
sostenible que no ha de deixar d’avançar fins 
a perfeccionar un model de mobilitat més 
saludable i sostenible que tingui en compte 
l’impacte de totes les opcions de transport i 
prioritzi aquelles menys agressives per al nos-
tre territori. Per aconseguir-ho, hem de donar 
alternatives als nostres ciutadans perquè ten-
guin un paper actiu i tinguin opcions d’escollir 
els desplaçaments que contaminin manco i 
suposin un menor impacte en la relació entre 
passatgers i quilòmetres transportats.

L’increment de nous punts de recàrrega elèc-
trica posats en marxa per l’Ajuntament junta-
ment amb la nova ordenança per a patinets 
elèctrics també amplien les opcions perquè 
els ciutadans siguin partícips de un Marratxí 
de cada vegada més sostenible. Es tracta que 
entre tots puguem disminuir la contaminació 
ambiental i millorar la qualitat de vida i de l’aire 
del nostre poble.
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Marratxí presenta el Pla 
Estratègic d’Ocupació Local

L’Ajuntament de Marratxí ha presentat el 
Pla Estratègic d’Ocupació Local (PEOL) 
2021-2023, emmarcat en el programa 
SOIB desenvolupament local, amb l’objec-
tiu de dinamitzar l’economia local i afavorir 
un creixement econòmic sostenible a Mar-
ratxí per tal de millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes del municipi. 

El Pla Estratègic, que es pot consultar al 
web https://marratxi.es/peol, es desplega 
en 20 projectes que s’estructuren  entorn 
de 6 línies estratègiques. Aquestes línies 
estan relacionades amb la millora de l’ocu-
pabilitat, el foment de l’ocupació, el suport 
a l’emprenedoria i al teixit empresarial, el 
foment de la promoció del municipi a tra-
vés de la digitalització i la sostenibilitat, i 
l’impuls del treball conjunt d’actors públics 
i privats per a coordinar i generar sinergies 
al territori. Una vegada validat pel SOIB, 
les agents AODL es faran càrrec de l’exe-

cució dels projectes i del seguiment del 
procés fins al 2023.NÇANT

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, s’ha 
mostrat satisfet de presentar el pla estra-
tègic d’ocupació local 2021-2023 que ha 
de servir per millorar el capital humà amb 
programes de formació i ocupació i per 
enfortir el teixit empresarial i comercial. 
En aquest sentit, ha assegurat que és “un 
bon pla i esper que sigui un èxit per al nos-
tre municipi i que serveixi per estimular 
l’economia i que repercuteixi en els ciuta-
dans de Marratxí”.

Per la seva banda, Aina Amengual, regido-
ra de Formació i Ocupació de Marratxí, ha 
dit que està “molt orgullosa perquè amb 
aquest pla impulsarem, mitjançant un dels 
projectes d’ocupabilitat, un dels nostres 
oficis singulars com és la ceràmica que 
està molt vinculada a la nostra tradició i 

al nostre municipi”. La regidora també ha 
anunciat que enguany es recuperarà la Fira 
de l’Ocupació, es posarà en marxa Aula 
Mentor, una aula digital per a persones 
adultes, a més de la continuació d’altres 
projectes com SOIB Dona, Joves Qualifi-
cats i el programa per fomentar l’ocupació 
d’aturats de llarga durada.

Les agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL) de l’Ajuntament de Marrat-
xí han elaborat aquest Pla Estratègic en 
l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament 
local (PEOL), i han definit l’estratègia del 
municipi, i les accions a desplegar en els 
pròxims anys, amb la implicació dels dife-
rents agents del territori. En aquest sentit, 
Jero Sans, regidora de Comerç, ha agraït 
la tasca feta per les agents AODL per po-
sar en marxa aquest pla i ha afegit que està 
“molt contenta” per l’impuls que donarà al 
teixit comercial i empresarial del municipi.



NOTÍCIESNOTÍCIES

Marratxí posa en marxa el primer pla director 
de la bicicleta de Mallorca

L’Ajuntament de Marratxí, a través de 
l’àrea de Mobilitat sostenible, ha anunciat 
la posada en marxa del primer pla director 
de la bicicleta de Mallorca amb l’objectiu 
de fer de Marratxí un municipi més pe-
dalable. El batle de Marratxí, Miquel Ca-
bot, ha explicat que aquest pla director 
s’emmarca en el compromís de l’equip de 
govern d’apostar pel medi ambient i la mo-
bilitat sostenible i saludable. “Aquest pla 
director serà el full de ruta que marcarà les 
línies d’acció necessàries per afavorir que 
l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 
sostenible es normalitzi i s’incrementi al 
municipi”, ha assenyalat.

En una primera fase, es farà un diagnòs-
tic de la situació de la bicicleta al munici-
pi, de les vies i dels quilòmetres de carril 
bici existents i dels previstos, dels aparca-
ments, de la intermodalitat, i de la integra-
ció de la bici en entorns urbans. El diag-
nòstic es complementarà amb enquestes 
de participació ciutadana i reunions secto-
rials per conèixer els perfils i necessitats 

dels usuaris i els hàbits de mobilitat més 
habituals entre els ciutadans. 

Una vegada fet el diagnòstic, es farà una 
proposta d’actuacions per afavorir que la 
bicicleta estigui de cada vegada més pre-
sent als carrers del municipi. L’objectiu és 
incentivar l’ús de la bicicleta entre els ma-
rratxiners com a mitjà de transport diari i 
fomentar la mobilitat en bicicleta cap als 
centres educatius, esportius, centres de 
treball i comerços. Amb aquest pla, es pre-
tén fixar les bases per millorar la xarxa ci-
clista i animar als marratxiners que emprin 
la bicicleta en els seus desplaçaments.

Per la seva banda, el tinent de batle 
d’Urbanisme i de Mobilitat Sostenible, 
Joan Francesc Canyelles, ha explicat que 
“aquest pla director determinarà quines 
són les mancances del municipi amb rela-
ció amb la mobilitat sostenible i amb rela-
ció a la bicicleta per obrir una nova etapa 
en la mobilitat sostenible a Marratxí”.

Aquest pla s’elaborarà amb la col·laboració 
de Mobility by Cycling Friendly, empre-
sa especialitzada en l’elaboració de plans 
de mobilitat sostenible i en les solucions 
de mobilitat a institucions i empreses. 
L’empresa ha agraït a l’Ajuntament de Ma-
rratxí per ser pioner amb aquest pla direc-
tor de la bicicleta a les Illes Balears. Un dels 
eixos del pla és la promoció de la bicicleta 
a nivell municipal i la millora de les infraes-
tructures per tal que tots els nuclis de Ma-
rratxi estiguin connectats per carril bici, 
millorar la senyalística respecte a les bi-
cis, i la creació d’una xarxa d’aparcaments 
segurs per incentivar l’ús de la bicicleta a 
nivell educatiu, comercial i esportiu. “Si hi 
ha una àmplia oferta de carril bici i apar-
caments segurs, aquesta distribució modal 
que tenim ara, que és totalment insoste-
nible, pel vehicle privat, i s’empra més la 
bicicleta, el municipi de Marratxí serà més 
sostenible”, ha assegurat Juan Antonio Lo-
bón, director d’operacions de Mobility by 
Cycling Friendly.



NOTÍCIESNOTÍCIES

L’Ajuntament imparteix tallers d’orientació 
professional a 450 alumnes de l’IES de 
Marratxí

#Romplacadena: 17 banderoles penjades 
reivindiquen la igualtat entre sexes

L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea 
de Joventut, ha impartit una vintena de xerra-
des sobre orientació professional a l’Institut 
d’Educació Secundària de Marratxí dirigides a 
450 alumnes d’ESO, primer i segon de Batxi-
llerat i alumnes de Formació Professional Bà-
sica. Les xerrades, que van començar el passat 
9 de desembre i s’han estès fins al 3 de febrer, 
han tengut dues hores de duració i en total han 
participat 18 grups d’entre 25 i 27 alumnes.

L’objectiu de les xerrades ha estat explorar 
la pròpia vocació i a dissenyar el seu projecte 
professional apostant per la formació. S’ha 
treballat la importància de l’autoconeixement 
(fortaleses, febleses, amenaces i oportunitats 

L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Marratxí 
ha penjat a tot el municipi 17 banderoles amb 
missatges en favor de la igualtat entre homes 
i dones dins la iniciativa ‘Romp la cadena’. Es 
tracta de missatges que s’han col·locat a ban-
deroles distribuïdes per tot el municipi per tal 
de rompre estereotips i promoure la igualtat 
entre sexes dins la societat.

‘Romp la cadena’ és una iniciativa que va 
néixer del col·lectiu ‘Feminisme en l’escola’ 
amb l’objectiu de reflexionar sobre com les 
persones, a vegades de forma inconscient, 
perpetuen la desigualtat. Per combatre-la, 
la iniciativa proposa explicar quines accions i 

tant internes com externes). A les sessions 
també s’ha parlat de la importància de conèi-
xer en profunditat les opcions formatives i 
s’ha analitzat la situació del mercat laboral, a 
més de mostrar el tipus d’economia de les Illes 
Balears i les característiques del seu teixit em-
presarial.  

Per la seva banda, els joves han transmès als 
organitzadors les seves inquietuds i han ex-
pressat el seu desig d’estabilitzar-se en l’àmbit 
laboral, social i emocional. La conclusió final 
que hem extret entre tots i totes és que per 
tenir més oportunitats de fer feina han de fer-
se unes preguntes concretes: què m’agrada, 
què se’m dona bé, què demanda el mercat i 

compromisos individuals pot adquirir cadascú 
per rompre la cadena de les violències mas-
clistes. Aquesta proposta es va fer a tots els 
centres educatius del municipi i hi van partici-
par centres com Costa i Llobera, CC Es Liceu, 
IES Sant Marçal i IES Marratxí que van enviar 
una sèrie de frases per ‘rompre la cadena’ i per 
reivindicar la igualtat de sexes. La regidoria 
d’Igualtat ha imprès les frases seleccionades 
a les 17 banderoles que s’han penjat per tot el 
municipi:
· Cada vegada que a la ràdio sona una cançó 
sexista i canviï d’emissora…#RompLaCadena
· Cada vegada que mir esport femení…
#RompLaCadena

de quina xarxa de contactes puc disposar”, ha 
explicat Marta Serra, tècnica de l’àrea de Jo-
ventut de l’Ajuntament de Marratxí.

La regidora de Joventut, Irene García, ha ex-
plicat que aquests tallers han suposat una nova 
col·laboració entre l’Ajuntament i els centres 
educatius de Marratxí i s’està fent feina per 
extrapolar aquesta iniciativa a altres centres 
educatius del municipi. “La nostra valoració ha 
estat molt positiva i estam preparant una se-
gona part del taller dirigida als pares i mares 
de l’alumnat que, si tot va bé, es realitzaria des-
prés de Pasqua”.

· Les joguines no són de nins o nines…
#RompLaCadena
· Quan normalitzo la masturbació femenina…
#RompLaCadena
· No vull flors, vull respecte. I no un dia, sinó 
tots…#RompLaCadena
· Vives, lliures i sense por…#RompLaCadena
Em vesteixo com vull per anar al carrer…
#RompLaCadena
· Ja basta d’acudits masclistes…
#RompLaCadena
· Si veus maltractament, no callis…
#RompLaCadena
· Quan crido els meus sentiments als quatre 
vents…#RompLaCadena



La Societat Hispànica Jules Verne dóna un 
lot de 29 llibres de l’escriptor francès a la 
Biblioteca de Marratxí

Nicolás Moragues González, en qualitat de 
secretari de la Societat Hispànica Jules Verne 
(shjv.org), ha fet entrega d’un lot de llibres de 
l’escriptor francès a la Biblioteca Municipal de 
Marratxí. L’acte d’entrega s’ha fet en presèn-
cia del regidor de Cultura de l’Ajuntament de 
Marratxí, Josep Ramis, i de la coordinadora de 
les Biblioteques de Marratxí, Maria Juan.

La Societat Hispànica Jules Verne (shjv.org) 
és una associació internacional sense ànim 
de lucre constituïda a Marratxí l’any 2012, 
l’objectiu del qual és l’estudi, anàlisi i divulga-
ció de la vida i obra de l’autor francès Jules 
Verne. “Després de la celebració del nostre 
Tercer Congrés Internacional Verniano a Pal-
ma, celebrat a Palma al novembre de 2021, 
dut a terme juntament amb una exposició 
sobre Verne en el Centre d’Història i Cultura 
Militar de Balears, és la nostra intenció la de 
donar un exemplar de la bibliografi a publicada 
pel nostre propi segell editorial: Edicions Pa-

ganel”, ha explicat Nicolás Moragues.

Fins ara la Societat Hispànica Jules Verne ha 
publicat un total de vint-i-nou obres relacio-
nades amb el geni francès. A més dels llibres 
d’Edicions Paganel, “és el nostre interès do-
nar igualment un exemplar de cadascun dels 
onze volums que hem publicat de la revista 
Verniana, obra de referència mundial dins de 
l’estudi sobre Jules Verne”, conta Nicolás Mo-
ragues.

“Aquesta donació per a la Biblioteca de Ma-
rratxí i per a tots els ciutadans suposa un au-
tèntic tresor perquè avui en dia Julio Verne 
es llegeix molt i els nins també el coneixen. 
Estam molt honrats i orgullosos de rebre 
aquest fons i que els ciutadans de Marratxí 
el coneguin. És un tresor que agraïm molt a 
Nicolás Moragues i a l’associació”, ha explicat 
Maria Juan, coordinadora de les Biblioteques 
de Marratxí.

La Societat Hispànica Jules Verne compta en 
l’actualitat amb 260 socis procedents de 24 
països als qui, quadrimestralment, se’ls remet 

un exemplar de la revista Món Verne. A més 
dels esmentats Congressos Internacionals, 
que van alternant-se entre Espanya i Amèrica 
Llatina (2013 Barcelona, 2017 l’Havana, 2021 
Palma, 2028 Bogotà / Cartagena d’Índies), 
l’associació organitza exposicions, conferèn-
cies, rutes literàries, col·laboració amb altres 
entitats, viatges institucionals, etc.

La majoria de les publicacions d’aquesta asso-
ciació són generalment en castellà, ja que el 
públic al qual es dirigeix és hispanoparlant, si 
bé també es publiquen obres en altres llen-
gües, bàsicament francès i anglès, pel fet que 
les persones que col·laboren amb l’associació 
procedeixen de múltiples països. “És, per tant, 
tot un honor poder donar-los un exemplar de 
cadascuna de les obres que hem publicat fi ns 
avui perquè els ciutadans del nostre terme 
municipal tinguin l’oportunitat de consultar, 
llegir i gaudir amb aquests llibres de bella edi-
ció”, ha explicat Nicolás Moragues.

NOTÍCIESNOTÍCIES

La Societat Hispànica Jules Verne compta en 
l’actualitat amb 260 socis procedents de 24 
països als qui, quadrimestralment, se’ls remet 



NOTÍCIESNOTÍCIES

L’Ajuntament de Marratxí celebra la III 
Taula de Coordinació i Prevenció contra la 
Violència Masclista

L’Ajuntament de Marratxí, en col·laboració 
amb l’Institut Balear de la Dona, ha reacti-
vat la Taula Local de Coordinació contra les 
Violències Masclistes, un punt de trobada 
entre les diferents entitats, organismes i 
professionals que treballen en l’àmbit de la 
detecció, prevenció, atenció i tractament de 
les violències masclistes al municipi.

La III Taula Local de Coordinació i Prevenció 
contra la Violència Masclista de Marratxí ha 
estat presidida per la regidora d’Igualtat Aina 
Amengual i representants de l’Institut Balear 

de la Dona, Consell de Mallorca i Delegació 
del Govern. Les persones que conformen 
part de la Taula són tècnics i tècniques de 
l’Ajuntament de Marratxí (Serveis Socials, 
Igualtat, Cultura, Joventut, Participació 
Ciutadana, Esports i Seguretat Ciutadana), 
Guàrdia Civil, professionals dels centres de 
salut, professionals dels centres educatius 
de primària, secundària i centres de forma-
ció professional a més d’entitats del tercer 
sector (Creu Roja, Càritas, Casal Solidari i 
Gent del Món).

En el marc d’aquesta III Taula s’ha remarcat 
la importància de fomentar la transversalitat 
i que totes les àrees de l’Ajuntament tenguin 
en compte la perspectiva de gènere, així 
com impulsar la creació de xarxes de treball 
que permetin millorar la detecció, prevenció 
i atenció de totes les violències masclistes. 
Un dels acords que sha pres a la reunió ha es-
tat la creció d’una comissió tècnica de pre-
venció i una comissió tècnica d’intervenció. 
La Taula, que es convoca de manera ordinària 
dues vegades a l’any, tornarà a reunir-se el 
26 d’octubre de 2022.



Tot el comerç de Marratxí
a un sol click



REPORTATGE

MARRATXÍ IMPULSA LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE

Marratxí està compromès en actualitzar, modernitzar i fer 
més sostenible el transport dins el municipi. De fet, la mo-
bilitat sostenible ha estat l’eix vertebrador d’un conjunt 
d’iniciatives municipals com la nova línia del TIB, el tren, el 
pla director de la bicicleta, els carrils bici, la nova ordenança 
reguladora de patinets, els nous vehicles elèctrics, els apar-
caments dissuasoris o l’aparcament de bicicletes del Mallorca 
Fashion Outlet.



El passat 1 de febrer l’Ajuntament de Marratxí es va avançar a tots els 
municipis de Mallorca i va presentar el primer pla director de la bicicleta 
de Mallorca. Un pla pioner que, impulsat per l’àrea de Mobilitat soste-
nible, establirà les mesures necessàries per promoure l’ús i sensibilitat 
respecte de la bicicleta com a mitjà de transport diari. El batle de Ma-
rratxí, Miquel Cabot, ha explicat que aquest pla director serà “el full de 
ruta que marcarà les línies d’acció necessàries per afavorir que l’ús de la 
bicicleta com a mitjà de transport sostenible es normalitzi i s’incrementi 
al municipi”.

En una primera fase, es farà un diagnòstic de la situació de la bicicleta 
al municipi, de les vies i dels quilòmetres de carril bici existents i dels 
previstos, dels aparcaments, de la intermodalitat, i de la integració de la 
bici en entorns urbans. El diagnòstic es complementarà amb enquestes 
i reunions sectorials per conèixer els perfils i necessitats dels usuaris i els 
hàbits de mobilitat més habituals entre els ciutadans. 

Una vegada fet el diagnòstic, es farà una proposta d’actuacions per mi-
llorar la xarxa ciclista i animar als marratxiners que emprin la bicicleta en 
els seus desplaçaments diaris i per fomentar la mobilitat en bici cap als 
centres educatius, esportius, centres de treball i comerços. “Aquest pla 
director determinarà quines són les mancances del municipi amb rela-
ció amb la mobilitat sostenible i amb relació a la bicicleta per obrir una 
nova etapa en la mobilitat sostenible a Marratxí”, ha destacat el tinent 
de batle d’Urbanisme i de Mobilitat Sostenible, Joan Francesc Canyelles.

Aquest pla s’elaborarà amb la col·laboració de Mobility by Cycling 
Friendly, empresa especialitzada en l’elaboració de plans de mobilitat 
sostenible i en les solucions de mobilitat a institucions i empreses. Un 
dels eixos del pla és la promoció de la bicicleta a nivell municipal i la 
millora de les infraestructures per tal que tots els nuclis de Marratxi es-
tiguin connectats mitjançant carril bici,a més de millorar la senyalística 
respecte a les bicis, i la creació d’una xarxa d’aparcaments segurs per in-
centivar l’ús de la bicicleta a nivell educatiu, comercial i esportiu. “Si hi ha 
una àmplia oferta de carril bici i aparcaments segurs, aquesta distribució 
modal que tenim ara, que és totalment insostenible, pel vehicle privat, 
i s’empra més la bicicleta, el municipi de Marratxí serà més sostenible”, 
ha assegurat Juan Antonio Lobón, director d’operacions de Mobility by 
Cycling Friendly.

Marratxí disposa actualment de 20 quilòmetres de carril bici, una xifra 
que el consistori pretén incrementar. Un dels efectes col·laterals més 
beneficiosos d’augmentar els quilòemtres de carril bici ha estat la dismi-
nució de la velocitat dels vehicles en aquests trams, ja que les vies amb 
carril bici són més estretes i se circula a menys velocitat.  

REPORTATGE

TIB 341
El passat 8 de febrer va entrar en funcionament la línia del TIB 341, que 
amplia el seu recorregut i millora la connectivitat entre els diferents 
nuclis de Marratxí, a més de connectar Marratxí amb importants punts 
com són l’Hospital Son Llàtzer i el centre comercial de FAN Mallorca. 
Aquesta línia substitueix el servei que fins ara prestava l’EMT. 

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha destacat que “per primera vega-
da s’ajunten dos nuclis molt importants del nostre municipi com Pòrtol 
amb el Pont d’Inca i el Pla de na Tesa. A més, la línia tindrà transbords 
amb l’EMT i amb els trens de SFM i arribarà a l’hospital de Son Llàtzer i 
el centre comercial FAN”. 

La línia del TIB 341, que connecta actualment Pòrtol amb l’estació de 
tren de Marratxí, s’allarga i continua el recorregut cap a es Pont d’Inca, 
es Pont d’Inca Nou, Cas Capità, es Pla de na Tesa, Son Ferriol, l’Hospital 
Son Llàtzer i finalitza a n’es Coll d’en Rabassa al costat del centre comer-
cial FAN Mallorca. El recorregut de la línia afegeix així diferents punts 
d’enllaç amb el servei de tren d’SFM al Pont d’Inca Nou i amb el bus de 
la línia 3 de l’EMT de Palma a Son Bonet. Aquesta actuació comporta la 
creació de dues noves parades a es Pla de na Tesa i Son Ferriol, respec-
tivament. 

La nova línia 341 Pòrtol – Pla de na Tesa – Son Llàtzer ofereix vint ex-
pedicions per sentit de dilluns a divendres i desset els dissabtes. Els 
diumenges i festius el recorregut finalitza a Son Llàtzer i amb nou ex-
pedicions per sentit. El servei s’oferirà pròximament amb dos busos to-
talmente elèctrics quan la cotxera de l’empresa concessionària a Palma 
tengui garantit el subministrament elèctric. El nou servei és fruit de la 
col·laboració entre el Consorci de Transports de Mallorca i els ajunta-
ments de Palma i de Marratxí, que han treballat amb una visió integrada 
de mobilitat sostenible per a l’àrea metropolitana.

ODS
L’Ajuntament de Marratxí està plenament alineat amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, que tenen en 
la mobilitat sostenible un mitjà per aconseguir ciutats i comunitats sos-
tenibles. En aquest sentit, el Banc Mundial ha desenvolupat la iniciativa 
Sustanaible Mobility for All (Sum4All) on estableix que la mobilitat ha de 
pivotar sobre quatre eixos: equitativa, eficient, verd i segura.

Actualment, el municipi ja disposa de 20 quilòmetres de carril bici. Un 
increment molt ben rebut pels marratxiners que ara poden passejar i fer 
esport en un ambient propici, com es veu cada dia a l’esplanada de la 
carretera d’Inca, entre Es Figueral i el pont d’Inca.
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L’Ajuntament de Marratxí va començar la legislatura connectant llocs 
estratègics i millorant els accesos a escoles, instituts, parcs i centres de 
salut. Al 2017 es va fer el projecte entre Pòrtol fins a l’institut de Ma-
rratxí, passant per l’institut Son Marçal i el col·legi Costa i Llobera que 
també connecta amb el tren d’Es Figueral i el polígon de Marratxí. La 
segona actuació es va fer al passeig paral·lel a la carretera d’Inca, des 
d’Es Figueral fins al pont d’Inca, i encara queda pendent de reformar la 
part d’Antoni Maura.

Vehicles elèctrics
El passat estiu l’Ajuntament va presentar la nova flota de vehicles de 
Policia Local en la seva aposta per les energies renovables. La majoria de 
vehicles policials del municipi són elèctrics i híbrids. Els punts de càrrega 
instal·lats a la Policia Local permeten carregar els vehicles en sis hores, 
la qual cosa garanteix l’operativitat del cos policial i l’aposta per la soste-
nibilitat, ja que també es disposa de vehicles híbrids i tèrmics. Altre dels 
eixos municipals passa per promoure el transport en tren per arribar a 
Palma a través dels aparcaments dissuasoris, com el d’Es Figueral, del 
Polígon o Pont d’Inca Nou i descongestionar les carreteres que traves-
sen Marratxí. 

L’Ajuntament, a través de l’àrea de Medi Ambient, ja disposa d’un total 
de deu carregadors per a vehicles elèctrics localitzats a l’aparcament de 
l’ajuntament de Marratxí, a Sa Cabaneta; al carrer del poble, a Sa Ca-
baneta; al carrer Balanguera, enfront del centre de salut Martí Serra; 
al carrer Gabriel Maura; i al carrer Son Alegre, al Pla de na Tesa. Tots 
aquests punts de recàrrega han estat modernitzats i s’han duplicat el 
seu número permetent la càrrega de dos vehicles per punt de recàrrega 
des de finals de 2021.

 A més, hi ha previst instal·lar nous punts de recàrrega a altres ubicacions 
del municipi. També s’instal·larà pròximament una pèrgola fotovoltaica 
que permetrà la recàrrega dels vehicles elèctrics mitjançant llum solar. 

Vehicles de mobilitat personal (VMP)
L’Ajuntament de Marratxí ja prepara una ordenança municipal davant la 
proliferació dels vehicles de mobilitat personal, més coneguts com pa-
tinets. La velocitat màxima d’aquests patinets estarà limitada a entre 6 
i 25 quilòmetres hora, i serà necessari un certificat de circulació i l’edat 
mínima per poder circular serà de 14 anys. Aquests vehicles de mobili-
tat personal no podran circular per voreres, vies interurbanes, autovies 

i autopistes. L’ordenança també obligarà  aquests vehicles a circular pel 
carril bici en cas que existeixi i, quan sigui comparitt amb els vianants, 
aquests sempre tindran prioritat.

Serà obligatori dur cas, armilla reflectant i estarà prohibit conduir amb 
auriculars. Es tracta d’una normativa que es troba en redacció i que pre-
tén regular les condicions d’ús i circulació per tal de garantir el gaudi de 
les vies i espais públics sense que aquests aparells suposin un perjudici a 
la seguretat dels marratxiners.

Sa Indioteria-Sa Cabana
Al mes de juny de 2020 el Consell de Mallorca juntament amb els batles 
de Palma i de Marratxí van presentar la connexió entre els dos municipis 
pel camí vell de Bunyola, que unirà Sa Indioteria i Sa Cabana. Una obra 
que connectarà els dos municipis amb un eix cívic per vianants i ciclistes 
i que també tindrà dues zones verdes. L’Ajuntament té previstes quatre 
projectes a l’eix central de la carretera d’Inca, a on hi ha projectades 
quatre intervencions dins les urbanitzacions que connecten amb itine-
raris escolars segurs.

Sa Cabana-Son Cladera
A final de desembre també va entrar en funcionament el nou vial per a 
cicles i vianants que uneix Sa Cabana i Son Cladera. El Departament de 
Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca va fer la senda 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 infraestructura que fomenta els desplaçaments a peu i amb bici-
cleta, respecta el medi ambient, i propicia un ús racional del territori. 
Amb aquest vial integrat en l’entorn es connecta de forma accessible 
els dos nuclis urbans. El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha expressat 
la seva satisfacció “perquè això és crear nous camins, fer Marratxí més 
accessible”.

Unes mesures que van entrant en funcionament i que fan de Marratxí un 
municipi de cada vegada més sostenible, més saludable i millor connec-
tat que ofereix alternatives al vehicle privat, sigui a peu, en bicicleta, en 
patinet o mitjançant transport públic.



una herència
que reneix
cada vegada
que reneix
cada vegada
que reneix

que es crea
una nova peça

herència

www.ceramicademarratxi.es

ceràmica
de Marratxí
herència
forma i 
expressió



ENTREVISTA

SILVESTRE DEL RIO

Silvestre del Río i Guillem Ensenyat són els dos agents de 
Policia Tutor de Marratxí. Els casos que més atenen són de 
violència en l’àmbit familiar i problemes derivats del mal ús 
d’internet i de les xarxes socials. Silvestre insisteix a educar 
i supervisar l’ús que fan els fills de les xarxes socials perquè 
“és més perillós deixar a un al·lot de dotze anys tot sol davant 
internet que deixar-lo enmig del carrer en plena matinada.”

Policia Tutor de Marratxí
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-Quins han estat els grans èxits del Policia Tutor des de la seva 
implantació a Marratxí? 

En els seus inicis el Programa Policia Tutor a Marratxí va tenir 
un gran impacte en la reducció de l’absentisme escolar, d’actes 
vandàlics i de venda de drogues als voltants de centres esco-
lars. Amb el pas dels anys, les funcions es van anar ampliant i en 
l’actualitat actuem en tota mena de delictes comesos o soferts 
per menors i en la resolució de conflictes tant a nivell escolar 
com a nivell familiar, arribant a 
convertir-nos en referents per 
a totes les famílies i la comu-
nitat educativa. En l’actualitat 
integrem la unitat dos agents, 
Guillem Ensenyat i jo.

 -Quin tipus de casos tracteu i 
quins són els més preocupants? 

En l’actualitat els serveis que 
més atenem són violència en 
l’àmbit familiar i problemes 
derivats del mal ús d’internet i 
de les xarxes socials. Tots dos 
són igual de preocupants, ja que 
la violència en l’àmbit familiar 
és molt greu i té conseqüències 
terribles per a les famílies i el mal ús d’internet fa que els menors 
estiguin exposats a una quantitat de riscos innombrables. 

- Com ha influït la pandèmia en el comportament dels al·lots? 

Els joves van ser els grans oblidats de la pandèmia i alguns ho 
van passar molt malament. A l’hora de tornar als seus costums 
anteriors van tenir grans dificultats, sofrint problemes d’ansietat. 
Després de la pandèmia hi ha hagut un alarmant increment en 
els intents de suïcidis i autolesions en adolescents, la qual cosa 
fa que els professionals que treballem amb menors hàgim de fer 
tot el possible per a ajudar als joves i a les seves famílies per a 
revertir aquesta situació com més aviat millor. 

-Feu feina en contacte amb els al·lots, les famílies i els centres 
educatius. Com us arriben els casos i quan interveniu?

Els casos poden arribar-nos per multitud de vies. Normalment, 
rebem còpia de tots els informes d’altres companys en els quals 
hi ha menors involucrats. Quan estem de servei, evidentment 

“No pot ser que 
donem tauletes a nins 
i nines de tres anys i 

mòbils quan tenen vuit 
anys i ni tan sols els 

supervisem”

ens passen totes les trucades que rep la central de la nostra 
Policia si hi ha problemes amb algun menor. Mantenim reunions 
periòdiques amb centres educatius i Serveis Socials els qui ens 
deriven els casos i tenim un correu electrònic i un telèfon mòbil a 
la disposició de tots els centres escolars i dels veïns de Marratxí. 
Intervenim sempre, en major o menor mesura, quan tenim infor-
mació que hi ha un menor involucrat. Les actuacions poden ser 
molt diverses i ens coordinem amb altres àrees municipals, així 
com amb la Fiscalia de Menors i el Servei de Protecció al Menor.

-Quines habilitats ha de tenir un 
policia tutor per a fer bé el seu 
treball i connectar amb els al·lots?

Al meu entendre la qualitat més 
important és l’empatia, que els 
joves puguin sentir-se a gust 
quan parlen amb nosaltres. Això 
permet que es relaxin i accedeixin 
a col·laborar. Indubtablement, cal 
estar actualitzat, si la majoria de 
problemes que tenen en l’actualitat 
tenen relació amb internet, com 
a Policia Tutor hem de conèixer el 
seu món. Quines aplicacions usen, 
què fan en les xarxes, els nous 

reptes virals. I finalment vocació, ja que et permet abordar els 
problemes amb la força necessària per a poder ajudar als menors 
i les seves famílies de la millor manera possible.

-Fa uns mesos vas impartir un taller sobre la necessitat de 
desenganxar-se de les pantalles després d’una sobreexposició en 
l’etapa més restrictiva de la pandèmia. S’ha iniciat la desescalada 
digital?

Amb la tornada a la “normalitat” i a mesura que han anat repre-
nent les seves activitats extraescolars i la volta a la socialització, 
han anat reduint el consum d’internet, encara que també és cert 
que aquesta sobreexposició a les pantalles que van sofrir en la 
pandèmia ha fet que a molts d’ells els estigui costant aquesta 
desescalada digital i en l’actualitat encara estiguin enfront d’una 
pantalla molt més temps del recomanat. 

-Quins són els símptomes d’aquesta addicció digital?

El més clar i preocupant és la gran dependència digital que com-
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porta incapacitat per a fer les seves tasques quotidianes. Altres 
indicadors poden ser la tristesa o irritabilitat quan no poden estar 
connectats, la reducció d’hores de somni, falta de concentració, 
incapacitat per a relacionar-se a nivell familiar o la substitució 
del món real pel digital, és a dir que tot el que fa o diu és sobre la 
seva vida digital. 

-Vas dir en aquest taller que era més perillós deixar a un jove 
de 12 anys enfront d’internet que deixar-ho només al carrer de 
matinada. Per què?

Quan deixem només a un menor a la seva habitació amb un 
dispositiu connectat a internet està molt més exposat a riscos 
que si fos al carrer. Aquesta falsa sensació de seguretat fa que els 
pares ens relaxem i que els nostres fills puguin estar envoltats de 
riscos. En mitja hora a la seva habitació amb un telèfon mòbil, pot 
estar parlant amb desconeguts, ser assetjat, compartir imatges 
inapropiades, accedir a contingut inadequat, fer apostes esporti-
ves i un llarg etcètera que segur que no podria fer al carrer. 

-Quines recomanacions dónes als pares perquè controlin l’ús 
d’internet dels seus fills? 

Els pares hem d’involucrar-nos més. Hem de conèixer el món dels 
nostres fills. Sempre dic el mateix, si el meu fill juga a una nova 
aplicació jo me la instal i joc per a veure què és, com funciona i 
saber si és adequada per a ell. Si faig això a més després puc par-
lar amb ell del joc i connectar més amb ell. Per a mi el principal 
és l’acompanyament, no deixar que aprenguin ells només a través 
de prova i error. Hem d’introduir-los en el món digital de manera 
progressiva i supervisada fins que la seva maduresa els permeti 
fer un ús correcte per ells mateixos. El que no pot ser és que li 
donem tauletes a nins de tres anys i mòbils quan tenen vuit anys i 
damunt ni els ensenyem a usar-la ni els supervisem. 

Abans dels dotze anys que un menor tingui un mòbil amb accés 
a internet em sembla una barbaritat i els pares no saben els pro-
blemes que comporta. Igual que les xarxes socials. A Espanya les 
xarxes socials poden usar-se a partir dels catorze anys, però quan 
impartim un taller en classes de cinquè de primària i preguntem 
quants tenen xarxes socials, aixeca la mà gairebé tota la classe. 

Si li donem accés a internet i xarxes socials a tan primerenca edat 

que menys que ensenyar-los el que és correcte o incorrecte, 
quins riscos poden sofrir, a comportar-se de manera respectuosa 
amb altres usuaris i a protegir la seva identitat digital. No podem 
donar-los un mòbil i limitar-nos a estar tranquils perquè així no 
molesten.

-Actualment adults i joves exposen les seves vides, els seus cos-
sos, les seves rutines i fins i tot els seus propis domicilis i objec-
tes de valor a ulls estranys, quins riscos tenen aquestes actituds? 

Aquestes actituds comporten innombrables riscos i per desgrà-
cia exemples reals et podria posar diàriament. Per citar algun, et 
diré que per desgràcia és molt habitual que un noi o una noia, li 
envii fotos o vídeos íntims a la seva parella, la qual cosa es coneix 
com a sexting, i en trencar la relació aquesta foto sigui difosa en 
el grup de whatssap de la classe en principi, per a passar a una di-
fusió massiva i fins i tot arribar a aparèixer en pàgines per a adults 
en internet. És un delicte molt greu i té grans conseqüències per 
a qui difon les imatges, però el mal moral que sofreix la víctima 
moltes vegades és irreparable. 

-Creus que els pares estan informant els seus fills correctament 
i a temps dels riscos al fet que s’exposen en internet i en la vida 
real?

No! Els pares d’avui dia al·legant que ells saben més que no-
saltres, que aprenen més de pressa i que ells han nascut amb 
habilitats per a internet que nosaltres no tenim sembla que ens 
excusem sense més. Els permetem usar les pantalles pràctica-
ment des que neixen, no respectem les recomanacions sobre el 
temps que poden estar enfront de les pantalles, els donem un 
mòbil abans dels dotze anys, els permetem tenir perfils en xarxes 
socials abans dels catorze i damunt no els acompanyem en el 
camí perquè d’això saben més!!

-A quina edat ha de donar-se un mòbil a un nin o nina i amb 
quines condicions?

El més correcte seria als 14 anys, però depenent de la madure-
sa del menor i de les necessitats seria correcte a partir dels 12 
de manera progressiva i supervisada. El primer dispositiu que li 
donem ha d’anar acompanyats d’unes normes d’ús i de les conse-
qüències si incompleix aquestes normes.
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SENALLA VERDA, MÉS DE CINC ANYS 
DE VIDA SENT UNA REFERÈNCIA 

CONEIX
EL COMERÇ LOCAL

Jaume Coll va crear Senalla Verda l’any 2017 per oferir productes locals, frescs i de qualitat. Uns productes que agraden 
als consumidors i pels quals els pagesos reben un preu just. Per això el propietari de Senalla Verda lamenta que grans 
superfícies i grans supermercats paguen preus molt baixos als pagesos gràcies al seu gran poder negociador i posin en 
perill la supervivència del petit comerç.

Senalla Verda, la fruiteria de Pòrtol, ha superat els cinc anys 
de vida. Jaume Coll, propietari d’un petit camp, va conver-
tir-se en emprenedor i va obrir la seva tenda al carrer de la 
Trinitat número 27 després d’anys venent els seus productes 
i els d’altres pagesos als mercats. També va fer feina com a 
pagès a la cooperativa Coa Negra.

Jaume, de 39 anys, està molt satisfet d’haver donat aquesta 
passa i de vendre “producte local, que pot ser ecològic o no, 
però és producte dels pagesos d’aquí”. Des del principi, Jau-
me fa feina tot sol en horari de dilluns a dissabte. Els dilluns 
obre de 8 a 14 hores; de dimarts a divendres, de 8 a 13 hores i 
de 17 a 20 hores; i els dissabtes, de 8 a 14 hores.

A Senalla Verda trobem, fonamentalment, fruita i verdura, 
però també embotits, vi i formatges adquirits a proveïdors 
locals, amb vocació pel producte local i fresc, allò que més 
estimen els seus clients. “El plat fort és la fruita i la verdura, 
però tenim un poc de tot, també galetes, farines, productes 
de neteja i menjar per a cans i moixos”.

Jaume Coll conta que la gent ha respost molt bé durant els 
cinc anys de Senalla Verda perquè ofereix allò que la gent re-
clama, producte local de qualitat. “Durant el confi nament i 

principi de la pandèmia vàrem tenir molta feina perquè va venir més 
gent que no havia vingut mai i ens va conèixer, però ara la gent ha 
tornat a les seves rutines i ha tornat a passar per davant dels super-
mercats i de les grans superfícies”.

El propietari de Senalla Verda creu que la gran difi cultat del petit 
comerç és que no pot competir amb les grans superfícies i grans 
supermercats i reclama que els preus de compra als pagesos siguin 
iguals per a tots. “Nosaltres per una colfl ori paguem 1 euro al pa-
gès i la venem a 1,25. I després vegem que els supermercats i grans 
superfícies la venen a 80 cèntims i no és just. Nosaltres no discutim 
el preu amb els pagesos, si ens agrada el que ens demanen bé i si 
no, fora”.

Amb pràctiques com aquestes, el petit comerç considera que no 
pot competir. Jaume Coll demana a les administracions que inter-
vinguin perquè si no el petit comerç està condemnat a desaparèi-
xer. “Que els preus siguin per tots igual, que tant una gran superfí-
cie com un petit comerç puguin comprar al pagès per igual i després 
que vengui al preu que vulgui, però si la gran superfície compra 
molt barat i nosaltres més car, al fi nal el comerç no sobreviurà”. Coll 
afegeix un altre exemple. “Nosaltres paguem la llet a 73 cèntims 
més IVA i després la veim als supermercats a preu fi nal de 73 cèn-
tims i això no pot ser. No és just”.



SENALLA VERDA, MÉS DE CINC ANYS 
DE VIDA SENT UNA REFERÈNCIA 

EL COMERÇ LOCAL
La notícia positiva per al propietari de Senalla Verda és que la gent 
els hi dóna suport i acudeix a la seva botiga perquè de cada vegada 
està més conscienciada i vol consumir productes de proximitat. Et 
dóna alegria perquè la gent t’agraeix el gust i la qualitat dels nostres 
productes”.

Senalla Verda no és només un petit comerç de Pòrtol, ve gent de 
tot Marratxí i també acudeixen molts de clients de Santa Eugènia i 
de Santa Maria. Entre els seus clients hi ha de tot. Des de gent major 
que cerca productes més econòmics a gent jove i de mitjana edat 
que acudeixen a Senalla Verda cercant productes locals i ecològics.  
En només cinc anys, Senalla Verda ha aconseguit consolidar-se com 
un petit comerç de referència en el municipi, i el seu nom ha fet for-
tuna. Senalla Verda és fàcil de recordar i representa perfectament 
la seva fi losofi a i la seva vocació pels productes locals i ecològics. 
“El més fàcil hauria estat posar Ca’n Jaume o una cosa així, però 
vaig decidir-me per Senalla Verda aconsellat per una amiga”, con-
clou Jaume Coll.

ESCANEJA



TERRA DE FANG

1884: L A HISTÒRIA DARRERE DEL PONT 
D’ES CAÜLLS
El pont d’Es Caülls es va construir per salvar el torrent de Coanegra i connectar les possessions d’Es Caülls i de Son Sales, que 
antigament era una única possessió, probablement la més gran de tot Mallorca. El pont d’Es Caülls, que amaga els dos escuts 
de les famílies propietàries,  apareix al catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic de 
Marratxí.

Aquest pont, edificat amb blocs de marès i da-
tat al segle XIX, es va reconstruir amb l’objectiu 
de salvar l’obstacle que suposava el torrent de 
Coanegra, millorant així la comunicació entre 
dues destacades possessions: Es Caülls i Son 
Sales. Es creu que la possessió de son Sales és 
d’origen medieval. Les cases comptaven amb 
un important celler, tafona, molí de sang, es-
table, boval i altres dependències agrícoles ja 
que es dedicaven a l’explotació de garrovers, 
oliveres, vinya i conreu. Amb els anys, es va 
anar ampliant i reformant. Fou la possessió 
més valorada de Marratxí i una de les més sig-
nificatives i grans de Mallorca. El 1800 es va 
dividir en dos: Son Sales i Es Caülls, sorgint 
aquesta darrera, per tant, com una extensió 
que es va explotar com a zona ramadera, arri-
bant a tenir fins a 3000 ovelles i 500 oliveres. 
Quan es va dividir, l’anomenaren Son Sales 
Nou, fins que es va regularitzar el topònim 
antic, Es Caülls. Fou adquirida pels propietaris 

de la veïna son Verí, els quals feren reconstruir 
aquest pont. Per aquest motiu, als laterals 
d’aquest es poden observar dos escuts: el de 
l’esquerra correspon a la família Verí, i el de la 
dreta, a la família Sales. Al centre, s’hi pot ob-
servar un crucifix amb els quatre braços en el 
que s’anomena flor de lis o flor de lliri, que sim-
bolitza, entre d’altres, la puresa, l’honor i el po-
der. Abaix de la creu, hi figura la data de 1884.

El pont consta al Catàleg d’elements d’interès 
artístic, històric, ambiental i patrimoni ar-
quitectònic del terme municipal de Marratxí 
(1999). Per altra banda, els dos escuts estan 
declarats Bé d’Interès Cultural des de l’any 
1963. Des de 2006 el pont d’es Caülls només 
es pot transitar a peu.

Quant al torrent de Coanegra, aquest co-
mença al salt des Freu, a Orient, i s’extén per 
la vall de Coanegra, cap als termes de Bunyola, 

Santa Maria i Alaró. Un cop al Raiguer, s’ajunta 
al Pont d’Inca amb el torrent Gros, on aboca 
les seves aigües. A més del valor paisatgístic, 
l’entorn del torrent és un indret interessant per 
la seva flora i fauna. Entre la vegetació abun-
den els endemismes insulars com la ginesta, la 
violeta de penyal, la maçanella, l’estepa joana i 
el tem bord, entre d’altres. Trobem arbres com 
el rotaboc, l’alzina, l’om, el fleix, el lledoner i 
el poll negre. A les zones més humides del to-
rrent hi ha nombroses plantes aquàtiques com 
la verònica d’aigua blava, la menta borda o el 
jonquet, així com diverses falgueres. Pel que 
fa a la fauna, hi són presents les tres espècies 
de salvatgina, el mart, la geneta i el mostel. Als 
forats, coves i avencs s’hi amaguen les rates-
pinyades, mentre que als gorgs dels torrents 
hi tenen l’amagatall la serp d’aigua i el granot. 
Aquests indrets són visitats freqüentment per 
alguns rapinyaires com el falcó, el xoriguer, la 
milana o l’òliba.
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ADAPTATETU, L’ENTITAT QUE FACILITA 
EL DRET A L’OCI DELS DISCAPACITATS

Alexander Seguí, un dels fundadors d’Adaptatetu, 
conta que la idea va sorgir després d’anys de pen-
sar en un projecte solidari que englobés oci, mú-
sica, accessibilitat i sostenibilitat. “Col·laborant 
amb la indústria musical vàrem veure com un 
nexe entre dos mons, accessibilitat i oci, que fins 
ara no s’havien mesclat gaire”, explica Alexander 
Seguí, que va fundar Adaptatetu juntament amb 
Yanko Morales, economista; Manuel Alejandro 
AKA Not Demure, músic, dj i productor; Mar 
Gutiérrez, estudiant de pedagògia, i Marc Mon-
toro, mediador comunicatiu, ara amb perfils com 
la ceguesa, sord-ceguesa, autisme i conducta.

“La nostra missió es resumeix en aconseguir un 
accés igualitari a la cultura”, conta Seguí, que 
afegeix que per a aconseguir-ho posen en marxa 
mesures d’accessibilitat en els esdeveniments, 
treballen estretament amb personal sociosani-
tari, imparteixen xerrades i formacions, i presten 
un servei personalitzat a qualsevol persona amb 
diversitat funcional que els requereixi. 

Alexander Seguí explica que “la satisfacció més 
gran que va tenir va ser quan un al·lot de 23 anys 
tetraplègic va acudir al seu primer festival gràcies 
a nosaltres. O la d’un nin de 7 anys, que, acom-
panyat dels seus pares, va anar al seu primer con-
cert. O una dona major que feia dos anys que no 
sortia de casa”.

Una entitat “gamberra”
Adaptatetu se sent satisfeta de com ha estat 
rebuda l’entitat. “Honestament, l’acollida ha es-
tat fantàstica. Després de la I Trobada d’Entitats 

Adaptatetu és una entitat que va néixer l’any 2021 a Marratxí amb una vocació pedagògica a través de xerrades, experiments 
i tallers musicals per fer front al desconeixement de la discapacitat i els prejudicis que duu associada. Actualment, Adapta-
tetu es dedica a adaptar grans produccions com festivals, concerts, sales de festa i esdeveniments a persones amb diversitat 
funcional.

Socials de Marratxí, ens vam adonar realment 
del valor que aportem a la societat. Adaptatetu 
és una entitat acabada de néixer formada per 
gent jove que es reconeixen “una mica inexperts 
i gamberros a l’hora de tractar la discapacitat, 
amb humor per descomptat, però sempre des 
del respecte i l’amor. Quan llancem el projecte 
l’anunciem amb ´Perdó pel retard .́ Conten que 
“és precisament aquesta visió jove el que ne-
cessita aquest sector tan sumit en el clínic, en 
aquesta pena amb la qual es tracta a les persones 
amb diversitat funcional. Això s’ha acabat, som 
aquí per a treure’ls de context, per a mostrar-li 
a la societat que és aquesta mateixa diversitat la 
que ens defineix i que tots tenim el mateix dret 
de gaudir de l’oci i l’oferta cultural”.

Adaptatetu llençarà en les pròximes setmanes el 
programa de voluntariat a la seva web. Actual-
ment, ja compten amb més de cinquanta volun-
taris i esperen incrementar aquesta xifra. Els vo-
luntaris es divideixen en dos grups. D’una banda, 
el personal tècnic sanitari que dóna la seva ajuda 
en els festivals i la resta de voluntaris que donen 
el seu suport en altres camps. Adaptatetu aspira 
a que els organitzadors d’esdeveniments pren-
guin consciència i posin en marxa les mesures 
d’accessibilitat necessàries. ”No obstant això, 
des d’Adaptatetu ja estam  produint els nostres 
propis esdeveniments. I en els pròxims anys no 
descartem un festival propi”. “És una pena, però 
la principal causa que els esdeveniments cultu-
rals no estiguin adaptats són els requisits mínims 
que l’administració exigeix. L’accessibilitat i la in-
clusió no es resumeix en un bany i una rampa”. 

CIUTADANIA ACTIVA

En aquest sentit, reclamen accessos igualitaris i 
de qualitat, i que es conscienciïn tal com han fet 
amb la sostenibilitat. “Si la indústria musical con-
tinua pensant que l’accessibilitat és una despesa, 
no arribarem a res”, conclou Seguí.

Satisfacció
En Adaptatetu els enorgulleix la reacció dels 
usuaris quan accedeixen a un macroconcert. “Al 
principi no sabíem com anaven a reaccionar, si 
s’anaven a sentir còmodes, però quan estem en 
un esdeveniment i arriben al recinte, sembla que 
entren en un parc temàtic. És, sincerament, un 
orgull”, explica Manuel Alejandro, productor de 
l’entitat.

Adaptatetu reclama també un canvi de menta-
litat i deixar de banda els prejudicis. “Contam a 
la gent que quan etiquetem a algú com a ´disca-
pacitat  ́fa molt de mal, automàticament penses 
que no pots fer-li dos petons en saludar a un sord, 
que no pots anar de canyes amb una persona te-
traplègica, que has d’anar amb compte amb el 
que dius i com ho dius”, relaten els membres de 
l’entitat.

Els fundadors d’Adaptatetu reclamen un canvi de 
paradigma i “rompre el context”, com el principal 
motor de canvi per fomentar l’accessibilitat i la 
integració real. “Quan algú comprèn que tenen 
el mateix valor com a persones, encara que sen-
zillament tinguin altres necessitats, arribem a la 
idealització d’inclusió. La por és la discapacitat 
més gran de totes”, conclou Alexander Seguí.



CONEIX L’AJUNTAMENT

EL PL A ESTRATÈGIC D’OCUPACIÓ LOCAL 
DE MARRATXÍ COMENÇA A RODAR

L’Ajuntament de Marratxí ha presentat 
recentment el Pla Estratègic d’Ocupació 
Local (PEOL) 2021-2023, emmarcat en el 
programa SOIB desenvolupament local, 
amb l’objectiu de dinamitzar l’economia 
local i afavorir un creixement econòmic 
sostenible a Marratxí per tal de millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes 
del municipi. 

El Pla Estratègic, que es pot consultar al 
web https://marratxi.es/peol, es desple-
ga en 20 projectes que s’estructuren en-
torn de 6 línies estratègiques. Aquestes 
línies estan relacionades amb la millora 
de l’ocupabilitat, el foment de l’ocupació, 
el suport a l’emprenedoria i al teixit em-
presarial, el foment de la promoció del 
municipi a través de la digitalització i la 
sostenibilitat, i l’impuls del treball conjunt 
d’actors públics i privats per a coordinar i 
generar sinergies al territori. Una vegada 
validat pel SOIB, les agents AODL es faran 
càrrec de l’execució dels projectes i del 
seguiment del procés fins al 2023.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha 
destacat la seva confiança en què el PEOL 
“sigui un èxit per al nostre municipi i que 

El PEOL (Pla Estratègic d’Ocupació Local), emmarcat en el programa SOIB desenvolupament local, preveu 20 projectes fi ns al 
2023 per tal de millorar el capital humà amb programes de formació i ocupació i dinamitzar el teixit empresarial i comercial 
del municipi.

municipi, i les accions a desplegar en els 
pròxims anys, amb la implicació dels dife-
rents agents del territori. En aquest sentit, 
Jero Sans, regidora de Comerç, ha agraït 
la tasca feta per les agents AODL per po-
sar en marxa aquest pla i ha afegit que està 
“molt contenta” perquè impulsarà el teixit 
comercial i empresarial de Marratxí.

L’objectiu del Pla Estratègic és participar 
en la dinamització de l’economia local, mi-
tjançant una oferta formativa que garan-
teixi les necessitats actuals i futures dels 
sectors productius, i aconseguir un crei-
xement econòmic sostenible. Mitjançant 
aquesta convocatòria del SOIB s’han 
aprovat a les Balears 41 plans estratègics 
d’ocupació local. El programa de Desen-
volupament Local disposa de 5.676.754 € 
durant tres anys. El Servei d’Ocupació dels 
Illes Balears abona fins al 80% dels costos 
laborals totals dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local, inclosa la cotitza-
ció empresarial en la Seguretat Social.

serveixi per estimular l’economia i que re-
percuteixi en els ciutadans de Marratxí”.

Aina Amengual, regidora de Formació 
i Ocupació de Marratxí, s’ha mostrat 
“molt orgullosa perquè amb aquest pla 
impulsarem, mitjançant un dels projectes 
d’ocupabilitat, un dels nostres oficis sin-
gulars com és la ceràmica que està molt 
vinculada a la nostra tradició i al nostre 
municipi”. La regidora també ha anun-
ciat que enguany es recuperarà la Fira de 
l’Ocupació, es posarà en marxa Aula Men-
tor, una aula digital per a persones adultes, 
a més de la continuació d’altres projectes 
com SOIB Dona, Joves Qualificats i el pro-
grama per fomentar l’ocupació d’aturats 
de llarga durada.

Les agents d’ocupació i desenvolupament 
local (AODL) de l’Ajuntament de Marra-
txí han elaborat aquest Pla Estratègic en 
l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament 
local (PEOL), i han definit l’estratègia del 
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