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REPORTATGE LA FIRA DEL FANG TORNA AMB FORÇA A LA 
PLAÇA DE SANT MARÇAL ENTREVISTA LLUM MIRANDA I DANIEL 
REGLERO, MURALISTES TERRA DE FANG ESGLÉSIA DE SANT 
MARÇAL CONEIX EL COMERÇ LOCAL MIAN, DES DE 1978 
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Descobreix tot el

que pots fer a Marratxí



EDITORIAL 
MARRATXÍ
AMB UCRAÏNA
Encara sense superar la pandèmia des-
prés de dos anys de lluita, la societat 
marratxinera ha d’afrontar una nova 
crisi de grans magnituds i de repercus-
sions impossibles de predir. La invasió 
d’Ucraïna per part de Rússia ha provo-
cat el terratrèmol geopolític més gran a 
Europa des de la II Guerra Mundial.

Una guerra injusta que vulnera tota la legalitat 
internacional i que ha desfermat la crisi migra-
tòria a Europa més gran en 70 anys. Una guerra 
salvatge i sense límits, inclosos bombardejos 
d’hospitals o de corredors humanitaris, que ha 
copejat la societat marratxinera, que tot d’una 
s’ha mobilitzat per ajudar els ucraïnesos, alguns 
d’ells amb forts vincles al nostre municipi grà-
cies a l’associació Un somriure per Txernòbil. 
Tan sols fa dos mesos dues famílies del Pla de na 
Tesa havien acollit de forma temporal per Na-
dal a dues nines de deu i dotze anys d’Ucraïna, 
nins que ara es troben en parador desconegut.

Aquesta associació ha ajudat sense descans a 
famílies ucraïneses a establir-se com a refu-
giats a Mallorca per tal de cercar la pau fami-
liar arravatada pel govern de Vladimir Putin. El 
magatzem cedit pel consistori a aquesta ONG 
també ha estat testimoni de la gran solidaritat 
i ajuda desinteressada de tants de marratxiners 
que han volgut ajudar en un moment de màxi-
ma emergència.

Aquesta nova crisi humanitària, que porta apa-
rellada un encariment dràstic dels combusti-
bles i de les matèries primeres, ens torna a exi-
gir el millor de nosaltres com a consistori i com 
a ciutadans per tal d’ajuda al poble ucraïnès i 
per tal d’afrontar les conseqüències econòmi-
ques d’aquesta guerra. La unió i solidaritat serà 
la millor eina per ajudar al poble ucraïnès, al 
qual hem vist passar de viure en la normalitat 
a veure’ls enmig d’una guerra feroç en qüestió 
de dies.

Núm. 42 març 2022
Redacció: Víctor Valera
Edició: Ajuntament de Marratxí
Disseny-Maqueta: Estudi Tomeu Darder
Fotografia: Joan Arbós
Maquetació: Paula Tomàs
Disponible en castellà a:  www.marratxi.es

CRÈDITS



NOTÍCIES

L’Ajuntament de Marratxí i Cata Coll presenten 
el nou camp de futbol Son Caulelles-Cata Coll 
Lluch

L’Ajuntament de Marratxí i la futbolista de Pòrtol, Cata Coll, va-
ren presentar el nou camp Son Caulelles-Cata Coll Lluch en re-
coneixement als seus èxits esportius i per a visibilitzar les fites de 
l’esport femení. L’acte va servir per fer oficial la decisió presa per 
l’Ajuntament de Marratxí, que el passat mes de juny va acordar per 
unanimitat el canvi de denominació del camp municipal de futbol 
de Son Caulelles

Cata Coll ha fet la treta d’honor del partit de categoria cadet en-
tre l’Sporting Sant Marçal Atlètic i Platges de Calvià. L’Sporting 
Sant Marçal va ser el club on Cata Coll va començar la seva carre-
ra i el club que va proposar el canvi de nom del camp de futbol en 
homenatge a la futbolista portolana.

Cata Coll ha dit que està “molt contenta i molt agraïda” pel can-
vi de nom del camp de futbol de Son Caulelles. “Encara estic un 
poc en shock perquè és una responsabilitat molt grossa perquè he 
jugat aquí des dels cincs anys, he viscut molt de campus i entrena-
ments a aquest camp i estic molt contenta”. 

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha afirmat que Cata Coll és un 
referent de l’esport femení i un exemple a seguir per tots aquells 

que vulguin fer esport. “Sobretot és un orgull per a tots els mar-
ratxiners i marratxineres i crec que és de justícia el canvi de nom 
per tot el que representa Cata Coll i també per la intenció d’aquest 
equip de govern de fomentar la igualtat i l’esport femení”.

Cata Coll va fer història la temporada passada amb el seu equip, 
el Futbol Club Barcelona, en guanyar la primera Champions Lea-
gue femenina per a un club espanyol, títol que se sumava a la Lli-
ga Primera Iberdrola i a la Copa de la Reina. Amb aquest gest, 
el Consistori pretén reconèixer el nom i la trajectòria esportiva 
d’aquesta jove marratxinera, a qui els ciutadans van veure iniciar 
la seva exitosa carrera esportiva que, malgrat la seva joventut, ja 
s’ha convertit en un motiu d’orgull per als marratxiners i en un 
exemple que encarna els millors valors de l’esport.

A l’acte varen assistir Fina Santiago, consellera d’Afers Socials i 
Esports del Govern; Sofia Alonso, presidenta de l’IMAS; el regi-
dor d’Esports, Daniel Mas, i altres membres de l’equip de govern 
municipal.



NOTÍCIESNOTÍCIES

Marratxí celebra una Rua multitudinària 
en un ambient de festa i germanor

Marratxí va celebrar la Rua, la primera de Mallorca, amb una par-
ticipació multitudinària i en un ambient festiu que va impregnar 
tot el recorregut de música, balls i color. Malgrat el vent i el fred, 
centenars de persones es varen congregar per veure desfilar les 
15 comparses participants, la majoria de les quals de Marratxí, 
però també de Palma i de Lloseta. 

Els participants es varen congregar a les quatre de l’horabaixa 
davant l’Escorxador de Marratxí, al camí de n’Olesa. Encapçalats 
per la banda de música municipal, les comparses començaren a 
desfilar a les cinc, en direcció a Sa Cabaneta i a l’Ajuntament. La 
plaça de l’Ajuntament va ser el punt d’arribada i l’escenari en el 
qual es va fer el lliurament de premis, que foren per a les següents 
comparses:

-Primer premi disfressa de grup: ‘Un ram de flors’
-Segon premi disfressa de grup: ‘A berenar’
-Premi local disfressa de grup: ‘Super Joves’
-Premi a la millor disfressa de grup petit o familiar: ‘Grup de 
s’aigua’

Per atorgar els premis, el jurat va considerar criteris estètics, 
l’esperit de carnaval dels participants, la incorporació musical, la 
coreografia, el vestuari, el grau d’elaboració, el nombre de com-
ponents, l’originalitat i l’animació.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, s’ha mostrat “molt satisfet 
de poder tornar a celebrar la Rua i de tornar a poc a poc a la nor-
malitat. La Rua d’enguany ha estat una mostra que Marratxí és un 
poble alegre i festiu”.

Per la seva banda, Josep Ramis, regidor de Cultura, també s’ha 
mostrat molt content de la participació de la Rua de Marratxí. 
“Ha significat tornar a la normalitat en un esdeveniment massiu i 
també per la participació i la varietat de comparses, de color i de 
creativitat que hi ha hagut”.



NOTÍCIESNOTÍCIES

La Biblioteca d’Es Pont d’Inca celebra una 
sessió de musicoteràpia per a gent gran

L’Ajuntament aprova uns pressuposts per al 
2022 de 35,7 milions d’euros

La Biblioteca d’Es Pont d’Inca va acollir el 
passat divendres una sessió de musicoteràpia 
dirigida a la gent gran. La musicoteràpia con-
sisteix en un tipus de teràpia grupal que utilitza 
la música, i en concret, diferents instruments 
musicals per tal d’aconseguir canvis positius en 
l’estat d’ànim i en el benestar de les persones 
que hi participen.

La dinamitzadora de la sessió va ser Laura Ca-
ñellas, musicoterapeuta, orientadora psicope-
dagògica, CEO de iMTpulso Musicoterapia y 
coordinadora d’Ínsula Experiencia.

Aquesta sessió ha estat la primera de les ac-
tivitats organitzades pel departament de Ser-
veis Socials de l’Ajuntament de Marratxí i la 
Biblioteca d’Es Pont d’Inca. Cada quinze dies 
la Biblioteca acollirà sessions orientades a di-
ferents col·lectius, des dels més petits als més 
grans, i les temàtiques seran proposades pels 
mateixos participants.

L’exbatle de Marratxí, Miquel Bestard Pa-
rets, ha mort als 79 anys. Nascut a Es Pont 
d’Inca el 1942, Bestard va ser batle de Ma-
rratxí en tres períodes diferents (1991-
1993,1997-2001,2002-2005), a més de pri-
mer tinent de batle. Va dedicar tota la seva 
vida a l’Ajuntament i als problemes de Ma-
rratxí, des de 1979 quan va accedir per pri-
mera vegada com a regidor de l’Ajuntament 
fins a la seva retirada l’any 2011, malgrat que 
va aconseguir l’acta de regidor.

Casat amb Teresa Matas, Miquel Bestard va 
militar en els Independents de Guillem Vidal 
i en els Independents de Marratxí. Bestard 
contava en una entrevista a diariodemarratxi.
com que ell entenia la política municipal com 
un servei constant i proper al ciutadà: “El po-
ble vol veure el polític i dir-li personalment què 
passa i com van les coses. Crec que això es 
perd. No es tracta de fer una reunió al poble 
quan vulgui el polític, sinó que el puguin trobar 
a peu de carrer. Dec ser un polític «antic», però 
pens que això és important per al poble”.

Els pressuposts municipals de 2022 s’han  
aprovat aquest dimarts durant un ple ordi-
nari celebrat de forma telemàtica. El  pres-
supost per enguany ascendeix a 35.790.800 
d’euros, un augment de 68.900 euros res-
pecte als comptes municipals del 2021.
 
Els pressuposts han tirat endavant gràcies 
als vots a favor de l’equip de govern,  for-
mat per PSOE, Més per Marratxí i Idma-El Pi. 
També han comptat amb el vot  favorable de 
Ciutadans i d’Unides Podem. El Partit Popu-
lar, Vox i el regidor del Grup Mixt han votat 
en contra. 

Els pressuposts de 2022 no preveuen ge-
nerar cap endeutament. D’aquesta  forma 
el Consistori encadenarà cinc exercicis 
consecutius amb deute zero. A  l’espera de 
tancar l’exercici 2021, l’any passat els comp-
tes municipals van  registrar un superàvit 
de 5.198.944 euros. D’aquesta forma, les 
arques  municipals compten amb un roma-
nent de tresoreria de 42.360.535 d’euros, 
una  dada provisional a l’espera de tancar 
l’exercici 2021.

A part dels pressuposts aprovats ahir, el 
consistori va presentar les inversions  que 

es duran a terme enguany amb el romanent 
de tresoreria, que ascendeixen  a un total 
de 8.728.429,07 euros. Entre aquestes 
inversions es troba la  substitució i millora de 
la xarxa d’aigua potable de la urbanització de 
Sant Marçal  per 1,8 milions d’euros. També 
es destinaran 698 mil euros per la primera 
fase de la reforma de Sa Refinadora; 405 
mil euros per la millora de l’enllumenat del 
polígon;800.000 euros per a la construcció 
de la xarxa de  clavegueram de Son Caulelles 
i carrer Escola; i gairebé 950 mil euros en 
la  millora de l’asfaltatge de diversos vials del 
municipi, a més d’altres inversions.

Mor Miquel Bestard,
exbatle de Marratxí
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NOTÍCIESNOTÍCIES

Participació multitudinària a Feminfest per 
celebrar el Dia Internacional de la Dona

Gran èxit de participació a Feminfest, la Diada organitzada el pas-
sat dissabte a Sa Deixalleria per l’Ajuntament per commemorar el 
8M, Dia Internacional de la Dona. Centenars de persones varen 
gaudir, des de les cinc de l’horabaixa fins a la mitjanit, d’un progra-
ma per a tots els públics on no van faltar els concerts, mercadets, 
microteatre, dancehall i l’exposició ‘A Ulls de dona Jove’, sobre 
fotografies de dones fetes per dones.

La regidora d’Igualtat, Aina Amengual, ha assenyalat que la jor-
nada lúdic-festiva celebrada el passat 12 de març mereix “una va-
loració del tot positiva davant la participació i bona acollida que 
va tenir per part de la ciutadania marratxinera en les activitats, 
tallers i concerts programats”. De la seva banda la regidora de 
Participació Ciutadana, Neus Serra, ha destacat la “participació 
multitudinària de tot tipus de públics va servir per reivindicar la 
igualtat i el paper clau i essencial que desenvolupen les dones en 
la societat. Una reivindicació que no acabarà fins aconseguir la 
igualtat i la inclusió plena de les dones dins el món laboral”.

FeminFest va concloure amb el ‘Concert Dona’ amb l’actuació de 
Carla, finalista de La Voz Kids i a les 21.45 l’actuació de MdMar.

La regidora de Joventut, Irene García, i la tècnica de l’àrea de Jo-
ventut, Marta Serra, expliquen que FeminFest ha estat el resultat 
del treball i l’esforç conjunt de les àrees d’Igualtat, Joventut i Par-
ticipació Ciutadana de l’Ajuntament de Marratxí. “Podem qualifi-
car de bona i profitosa aquesta iniciativa que reivindica el paper 
de la dona en el món actual tant pel que fa a l’assistència de públic 
( més de 500 persones) com pel que es refereix a la qualitat de 
la mostra d’activitats que es dugueren a terme ( paradetes de do-
nes artesanes, taller de costura creativa, microteatre, concerts de 
veus femenines…) El clima va ser en tot moment festiu, de com-
partir i posar en comú, en definitiva, de fer visible que Marratxí és 
un poble feminista”.



Pòrtol celebra el XXX Enterrament de la 
Sardina en un ambient multitudinari i festiu

Pòrtol va celebrar el XXX Enterrament de la Sardina en una tro-
bada multitudinària organitzada per l’associació de gent gran ‘Es 
Turó’ i l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament, i va comptar amb la 
col·laboració de Dimonis de Fang de Sa Cabaneta i Enfangats . A 
les sis i mitja del capvespre la comitiva va sortir en dol des d’Es 
Turó portant una sardina d’1,80 metres que va recórrer els carrers 
Albert Castell, Jaume Balmes i carrer Major. Per primera vega-
da els Dimonis de Fang varen precedir la comitiva simbolitzant 
la purificació del camí. El recorregut, acompanyat per la banda 
de música municipal, va finalitzar a la plaça de Can Flor, on varen 
llençar al foc a la sardina després de les tres tradicionals voltes al 
foc. Posteriorment, es va celebrar ball en línia, ja que enguany no 
hi ha hagut menjar per raons sanitàries per la COVID-19.

La vetla de la sardina es va fer al local d’Es Turó, a on participaren 
les ploraneres i les autoritats municipals. Posteriorment, la comi-
tiva, acompanyada per nombrosos veïnats del municipi, va sortir 
en direcció a Can Flor. En aquest punt, els Dimonis de Fang, varen 
ser els encarregats d’encendre la foguera. Una vegada rebut el 
preceptiu permís per part del batle de Marratxí, Miquel Cabot, es 
va procedir a la crema de la sardina.

D’aquesta forma, Pòrtol ha recuperat aquesta tradició tan arrela-
da després que l’any passat no es pogués celebrar per la situació 
sanitària. L’enterrament de la sardina és una festa pagana que su-
posa el punt final del Carnaval per iniciar el temps de la Quaresma.

NOTÍCIESNOTÍCIES
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LA FIRA DEL FANG TORNA AMB 
FORÇA A LA PLAÇA DE SANT 
MARÇAL La Fira del Fang 2022 ha estat la del renaixement després 

de dos anys d’ajornaments i tancaments precipitats per la 
pandèmia. La d’enguany ha estat una edició amb una àmplia 
presència de públic i en una nova ubicació a la plaça de Sant 
Marçal. Els ollers reconeixen que els hi agrada el nou espai i 
que la gent ha vengut amb ganes de comprar i que les vendes 
han anat “molt bé”.



La XXXVII Fira del Fang 2022 s’ha celebrat des del 5 fins al 13 de març 
i ho ha fet per primer pic a la plaça de Sant Marçal i a l’esplanada de 
la Verònica. Enguany ha estat també la primera vegada que la Fira 
del Fang s’ha celebrat sota la marca ‘Ceràmica de Marratxí per tal 
d’unificar la promoció i difusió de la vessant artística, comercial i tu-
rística de la ceràmica del municipi. 

Josep Ramis, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Marratxí, fa una 
valoració d’aquesta edició “més que positiva”. “L’afluència ha estat 
massiva, estam molt contents perquè ens trobam en paràmetres an-
teriors a la pandèmia i, a més, a nivell de vendes ha funcionat molt 
bé”.

Una sensació que ratifica Elionor Amengual, de Can Bernadí, que fa 
un balanç “positiu” de la Fira després de dos anys sense celebrar-se. 
“Enguany han vengut menys estrangers, però molt de mallorquins. 
Es notava que hi havia ganes de Fira i han vengut amb ganes de com-
prar i la veritat és que hem tingut vendes”.

Durant els nous dies de Fira s’han programat activitats dirigides a 
tots els públics, on no han faltat tallers familiars, concerts, exposi-
cions, conferències, cercavila, ballades, etc. En aquest sentit, el re-
gidor de Cultura destaca també que les activitats complementàries 
com la música i els tallers han tengut “un èxit molt gran”. 

Nova ubicació
La Fira del Fang d’enguany estrenava ubicació a l’església de Sant 
Marçal, un canvi que segons el Consistori ha estat un èxit. “Enguany 
hi havia una novetat molt important com el canvi d’ubicació i ha re-
sultat que hi ha un sentiment general que és encertada i ha agradat 
molt, tant a participants com a la ciutadania”, explica el regidor Josep 
Ramis.

En la mateixa línia es pronuncia Elionor Amengual. La propietària 
de Can Bernadí està molt satisfeta. “Abans estàvem a un aparca-
ment de cotxes i ara, al costat de l’església i envoltats de pins, 
trob que és molt més guapo. A tots els pobles les fires es posen al 
lloc més guapo. A més, ara la gent passa amb el cotxe i ens veu i 
sap que hi ha Fira i un altre dia ve i s’atura. En canvi, abans estàvem 
amagats”.

REPORTATGE

En aquesta edició s’ha homenatjat els ceramistes i persones vin-
culades a la Fira que ja no hi són per la seva contribució clau a la 
cultura marratxinera. Enguany ha estat també el primer any que 
la Fira del Fang s’ha celebrat sota la nova marca ‘Ceràmica de Ma-
rratxí’ per a la promoció i desenvolupament del sector del fang. 
“Esperam que la gent identifiqui la nostra ceràmica feta a mà, de 
qualitat envers altres ceràmiques d’imitació que vénen de fora de 
la nostra comunitat”, segons va subratllar el batle de Marratxí, Mi-
quel Cabot.

Valor artesanal
Al discurs inaugural, el batle de Marratxí Miquel Cabot va destacar 
que la Fira del Fang és un nexe d’unió i de projecte comú del munici-
pi. “Tots els que firem en aquesta fantàstica Fira segur que ens duim 
a ca nostra peces dels nostres artesans perquè passin a ser part de la 
nostra vida i el nostre dia a dia. Perquè comprant els productes arte-
sanals que han fet amb les seves mans ens enduim una petita part de 
tots ells, el seu temps, la seva sapiència, la seva forma d’expressar-se 
i d’interpretar el món. I això té un preu, però sobretot té un valor, i és 
un valor molt gran”, va afegir.

A més del suport dels visitants, la Fira del Fang va comptar amb un 
àmplia i diversa assistència de les principals autoritats de les Balears. 
A la inauguració va participar el president del Parlament de les Illes 
Balears, Vicenç Thomàs; la presidenta del Consell de Mallorca, Ca-
talina Cladera; el conseller d’Educació, Martí March, que va assistir 
en delegació de la presidenta del Govern, Francina Armengol;  la 
Delegada del Govern, Aina Calvo; el conseller executiu de Promo-
ció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, entre 
d’altres.

Tota la corporació municipal va gaudir d’una Fira, clau per a Marra-
txí, i molt necessària després de dos anys llargs de pandèmia que no 
només van interrompre aquesta Fira, sinó que han impedit durant 
llargs periodes que la gent es reunís i asistís a esdeveniments mul-
titudinaris. “Després de dos anys, tothom tenia ganes de sortir, de 
passejar per la Fira i de comprar. Comercialment ha anat molt bé. A 
més, enguany s’ha celebrat a un espai idílic i la gent passa amb el co-
txe i s’atura i això s’ha notat”, explica Jero Sans, regidora de Comerç 
i Promoció Econòmica. 



REPORTATGE

Els ollers expliquen que enguany han venut molt i fins i tot van haver 
d’anar a les olleries per enfornar perquè es van quedar sense existèn-
cies. “Ens van contar que durant la pandèmia es va cuinar molt i que 
a les cases moltes peces s’han romput i necessitàvem noves peces. 
Molts han esperat a la Fira perquè sempre ha estat una tradició com-
prar la greixonera a la Fira del Fang”, sosté Jero Amengual.

Bartomeu Amegual, oller de Cas Canonge, admet que la Fira 
d’enguany ha estat una sorpresa “molt positiva” després de dos anys 
de pandèmia. “El temps ens ha acompanyat i la nova ubicació, que 
en principi estàvem estranyats, ha estat bastant positiva. El lloc ens 
ha agradat perquè estam més integrats i millor comunicats amb la 
gent”. 

Com altres olleries, reconeixen que durant la Fira d’enguany les ven-
des han funcionat molt bé”. “Ha estat una sorpresa perquè la Fira ens 
ha anat millor que les vendes a les fires o a l’olleria perquè ha vengut 
la gent amb ganes de comprar. Hem venut un poc de tot, però so-
bretot greixoneres”. 

Concerts
Els concerts, tallers i activitats complementàries també varen comp-
tar amb una gran participació. Una de les activitats més esperades 
va ser el concert de L.A., que va actuar al Jardí del Museu del Fang. 
També la conferència del xef Miquel Calent sobre la història de la 
cuina mallorquina va tenir molta expectació. A més de les exposi-
cions, van tenir molt de seguiment els tallers familiars impartits per 
Toni Vich i Marga Juan per fer tasses, tassons i altres ormeigs de cui-
na o els tallers de pizzes decoratives de ceràmica i un taller familiar 
d’impressió d’elements marins sobre cerámica, a càrrec de Virginia 
Massagué. 

Des del primer dia de Fira es va notar molta presència de visitants i 
s’intuïa que la Fira del 2022 seria la de la recuperació total. “El primer 
dia va ser un continu venir de gent perquè hi havia moltes ganes de 
gaudir d’esdeveniments d’aquest tipus i compartir esbarjo i oci amb 
un mercat de ceràmica de la màxima qualitat”, conta Josep Ramis, 
regidor de Cultura.

Durant l’acte d’inauguració es va lliurar el premi del concurs del car-
tell de la Fira. Un cartell dissenyat per Javier Pajares que va tenir molt 
d’èxit i que molts de marratxiners i visitants han demanat una còpia 
per tenir-lo a ca seva. També es va reconèixer durant la Fira la tasca fo-
namental que desenvolupen les entitats col·laboradores de la Fira com 
Protecció Civil, Xeremiers de Marratxí, Geganters de Marratxí, Banda 
Municipal de Música de Marratxí i Amadip-Esment. 
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ENTREVISTA

LLUM MIRANDA I
DANIEL REGLERO

Fa tres anys que els artistes Llum Miranda Oliver i Daniel Re-
glero fan feina junts. Veient els seus treballs es nota que tant 
ells com el muralisme es troben en una etapa d’esplendor. 
Defineixen el seu estil com realista o figuratiu. Recentment, 
han pintat el mural de Sa Farinera a Marratxí, però no atu-
ren. Murals a bars, restaurants, centres comercials, escoles 
i instituts, edificis municipals, rocòdroms, cavalcades, etc. 
Unes obres que estan al carrer a l’abast de qualsevol ciutadà.

Muralistes



ENTREVISTA

Un dels seus desitjos seria pintar murals a un hospital. Diuen 
que les parets “blanques i fredes” dels centres hospitalaris estan 
demanant color. Llum, nascuda a Palma, i Daniel, de Valladolid i 
instal·lat a Mallorca des de fa deu anys, admeten que la feina és 
dura i exigent. Posen com a exemple un dels seus treballs en què 
varen estar tancats durant un mes d’agost dins d’un bany d’un pub 
de Palma per pintar-lo. Repassant el seu compte d’Instagram, po-
dem fer-nos una idea de la magnitud, varietat i bellesa de la feina 
d’aquests dos muralistes que han aconseguit viure de la seva pas-
sió i transformar el seu entorn. 

- Des de quan formau tàndem artístic?

Vàrem començar a treballar junts fa tres anys. El nostre primer 
treball va ser directament un encàrrec. Vam fer un mural per a 
un hotel en el Port de Sòller. No tenim un únic estil, fem treballs 
molt diferents, però si haguessin de triar,tal vegada seria un estil 
figuratiu o realista.

- Com és el procés creatiu, per exemple, del mural que heu fet a 
Sa Farinera? 

Era o adaptar-ho a l’entorn industrial o trencar amb això. Quan 
veiem els espais a decorar sorgeixen les idees i els donem forma. 
Per al mural de Sa Farinera pensem que podria ser agradable el 
contrast d’anar caminant pel formigó i de sobte, en baixar pel pas 
soterrat, tenir la sensació d’haver entrat en un jardí. Creiem que 
també és una bonica manera de reivindicar la importància de la 
recuperació dels espais verds a les ciutats així com la presència 

“Pensarem que a Sa Farinera seria agradable el contrast d’anar 
caminant pel formigó i de sobte, en baixar pel pas soterrat, 
tenir la sensació d’haver entrat en un jardí”.

dels insectes com a pilars fonamentals dels nostres ecosistemes. 
Totes les plantes i insectes inclosos en el mural estan presents en 
la biodiversitat de Mallorca.

- Quant de temps vàreu invertir?

La realització van ser tres setmanes i mitja.

- Com us organitzau la feina, què fa cadascú?

Depèn de cada treball però normalment fem tot de manera 
conjunta, tant els esbossos a escala, com els pressupostos, la 
realització dels murals, publicitar els treballs, etc.

Quins són els vostres referents, en qui us fixau?

Ens encanten, per exemple, els treballs de Joseba Muruzábal i el 
seu projecte de convertir a les àvies rurals en superheroïnes a 
través de l’art urbà.També els treballs de Mona Caron. Com les 
seves herbes es propaguen per les ciutats tal com ho fan en la 
realitat, però en gran format. De tots s’aprèn. Tant de bó cada dia 
siguem més. Tot es retroalimenta.

Com vareu començar a pintar murals?

Pintàvem les carroçes i a través d’una decoradora ens van enco-
manar pintar un mural a un hotel de Sóller i així varen sortir nous 
encàrrecs. Una feina duu a l’altra. 

- A on us agradaria pintar? 

Ens encantaria decorar hospitals, per dins i per fora. La majoria estan 
plens de parets blanques i fredes. Ve de gust molt donar-los color.



ENTREVISTA

- Quin és l’encàrrec més estrany que heu fet? 

Va ser estrany estar tancats tot un mes d’agost decorant els 
banys del Novo Cafe Lisboa a les fosques il·luminats per un focus. 
Que per cert van quedar xulíssims.

Com vos arriben els encàrrecs?

La veritat és que una feina et duu a una altra. En aquest sentit, 
Instagram i Facebook és fantàstic perquè tot és visual i la gent 
que està cercant ja te té al cap.

Si us donarem llibertat per fer un mural a Marratxí on i de què el 
faríeu?

Pintaríem la façana de Sa Farinera. El tema hauríem de pensar-
ho. 

-Us maregen molt amb els encàrrecs o teniu llibertat creativa?

Ens solen marejar poc perquè abans de dissenyar filtrem molt la 
informació. Solem encertar ràpidament donant forma a les idees 
que tenen els clients al cap.

- Com ha evolucionat la moda del mural, la seva percepció, no sé 
si sempre ha gaudit del respecte que té actualment?

La Capella Sixtina també es podria considerar un mural. O les 
pintures rupestres. Sempre hem estat envoltats de murals. A 
saber què hauria passat si en l’època de Miquel Àngel hi hagués 
hagut plataformes elevadores i esprais.

- Hi ha una época daurada del muralisme?

Sí, sobretot els de gran format. Està de moda i la gent ho valora. 
A més, la pintura canvia molt els edificis i després quan no 
t’interessa el pots torna a canviar. El valor que té és que pots 
modificar un espai intervenint només una paret, sense haver de 
fer grans obres.

- Com és el procés d’inspiració, supòs que hi ha llocs fàcils de 
pintar i d’altres més complicats?

El procés d’inspiració bàsicament és jugar i jugar amb l’espai i 
la idea. Com si es tractés d’un cub de Rubik, fins a resoldre’l. La 
dificultat de cada mural depèn de moltes coses, del disseny, de la 
paret, de l’accessibilitat, dels mitjans que tinguem, la climatolo-
gia. Cada mural és diferent.

- ¿Es pot viure de pintar murals, o està limitat a uns pocs?

Es pot. Els dos vivim d’això.
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Miguel Simonet i Antònia Llorens van fundar Joyería Mian el 1978 a una petita tenda del carrer Cabana. Actualment, te-
nen la seu central a l’avinguda Antoni Maura i quatre joieries més al carrer Cabana, a Santa Maria i altres dues a Palma, 
als carrers Balmes i Indalecio Prieto. Des del 2018, es troba al capdavant del negoci la segona generació representada 
per Patricia i Margarita Simonet.

MIAN, CINC JOIERIES A MALLORCA 
I UN REFERENT EN LA GRAVACIÓ DE 
TROFEUS DES DE 1978

CONEIX
EL COMERÇ LOCAL

Mian, marca que prové de les dues primeres síl·labes del noms 
dels fundadors: Miguel i Antònia, va créixer “gràcies a molta fei-
na, a treballar dissabtes, diumenges i festius”, explica Patricia Si-
monet. “El meu pare sempre ha estat una persona inconformista 
i es va decidir a montar una petita tenda al carrer Cabana, a dins 
les Galeries. La meva mare es va dedicar a la joieria perquè era 
joiera artesana i el meu pare es va endinsar en el món dels tro-
feus perquè va veure que hi havia negoci”.

Les actuals responsables de Mian asseguren que el seu avantatge 
competitiu és la inmediatesa i la capacitat tecnològica. “Tenim 
totes les màquines de gravat, tota la tecnología, els tallers de jo-
ieria i això ens dóna una gran capacitat de resposta”, reconeix Pa-
tricia Simonet, que afegeix que el tracte al client i cercar sempre 
una solució a les seves peticions són les seves senyes d’identitat. 

Actualment, Joyería Mian té 15 empleats, distribuïts entre la seu 
central al pont d’Inca, on també es troba el taller, i les altres qua-
tre joieries. La segona generació tracta d’enfocar-se també als 
clients més joves,  als que tracta d’arribar a través de xarxes so-
cials com Instagram. A més acaben d’aconseguir la ISO 9001 i la 
ISO 14001 per tal de “millorar en tots els àmbits i per “minimitzar 
l’impacte del nostre negoci”, explica Patricia Simonet.

L’impacte de la pandèmia va ser dur en el negoci, ja que tots els 
esdeveniments esportius es van cancel·lar. “La facturació ens va 
baixar un 50%. Ara s’ha tornat a reactivar, encara no als nivells de 
2019, però avançam”.

Decisions claus
Entre les grans decisions preses per Miguel Simonet i Antònia Llorens 
es troba l’aposta pel negoci dels trofeus. “Va ser clau i també la in-
versió en maquinària. El primer làser d’Espanya per fer gravats el va 
comprar mon pare, també els làsers de fibra i també quan van sortir 
el láser CO2. Sempre ha estat innovador i no va voler quedar-se enre-
re i això ha estat un avantatge competitiu”, reconeix Patricia Simonet. 
La inversió en tecnologia ha permès a Joyeria Mian “no dependre de 
ningú”, perquè no hem d’esperar que una fàbrica ens enviï el material. 
Nosaltres podem fer mil medalles d’un dia a un altre i fer modificacions 
tot d’una”.

El 60% del negoci de la seu central del Pont d’Inca es dedica als trofeus 
i el 40% a la joieria. Un dels darrers encàrrecs ha estat elaborar els 
guardons dels premis Ramon Llull i les Medalles que atorga el Govern.  
Una seu que acull una de les exposicions més grans de trofeus que hi 
ha a Espanya.



MIAN, CINC JOIERIES A MALLORCA 
I UN REFERENT EN LA GRAVACIÓ DE 
TROFEUS DES DE 1978

EL COMERÇ LOCAL
Respecte a les modes en joieria, Simonet admet que el client ha can-
viat dràsticament i ara vol un disseny personalitzat, que sigui exclusiu i 
diferent. “Abans es comprava una joia per a tota la vida i actualment la 
joia és un complement de moda i es mira més el disseny, que m’agradi 
i que em combini. Porten un disseny a la joieria i a partir d’ell volen una 
cosa exclusiva i diferent”.

Insularitat
Patricia Simonet confessa que de vegades han pensat a obrir tendes a 
altres illes de les Balears o a la Península, però que fins ara no s’ha ma-
terialitzat. Des de Joieria Mian expliquen que la insularitat els penalitza 
molt a l’hora de competir. “Amb la península no som competitius pel 
sobrecost marítim i aeri. Els portes ens limiten molt. Per això, lament 
que moltes vegades les administracions públiques no ho tenguin en 
compte quan fan licitacions i decideixen comprar a la península perquè 
és un parell de cèntims més barat”. Considera que haurien de tenir una 
deferència amb les empreses de Mallorca, que donen feina a gent de 
l’illa que, a més, tenen el sobrecost de la insularitat. Un sobrecost de 
doble direcció, que els penalitza per vendre a Mallorca i per vendre a 
la península.

Mian també desenvolupa una tasca solidària  amb la col·labora-
ció habitual amb entitats com Sonrisa Médica, Projecte Home, 
Handisport, Aldosivi i Mallorca Legends.



prou modificada, ja que al segle XIX i XX patí 
importants processos de reforma. El conegut 
terratrèmol de 1851, que va enderrocar part 
de la Catedral de Palma, i va afectar el Palau 
de l’Almudaina i d’altres parròquies de diver-
sos municipis, també afectà l’església de Sant 
Marçal. Obligà a dir les misses a l’exterior, per 
por dels enderrocaments, fins que es va re-
construir la nova façana actual.

Torres bessones
L’estil originari de l’església és barroc, tot i que 
la façana principal, de meitat del segle XX, ens 
recorda als temples clàssics. Un dels signes 
més distintius des de la llunyania són les to-
rres bessones amb cúpules en forma de bulb, 
que funcionen com a campanar. A la major, na 
Bàrbara, es pot llegir en llatí: “Santa Bàrbara, 
alliberau-nos de llamps i tempesta. En Joan 
Cardell i Rebassa m’ha fet”.

L’interior del temple imita el model que 
s’utilitzava en època gòtica: una sola nau amb 
cinc capelles laterals i un absis semicircular, 
que és l’espai on se situa l’altar.  A dins hi 
trobam representades les diferents fases del 
desenvolupament del barroc. El valor artístic 
del temple es deu a la gran quantitat d’obres 
que hi conté i la seva qualitat, com els retaules 
de Joan Deyà, un dels escultors més valorats 
del segle XVIII a Mallorca, qui recull influèn-
cies italianes, franceses i germàniques. En 
destaca especialment el lluent retaule major, 
daurat amb 3.000 pans d’or, tot i que la imat-
ge de sant Marçal que el presideix és anterior, 
de finals del segle XV. Altres peces a destacar 
són el templet barroc o el retaule gòtic del 
sagrari de l’altar major, atribuït a l’escola dels 
Homs, una de les més importants de l’època.

TERRA DE FANG

ESGLÉSIA DE SANT MARÇAL
El 1699 va començar la construcció de l’esglèsia de Sant Marçal. Es tractava d’un temple totalment aïllat enmig de la 
garriga, perquè encara no havia nascut el poble de Sa Cabaneta. Aquesta església ens ha arribat prou modificada, ja 
que al segle XIX i XX patí importants processos de reforma. El terratrèmol de 1851 va obligar a dir les misses a l’exterior, 
per por dels enderrocaments, fins que es va reconstruir la nova façana actual.

El 1699 va començar la construcció de 
l’esglèsia de Sant Marçal. Es tractava d’un tem-
ple totalment aïllat enmig de la garriga, perquè 
encara no havia nascut el poble de Sa Cabane-
ta. Aquesta església ens ha arribat prou modi-
ficada, ja que al segle XIX i XX patí importants 
processos de reforma. El terratrèmol de 1851 
va obligar a dir les misses a l’exterior, per por 
dels enderrocaments, fins que es va recons-
truir la nova façana actual.

La primera església que es coneix que va exis-
tir a Marratxí fou al segle XIII, anys després de 
la conquesta de Jaume I. Aquesta pertanyia a 
Santa Maria del Camí i estava dedicada a Sanc-
ta Maria de Barraxino. Un segle després, però, 
sant Marçal va passar a ser el sant titular de 
Marratxí.

Son Verí
Sembla que l’església va canviar d’ubicació en 
diverses ocasions, fins que al segle XVI es va 
construir un temple en aquests terrenys pro-
pietat de la possessió de Son Verí. No serà fins 
al 1699 que es començarà la construcció que 
veiem avui dia, i que, molt ràpidament, en els 
primers quinze anys, es va construir la major 
part. Es tractava d’un temple totalment aïllat 
enmig de la garriga, ja que encara no havia 
nascut el poble de Sa Cabaneta. Per això a mi-
tjan segle XX es manà la construcció de cases 
noves així com la instal·lació del telèfon, entre 
altres millores.

L’obra fou encarregada al mestre d’obres Lluc 
Mesquida, prestigiós picapedrer que va arribar 
a obtenir els càrrecs de mestre major i pri-
mer arquitecte de Ciutat. Cal tenir en comp-
te, però, que aquesta església ens ha arribat 

ANTIC PORTAL DEL CEMENTIRI I
RECTORIA
A l’esquerra de l’església descobrim adossat 
l’antic cementiri de Sant Marçal, del qual es 
conserva un interessant portal de pedra, obra 
del barroc tardà del segle XIX que llueix amb 
una creu llatina de ferro. Per altra banda, al 
costat dret, la rectoria, també d’estil barroc i 
que fou construïda al segle XVIII i amb algunes 
reformes al segle XIX. Les cases comuniquen 
a través de l’arxiu i la sagristia i s’organitzen 
al voltant d’un pati central amb jardí. Destaca 
l’escala imperial i el conjunt de la cisterna i la 
pica, tot de pedra viva, a més del brollador amb 
pica que du inscrita la data de 1649, la qual es 
creu que prové de l’antiga pica de baptisme.
El 30 de juny, coincidint amb la festivitat de 
Sant Marçal, patró de Marratxí i advocat del 
dolor i de tot mal, arriben de tots els pobles de 
Mallorca per venerar al sant. És conegut el pe-
legrinatge recorregut des de Palma per beure 
aigua de la cisterna, a la qual s’associen supo-
sades propietats curatives. Així mateix, altres 
esdeveniments relacionats amb el patrimoni 
immaterial duits a terme en aquest temple és 
la tradició de fer el llit de la Mare de Déu morta 
durant la festivitat de la Mare de Déu d’Agost.
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LA SOCIETAT CIVIL DE MARRATXÍ ES 
MOBILITZA PEL POBLE UCRAÏNÈS

“No donem l’abast. Mai no vaig pensar que la gent 
fos tan solidària”. És el testimoni d’Aina Ramis, 
vocal de l’associació ‘Un somriure per Txernòbil’ 
que mostra la seva satisfacció per la resposta de 
la societat civil de Marratxí i de tot Mallorca. Un 
camió amb material humanitari ja ha aconseguit 
arribar a Polònia, en la frontera amb Ucraïna. “Hi 
ha molta de gent ajudant, fent donacions i gent 
que vol acollir refugiats. En l’associació hem aju-
dat ja a tres famílies. Dues, amb dos nins cadas-
cuna, ja estan aquí i una altra està de camí”. Una 
feina feixuga que s’ha perllongat durant setma-
nes fins que han aconseguit tots els tràmits i les 
famílies s’han establit a un hotel a Mallorca. Ara 
membres de l’ONG passen amb nins i adults els 
caps de setmanes per ajudar-los en la seva nova 
vida de refugiats a Mallorca, impensable només 
fa un parell de mesos.

Aquesta ONG fundada el 2013 organitzava les 
acollides de nins durant l’estiu i per Nadal per a 
nins d’Ucraïna i Bielorússia. Ara la seva incertesa 
és total. “A Ivankiv (a 83 quilòmetres de Kiev) no 
hi ha llum i no ens podem comunicar amb la nina 
de 12 anys que varen acollir per Nadal”, conta 

La invasió militar d’Ucraïna ha desfermat solidaritat ciutadana. A Marratxí ha copejat dues famílies del Pla de na Tesa que 
a Nadal havien acollit de forma temporal dues nines ucraïneses a través de l’ONG Un somriure per Txernòbil. Sense notícies 
d’elles, no han aturat, com altres marratxiners, d’ajudar a famílies ucraïneses per refugiar-se a Mallorca de la guerra que 
copeja el seu país i d’enviar ajuda humanitària.

Aina Ramis, una de les dues membres de l’ONG 
que viu al Pla de na Tesa. L’altra veïnada de Marra-
txí membre de l’associació també va acollir per 
Nadal una nina ucraïnesa de 10 anys, en el seu cas 
era el segon any que venia a ca seva. Quan tenia 
set anys ja va estar amb altra família d’acollida 
temporal a Mallorca.

L’estat del magatzem, cedit per l’Ajuntament 
de Marratxí, on reben totes les donacions és el 
millor exemple de la solidaritat que ha despertat 
a Marratxí la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. 
Una guerra que ha provocat l’èxode més gran 
des de la II Guerra Mundial. Una catàstrofe 
humanitària que ha fet que en pocs dies aquest 
magatzem s’omplís d’aliments, roba i material 
sanitari. El servei de brigada del consistori ha 
fet feina durant dies recollint i traslladant fins 
a aquest magatzem totes les donacions dels 
marratxiners.

El consistori es va concentrar fa uns dies durant 
cinc minuts en silenci per expressar la seva soli-
daritat i afecte al poble ucraïnès, tal com van fer 
centenars d’ajuntaments a tot Espanya seguint la 

CIUTADANIA ACTIVA

convocatòria de la Federació de Municipis i Pro-
víncies d’Espanya (FEMP).

ACNUR i ONG’s com Save the Childre, expe-
rimentades en conflictes i catàstrofes humani-
tàries recorden que tota ajuda és benvinguda, 
però que, tenint en compte que la frontera 
ucraïnesa es troba a gairebé 3.000 quilòmetres 
de Mallorca, el més efectiu i ràpid són les dona-
cions econòmiques per a sufragar tant les des-
peses de les acollides de refugiats com l’entrega 
de queviures en la frontera. A més, les donacions 
econòmiques són més ràpides perquè estalvien 
temps, quilòmetres i doblers de desplaçaments. 
En tot cas, l’ajuda ha estat molt ben rebuda i es 
recorda que la solidaritat necessària desgracia-
dament no serà passatgera perquè ja hi ha 2,5 
milions de refugiats i més de 2 milions de des-
plaçats dins Ucraïna. Unes xifres esgarrifoses que 
no veien al continent europeu des de la II Guerra 
Mundial.



CONEIX L’AJUNTAMENT

UNA EINA EFICAÇ PER MILLORAR LES 
RELACIONS A LA LLAR

El passat mes de febrer va començar a Ma-
rratxí el Programa de Competència Fami-
liar. Està adreçat a famílies amb fills i/o filles 
d’edats entre 12 i 16 anys que volen millorar 
la competència parental, les habilitats socials 
i el comportament dels fills. Es guia als pares 
i mares sobre com fixar límits als adolescents 
i sobre com resoldre conflictes relacionats 
amb el sexe, l’afectivitat o les addiccions. Es 
tracta d’un programa finançat per la Con-
selleria d’Afers Socials i Esports i supervisat 
pel Grup d’Investigació i Formació Educativa 
i Social GIFES-UIB.

Durant quinze sessions es treballen aspectes 
com habilitats de comunicació personals i 
dins la família, saber identificar i atendre les 
pròpies emocions i necessitats i les dels al-
tres i com posar normes i límits als fills i/o 
filles de manera adequada. També, a apren-
dre a resoldre conflictes relacionats amb l’ús 
i abús de substàncies, ús de les tecnologies 
(mòbils, videojocs, etc.), afectivitat, sexuali-
tat, etc.

El programa, on participen 14 famílies de 
Marratxí, està conduït per professionals de 
l’àmbit social i és finançat per la Conselle-
ria d’Afers Socials i Esports i supervisat pel 
Grup d’Investigació i Formació Educativa 
i Social GIFES-UIB. Aquest programa està 
basat en l’evidència científica per a la mi-
llora de les habilitats vitals i prosocials dels 
participants i per a la millora de les rela-
cions familiars.

Catorze famílies de Marratxí participen durant tres mesos en el Programa de Competència Familiar de Serveis Socials. Les 
famílies conten que estan “agraïdes” perquè aprenen a millorar les seves habilitats a l’hora de fixar límits als adolescents i 
afrontar conflictes relacionats amb el sexe, l’afectivitat o les addiccions. El programa, aplicat de forma pionera a Marratxí, 
s’adreça a famílies amb fills i/o filles d’entre 12 i 16 anys.

família, saber identificar i atendre les pròpies 
emocions i necessitats i les dels altres i com 
posar normes i límits als nostres fills i/o filles 
de manera adequada. També, a aprendre a 
resoldre conflictes relacionats amb l’ús i abús 
de substàncies, ús de les tecnologies (mòbils, 
videojocs...), afectivitat, sexualitat, etc.

Objectius
El programa, que és una adaptació del Stren-
gthening Families Program (SFP),  té sis ob-
jectius bàsics: millorar les relacions familiars, 
augmentar les competències parentals, millo-
rar les competències de filles i fills (actituds i 
conducta); millorar les habilitats socials i emo-
cionals de filles i fills; reduir o prevenir l’abús 
d’alcohol i drogues i les addiccions a les tec-
nologies digitals i millorar les habilitats comu-
nicatives i assertives a l’àmbit de les relacions 
afectivosexuals.

Maria Antònia Gomila afirma que estan satis-
fets de la marxa del programa que s’aplica a 
Marratxí. “Estam rebent un feedback molt bo. 
El fet que vulguin venir i participar a les ses-
sions (gairebé 3 mesos), que és un compromís 
bastant gran, ja és molt significatiu”. Explica 
que les famílies estan “molt agraïdes” de tenir 
eines i estratègies clares que els permeti intro-
duir canvis en les seves dinàmiques. “Els fills i 
filles també ho agraeixen molt, perquè senten 
que els seus pares els presten més atenció i es 
preocupen per tenir una bona relació amb ells. 
Són sessions molt emotives”, admet Maria An-
tònia Gomila.

“És un programa selectiu, per tant, es dirigeix a 
famílies que estan entrant o que poden entrar 
en situació de risc. Famílies normalitzades que 
no han sabut posar límits clars i ara es troben 
amb adolescents que no responen com espe-
raven, o famílies amb adolescents que comen-
cen a presentar comportaments que fan veure 
que si no es redirecciona la situació, es poden 
trobar en situació de risc (companyies no desi-
tjades, comportaments disruptius...) i famílies 
que simplement volen millorar les seves re-
lacions familiars i la cohesió familiar”, explica 
Maria Antònia Gomila, doctora del departa-
ment de Pedagògia de la UIB i responsable 
del Grup d’Investigació i Formació Educativa i 
Social GIFES-UIB.

Satisfacció
“Pels comentaris que ens arriben de les famí-
lies, tenim constància que estan molt satisfe-
tes amb el contingut i la metodologia. S’ha de 
destacar, que es treballen els temes a través de 
dinàmiques diverses que afavoreixen la parti-
cipació i assistència a les sessions, a les quals 
es proposen tasques per a casa, per tal que els 
aprenentatges es puguin consolidar i generar 
canvis a llarg termini en les dinàmiques fami-
liars”, conta Joan Sastre, psicòleg de l’àrea de 
Serveis Socials de Marratxí. Sastre destaca la 
tasca de les dues formadores i la coordinadora 
per tal d’adaptar els continguts a les famílies 
participants.

Durant 15 sessions fan feina en aspectes com 
habilitats de comunicació personals i dins la 




