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MARIA CRESPÍ:“JA DE NINA TENIA CLAR QUE LA MÚSICA SERIA LA 
MEVA VIDA” LA FIRA DEL FANG  LA COMBINACIÓ PERFECTA DE 
TRADICIÓ I MODERNITAT MEMÒRIA LA COVA DE SON  
CAULELLES, TESTIMONI PRETALAIÒTIC DE MARRATXÍ
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Per totes aquestes qüestions, la Fira del Fang és la fira de fires de Marratxí i, al mateix temps, la gran ambaixadora del municipi fora dels seus 
límits territorials: a la resta de Mallorca, a tot Espanya i, com dèiem, també a l’estranger. 

En aquest sentit, s’ha de recordar l’estratègica presentació de la Fira, que enguany s’ha fet en el marc de la ITB de Berlín. S’hi va constatar la 
bona predisposició del mercat turístic internacional (sobretot, alemanys) per conèixer la Fira del Fang i poder-ne gaudir. Des d’aquest punt de 
vista, no hi ha dubte que, conjuntament amb moltes altres iniciatives (com el cicloturisme) la Fira ajuda i pot continuar ajudant la tan anhelada 
desestacionalització turística de la nostra Comunitat. 

Com cada any, la Fira ha sabut combinar tradició i modernitat. Un exemple paradigmàtic d’aquesta simbiosi ha estat la celebració de Fang 
Cuina, la primera Mostra de Gastronomia i Ceràmica, que ha nascut per tal de donar a conèixer i promocionar la cuina de Marratxí, combinada 
amb el producte local més reconeixible i autòcton, el fang. 

EDITORIAL 
La Fira del Fang, gran ambaixadora de Marratxí
La Fira del Fang de Marratxí és un referent en les fires del sector, no només a Mallorca, sinó també a la península i, fins 
i tot, des del punt de vista internacional. I ho és per distints motius: perquè és una cita plenament consolidada (les 35 
edicions en donen fe); perquè permet als expositors mostrar i vendre els seus productes; perquè permet als marratxiners 
i als visitants en general conèixer els productes de ceràmica i també la manera com es fan artesanalment (en aquest 
sentit, la celebració de tallers és molt ben acollida any rere any); perquè permet acostar-se al fang i fer-ho en un ambient 
lúdic i familiar... 
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CRÈDITS
El fet cert és que Fang Cuina s’ha saldat amb un gran èxit, tant pel que fa al nombre de restau-
rants locals adherits (15), com per la bona acceptació popular. Un dels missatges en què vol 
incidir Fang Cuina és que la ceràmica no només es pot usar per cuinar (per exemple, amb les 
típiques greixoneres) sinó que també té un ús funcional a les taules, per exemple, amb plats, 
tassons o teteres. Essent una disciplina ancestral i tradicional, al mateix temps la ceràmica 
també adopta tons innovadors i moderns, en resposta a les canviants necessitats i demandes.

Com es pot observar, la Fira del Fang és un gran arbre d’on surten molts de fruits. 



NOTÍCIES NOTÍCIESNOTÍCIES
Unes 800 persones passen per la II Fira de l’Ocupació, que reuneix 
29 empreses i devers 500 ofertes de feina 

Unes 800 persones varen passar al llarg del 
dia 21 de març per la II Fira de l’Ocupació de 
Marratxí, que es va celebrar a Sa Deixalleria, 
amb la participació de 29 empreses i devers 
500 ofertes de feina. 

Aquestes xifres suposen un increment im-
portant en tots els aspectes respecte de 
l’edició de l’any passat, en què varen passar 
per la Fira unes 600 persones, amb 20 em-
preses inscrites i 200 ofertes. Per aquest 
mateix motiu, enguany s’ha ampliat a Sa 
Deixalleria l’espai destinat a la Fira.  

Les 29 empreses inscrites a l’edició 
d’enguany de la Fira pertanyen a sectors 
molt diversos: supermercats, construcció, 
bricolatge, cosmètica, alimentació, oci, nàu-
tica, muntatge d’esdeveniments, neteja, ho-
teleria o socorrisme, entre altres. 

 Amb la Fira de l’Ocupació, s’estableix un 
punt de trobada i de contacte entre em-
preses i treballadors: s’ajuda les persones 
a trobar feina i es facilita a les empreses la 
selecció dels perfils que més s’ajusten a les 
seves necessitats.  La Fira s’organitza de 

PepsiCo dóna  a l’Ajuntament Marratxí l’edifici que albergava la seva 
planta de begudes refrescants per a iniciatives socioculturals

PepsiCo va anunciar a finals de març la donació 
de l’espai i edifici en el qual se situava l’antiga 
planta de Marratxí de l’empresa amb el requisit 
que es destini a iniciatives educatives, recrea-
tives o socioculturals en benefici de la comu-
nitat.

La companyia va elaborar i compartir amb 
l’Ajuntament els informes mediambientals i 
tècnics elaborats per una companyia externa 
previs a la donació. La planta, que elaborava 
begudes refrescants de les marques Pepsi, 
PepsiMax, 7Up i Kas, va operar entre 1963 i 

2018 per subministrar al mercat balear. Va 
cessar la seva activitat el gener de 2018 davant 
d’una confluència de factors com els baixos ni-
vells d’ús de la seva capacitat i determinades 
limitacions tècniques i operatives per les seves 
dimensions, antiguitat i ubicació al centre urbà 
de la població.

Marta Puyuelo, directora de Relacions Institu-
cionals de PepsiCo, explica que “han estat 55 
anys d’activitat de la planta en què ens hem 
sentit un membre més de la comunitat de 
Marratxí. Estam contents que les instal·lacions 

puguin tornar a obrir les portes per a albergar 
iniciatives en benefici de la comunitat”.

L’Ajuntament de Marratxí, de la seva banda, 
agraeix la generositat de PepsiCo i veu en 
aquestes instal·lacions una oportunitat única 
per millorar els equipaments socioculturals del 
municipi. 

A més, l’enclavament d’aquestes instal·lacions, 
situades al centre del nucli del Pont d’Inca, és 
immillorable ja que està en un punt de màxima 
concentració poblacional.

manera transversal entre els departaments 
d’Ocupació, Formació i Treball, d’una banda, 
i el de Comerç i Empresa, per l’altra. Així, la 
base de dades de l’Agència de Col·locació i 
la feina de proximitat feta amb els comerços 
locals va propiciar que fossin nombroses les 
empreses de Marratxí inscrites a la Fira. 

Com a activitats paral·leles, va destacar la 
celebració de dos tallers, un sobre coaching 
i un altre sobre la rellevància d’internet i 
les xarxes socials a l’hora de cercar feina. 
Aquests dos tallers varen comptar amb 70 
inscrits. El primer, ‘Caminant cap a l’èxit’, el 
va dur a terme Ana Laura Martínez; i el se-
gon, ‘Ofertes de feina a internet: portals, 
xarxes socials i app’, va ser a càrrec d’Eva 
Nigorra.  

Valoracions positives

Estefanía Quesada, d’Oriflame, valorava la 
Fira. “Estic molt sorpresa per la molta gent 
qui hi ha passat, i a més de manera molt ac-
tiva. I ha resultat molt bé també per a nosal-
tres, que ja  tenim un parell de currículums 
sobre la taula de gent que espera la nostra 

telefonada per començar a fer feina junts”. 

Entre les persones que varen passar per Sa 
Deixalleria a deixar els seus currículums va 
predominar el públic jove, tot i que també 
hi va haver persones més majors. Leonardo 
Pons, de 21 anys i veïnat de Marratxí, va ex-
plicar que “cerc feina d’administratiu i tenc 
esperances de trobar-ne aquí, a la Fira, una 
iniciativa que trob molt útil i important”. 

Al seu costat, Carmen Báilez, de 47 anys, 
es va acostar a la Fira per “cercar una feina, 
me puc adaptar a tot, però si pot ser de cara 
al públic millor: com a recepcionista, per 
exemple. Jo he fet feina en supermercats, 
però ara estic a l’atur”. 

Ja estan en licitació les obres que enllaçaran l’autopista d’Inca amb 
el polígon de Marratxí, que finança el Consell de Mallorca
Una vegada que el Consell de Mallorca va 
aprovar de manera definitiva el projecte d’exe-
cució de les obres que han de permetre l’enllaç 
de l’autopista d’Inca amb el polígon de Marrat-
xí, ara ja estan en fase de licitació.  Les obres 
tendran un cost de gairebé 1,5 milions d’euros 
i es perllongaran, una vegada adjudicades, per 
un període de quatre mesos des de l’inici. 

D’aquesta manera, les reivindicacions i deman-
des dels veïnats de la zona i dels empresaris del 
polígon es veuran ateses. L’entrada al polígon 
s’habilitarà a l’altura del quilòmetre 5,5 (camí 
de la Muntanya) i connectarà amb la zona in-
dustrial pel carrer de Teixidors. 

Entre els efectes que tendrà el nou enllaç en-

tre l’autopista i el polígon destaca la descàr-
rega del volum de trànsit pel pont d’Es Caülls 
i es millorarà també la seguretat al carrer de 
Tafona. 

D’igual manera, els residents a la urbanització 
de Son Ramonell tenran un accés gairebé di-
recte des de l’autopista als respectius domicilis. 



NOTÍCIES
Les persones que fan ús del Servei d’Ajuda a Domicili de 
l’Ajuntament augmenten un 40% respecte els anys 2016 i 2017

NOTÍCIES

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), una de 
les prestacions més importants de l’àrea 
de Serveis Socials Comunitaris Bàsics de 
Marratxí, atén unes 70 persones en el mu-
nicipi, la major part de les quals tenen més 
de 65 anys. Vuit d’aquestes persones mani-
festen dependència acreditada. Aquests 70 
usuaris suposen un increment del 40% (amb 
20 persones més) respecte als exercicis de 
2016 i 2017, en què eren unes 50.

El d’Ajuda a Domicili és un servei que, dotat 
amb un equip de nou treballadores familiars, 
inclou distints aspectes emmarcats en dos 
grans àmbits: d’una banda, atenció personal 
(higiene i cura, suport al seguiment mèdic i 
presa de medicació, mobilitzacions, acom-
panyament fora del domicili o suport emo-
cional...) i, de l’altra, aprenentatge d’hàbits 
(manteniment de l’habitatge, socialització, 
tasques d’atenció i cura a menors, pautes 

d’higiene...). A dia d’avui, unes 60 persones 
reben atenció a domicili, mentre que altres 
vuit són acompanyades en gestions fora de 
casa.

“Es tracta d’una assistència que duen a ter-
me nou treballadores familiars; es fa in-situ a 
la mateixa casa de les persones que deman-
den aquest servei, de manera que puguin 
quedar-hi. Es dóna preferència a aquesta 
permanència al domicili enfront a d’altres 
opcions per a aquestes persones, com pu-
guin ser els centres de dia o les residències”, 
explica Marta Serra, coordinadora de l’àrea 
de Serveis Socials. 

En la mateixa línia, Margalida Batle, coor-
dinadora del Servei d’Ajuda a Domicili, co-
menta que “és un servei de proximitat que 
permet que les persones que tenen dificul-
tats per valdre’s per elles mateixes puguin 

millorar la seva qualitat de vida i continuar 
dins el seu entorn habitual”.
A banda de les prestacions comentades, 
els usuaris que ho desitgin també poden 
sol·licitar els serveis de Menjar a Domicili i de 
Teleassistència, dels quals s’ocupa Creu Roja. 

El servei de Menjar a Domicili, incorporat 
fa poc temps, ofereix als usuaris la possibi-
litat de rebre dinar i/o sopar a ca seva. A dia 
d’avui, a Marratxí en fan ús 21 persones. 

Una altra prestació inclosa dins del Servei 
d’Ajuda a Domicili és el de Teleassistència, 
que permet que l’usuari, equipat amb un dis-
positiu que du amb ell, pugui activar les 24 
hores del dia un servei d’alarma que contac-
ta amb la Creu Roja instantàniament. Actual-
ment, són 153 les persones del municipi que 
fan ús d’aquest servei. Els anys 2017 i 2016, 
els usuaris eren un centenar.

Unes 500 persones varen participar el 5 de març a l’Enterrament de 
la Sardina, a Pòrtol

Gran participació a la trobada d’activitats de Gent Gran

El cap de setmana del 22 al 24 de març 
va tenir lloc una nova edició de la Trobada 
d’activitats per a la Gent Gran a l’Hotel Ba-
hía Condesa d’Alcúdia, i ho va fer amb una 
participació d’unes 300 persones, totes 
elles membres de en distintes associacions 
de gent major del municipi, integrades 
dins de la Federació de Majors de Marratxí  
(FAPEMAM).

Al llarg dels tres dies, l’activitat va ser tre-
pidant i va permetre la convivència entre 
els membres de les distintes entitats, parti-
cipant d’activitats comunes; això sí, la gran 
majoria destinades al manteniment d’un bon 
estat físic. 

Activitats, que d’altra banda, són les que 
en cada entitat té marcades en el calendari 

regular. Així, hi va haver classes de tai-chi, 
chi-kun o gimnàstica, cadascuna instruïda 
pel respectiu monitor. A cadascuna de les 
sessions hi va haver un centenar de partici-
pants.

Com a novetat es va programar per a l’edició 
de la Trobada d’enguany una sessió de cin-
efòrum, amb posterior debat.

Pòrtol va celebrar el capvespre del 5 de 
març una nova edició de l’Enterrament de 
la Sardina, i ho va fer amb una gran partici-
pació dels veïnats, uns 500, d’aquest nucli 
i d’altres punts de Marratxí. De fet, un dels 
comentaris més generalitzats entre el públic 
assistent va ser: “Som més que l’any passat”. 

La celebració, que es du a termes des de 
1993 i que compta amb l’organització de 

l’Associació de Persones Majors Es Turó, va 
iniciar-se amb una desfilada pels distints ca-
rrers amb la figura gegant (d’uns dos metres 
i mig) d’una sardina de cartró-pedra que els 
membres de la mateixa entitat havien fet 
amb les pròpies mans. La sardina va estar 
acompanyada en tot moment per una ex-
tensa comitiva fúnebre, formada per plora-
neres, gent vestida de dol i veïnats que varen 
seguir els passos de la Banda de Música de 

Marratxí. 

Una vegada acabada la desfilada, es va dema-
nar permís a la màxima autoritat (en aquest 
cas, el batle en funcions, Miquel Cabot) per 
fer sonar la trompeta i procedir a la crema-
ció de la sardina en una gran foguera, enmig 
d’un espectacle de crits i plors. En aquest 
cas, i per segon any consecutiu, els nins i ni-
nes escoltes de Pòrtol (amb els grups dels 
Ferrerets i Llops-Daines) varen cremar tam-
bé les sardines de cartolina que havien fet.
Finalment, es va fer un berenar en què -és 
clar- no hi varen faltar les sardines. De fet, 
es varen esgotar els 80 quilos que s’havien 
encarregat per a l’ocasió. El centre neuràlgic 
va ser la plaça de Can Flor, on també es va 
fer un sorteig de viatges a Menorca, a Eivissa 
i una estança en un hotel de Mallorca entre 
aquells participants que varen presentar-se 
endolats.

600 alumnes de Marratxí varen participar a Ia I Trobada  
Intercentres 2019 celebrada al poliesportiu d’Es Figueral

Els dies 27 i 28 de març es va celebrar 
al poliesportiu d’Es Figueral la I Trobada 
Intercentres 2019, amb dues jornades inte-
grades en el projecte municipal Construïm 
Democràcia, i amb el lema ‘Combatre la 
desigualtat’ com a rerefons de totes les 
activitats organitzades.

Així, uns 600 alumnes de primer i tercer 
d’ESO de les escoles públiques i concertades
del municipi (Es Liceu, La Salle, IES Marra-

txí i IES Sant Marçal) varen participar en els 
diversos tallers preparats per a l’ocasió: des 
de murals, ball modern, espai de debat i 
dinàmiques de grup i cooperació.

Dimecres va ser el torn dels alumnes de pri 
mer, i dimecres per als alumnes de tercer.
Entre tots, varen fer pintar murals participa 
tius, sota les directrius de Melicotó, Sath, 
Fatima de Juan, Gràcia de Juan i Margalida  
Vinyes. Igualment, tant la primera jornada 

com la segona tot l’alumnat de la Trobada va 
prendre part en un taller ocupacional de 
salut mental del Grup d’Educadors de Carrer 
i Treball amb Menors (GREC).

La Trobada Intercentres, la primera 
d’enguany, va fomentar per tant la convivèn-
cia i el treball en equip entre l’alumnat dels 
diversos centres. També es va potenciar, en el 
taller de debat, com fer efectives les opi-
nions pròpies.



REPORTATGE

LA FIRA DEL FANG, 
LA COMBINACIÓ PERFECTA 
DE TRADICIÓ I MODERNITAT

La XXXV Fira del Fang ja és història. Celebrada entre el 9 i 
el 17 de març a Sant Marçal, la Fira va tenir unes quaranta 
parades (a més de la major part de les olleries locals, tam-
bé hi havia expositors d’altres indrets de Mallorca i també 
de la península: Castella-La Manxa, Catalunya i Astúries).  

A l’acte d’inauguració, hi varen assistir el bat-
le, Joan Francesc Canyelles, els tinents de 
batle, Miquel Cabot i Antoni Mangiova, i el 
regidor de Fires i Festes, Josep Ramis, acom-
panyats, entre altres, del conseller de Treball, 
Iago Negueruela, i el vicepresident del Con-
sell de Mallorca, Jesús Jurado.

La Fira va combinar un any més tradició i mo-
dernitat. Així, en aquesta edició es va atendre 
la reivindicació dels expositors de l’any pas-
sat en el sentit de potenciar la gastronomia. 
D’aquesta manera, va néixer la I Mostra de 
Gastronomia i Ceràmica, FangCuina, que va 
tenir una gran acollida tant per part dels res-
taurants (15 s’hi varen adherir) com per part 
dels visitants. 

Així, cada restaurant va oferir els seus menús, 
a preus que no varen excedir els 20 euros, 
cuinats amb ceràmica i servits amb plets fets 
a propòsit per distintes olleries de Marratxí. 
Aquests plats duien serigrafiada la inscripció 
‘Fang Cuina’.

Dins d’aquesta iniciativa també va destacar el 
showcooking a càrrec del conegut xef mallor-
quí Miquel Calent, que va fer les delícies (mai 
millor dit) per a tots els assistents, amb una 
demostració de cuina local elaborada amb 
utensilis de fang. 

D’altra banda, com és tradició de cada any, hi 
va haver demostracions dels artesans locals, 
que, com la majoria d’activitats programades, 
varen tenir una gran seguiment.



ENTREVISTA

MARIA 
CRESPÍ

Acaba de fer 89 anys, viu sola (tot i que mai no s’hi sent, 
de sola), dorm set hores escasses, condueix, fa tai-chi, 
gimnàstica, camina una hora diària, cuina, llegeix... No 
és estrany que quan se li pregunta si té temps per tocar el 
piano (una de les seves grans passions) respongui contun-
dent: “No sempre, perquè tenc moltes coses a fer al llarg 
del dia...”. Així és Maria Crespí, una referència al Pla de 
na Tesa, on durant més de 70 anys ha estat organista de 
la parròquia, de la mateixa manera que també ha instruït 
en la música centenars de joves. El dia 16 de febrer, de 
manera totalment inesperada per a ella, l’Ajuntament i els 
amics de tota la vida li varen retre un emotiu homenatge.

PROFESSORA DE MÚSICA

-Maria, com va ser aquest homenatge? 
-Me varen dur enganyada del tot, jo no sabia res. Va ser una gran sor-
presa per a mi. Dies abans me varen dir que dia 16 de febrer (dissabte) 
convindria que fos a ca nostra a les set de l’horabaixa. No vaig pensar 
exactament què hi podia haver al darrere de tot això, tot i que sí que 
vaig sospitar mínimament. Jo sabia que hi havia d’haver un concert. I, 
arribat el dia, efectivament, a les set un grup d’amics me varen cridar 
i me varen dir que ja podia davallar. I a baix de casa ja vaig veure les 
xeremies... 

Tots junts vàrem anar fins a Ca Ses Monges, on ja esperava tota la gent 
convidada, no hi havia ningú pel carrer. Quan hi vaig arribar, els vaig 
trobar tots... Va ser molt guapo, quan vaig entrar a la sala d’actes hi era 
tothom. Encara ara m’emocion en recordar-ho. 

-Remuntem-nos en el temps: vos vau néixer aquí mateix, a Can Mem-
bre...

-Vaig ser la segona de tres germans, si bé el petit va morir al cap de 
poc de néixer. Els pares duien el bar de Can Membre, negoci que havia 
iniciat el padrí. La meva padrina jove era mestra, i va ser destinada a 
Randa, on ja es va quedar. I quan jo tenia només cinc anyets, el 1935, la 
vaig acompanyar perquè els pares 
me volien allunyar d’aquí, perquè 
Son Bonet era o podia ser focus 
de problemes. D’aquella època a 
Randa, me va venir l’afició per la 
música (la gran passió de la meva vida) i també per la muntanya. 

-I després va venir el Conservatori...

-Vaig començar a estudiar-hi als vuit anys, i hi arribava els primers 
temps a peu, després en tramvia i més tard en bicicleta. Superat el pri-
mer curs d’ingrés i solfeig, vaig iniciar la carrera de piano, que constava 
de vuit cursos. Record especialment professors com Joan Maria Tomàs 
o Ignasi Piña. I amb 16 anys (el 1946), ja la vaig acabar. Tenia clar que la 
música seria la meva vida.  

-Com varen ser les primeres passes en aquest món?

-Vaig començar d’ajudant de l’organista de la parròquia, Toni Jordà, un 
home pluriempleat, que feia de tot i bé: era organista, carter, posava 
injeccions i escrivia les cartes per a aquells que no sabien escriure. S’ha 
de recordar que en aquell temps, el Pla de na Tesa s’estava despoblant 
de població nadiua, de la mateixa manera que hi anaven venint perso-
nes de la península. I com que no hi havia (llavors) opció de dedicar-se a 
impartir classes de música (piano en concret), durant uns deu anys vaig 
ajudar els pares en les feines del bar. 

-Però el moment de la docència particular va acabar arribant a la seva 
vida...

-Afortunadament, així va ser. Quantitat de nins i nines varen introduir-
se en el món de la música (i del piano en concret) amb les meves 
classes. Sovint, els preparava per a l’accés per lliure al Conservatori; 
aquesta feina la vaig fer durant molt de temps; de fet, no la vaig deixar 
fins fa uns deu anys. 

-Com a organista de l’església del Pla de na Tesa fins fa molt poc, com 
qui diu.

-De fet, ho vaig ser fins l’any passat, i ho vaig haver de deixar a causa 
d’una caiguda que vaig patir i que me va comportar un trencament 
de la mà dreta. Mira que n’he vist passar de capellans en tot aquest 
temps.... I també he ajudat a la formació de corals parroquials, cosa que 
m’ha fet molt feliç sempre. 

-Ja ens ho dèieu fa un moment. La muntanya també ha estat una gran 
passió per a Maria Crespí. 

-I tant. Quan vaig anar a Randa, m’hi vaig aficionar de tot d’una, 
amb cinc anys. Amb les meves amigues, sortíem de classe a les 
cinc de l’horabaixa, i, clar, estàvem a peu de muntanya. Era molt 
habitual fer-hi una volta. De vegades, si el dia era més llarg, la tia 
ens deixava anar a Cura, a través d’una drecera que ara ja no hi és. 
A la muntanya sempre hi he estat molt feliç: m’he cansat molt, he 
patit banyadures..., però sempre ha valgut la pena. Quan eres al 
capdamunt de la muntanya, on ja no hi ha camí, i veies el que veies 
te fugia tot el cansament. 

La muntanya m’entusiasmava, i he anat per tot Mallorca. Ja de més 
major, me vaig apuntar a Foment de Turisme i fèiem excursions 
cada diumenge, durant més de 50 anys; molt de temps, fins fa tres 
anys, també vaig anar amb el grup El Segall, de Gaspar Valero. El 
cas és que no hi ha cap cim important a Mallorca que no hagi pujat 
dues vegades: Puig Major, Tomir...  

-Tant a través de la música com també de la muntanya, vós heu fet 
molts d’amics...

-Sí, així és. Jo tenc moltes d’amistats. La gent que he conegut a la 
muntanya és moltíssima. Molts de guies de Foment de Turisme, de 

quan jo era jove, ja són morts. 
Jo els estimava molt. I amb 
la música, també, he conegut 
moltíssima de gent, sobretot els 
que han passat pels distints cors 

de la parròquia. Quan vaig començar a ajudar l’organista, hi havia 
un cor d’homes; i després vaig tenir al·lotes i gent major; molt prest 
ja vaig organitzar un cor de nines. N’han passat tantes, tantes, de 
nines, però no les he comptat mai. 

-Vós no us heu casat mai, viviu sola fa molts d’anys...

-Sí, així és, des de la mort de ma mare. Però mai no m’he sentit 
sola, sinó al contrari, i això que ja no queden gaires amigues de la 
meva edat. A mi, sempre, la música i la lectura m’han obert molts 
camins a la vida. I, per altra banda, mai no m’avorresc: faig tai-chi 
un pic a la setmana, gimnàstica dos pics; i a més amb les amigues, el 
vespre, sempre anam a caminar una horeta de dilluns a divendres: 
ho passam molt bé, reim i contam dolls. És un relax per a totes, no 
ens cansam, ho necessitam. I jo necessit xerrar, m’agrada. Dissabte 
i diumenge, hi vaig pel meu compte.  

-Vós, una dona molt activa i molt lluitadora, què pensau del feminis-
me?

-No sabria què dir-te. Les dones estàvem molt limitades, però 
també ara s’han passat una mica. No sé si en el terme mig aniria un 
poquet millor. Però, vaja, que era necessari un canvi, segur. Ara, 
quan veig un matrimoni jove, veig que ells duen l’infant, i que quan 
plora de vegades demanen més pel pare que per la mare... pens 
quin gran canvi. Això és molt guapo, hem avançat molt. A la meva 
edat, era impensable veure un home duent un infant si tenia la 
dona al costat. Igual que empènyer el cotxet. Què vol dir? Pareixia 
que els homes estaven limitats per tot i que les dones no podien 
sortir de ca seva. 

-Per cert, vós conduïu...

-Sí, fa unes setmanes vaig renovar el carnet, cosa que per la meva 
edat, he de fer cada any. Me varen dir: “Molt bé, Maria, ara ja fins 
l’any que ve”. I jo els vaig dir que ara de moment hi som, l’any que 
ve ja veurem. La mort? Trob que és una cosa molt natural; si hem 
nascut, ens hem de morir. Jo som creient, tenc molta fe, però tam-
bé dubt. De vegades pens que si després de la mort no hi hagués 
res més seria una bona decepció.

“Ja de nina tenia clar que la música 
seria la meva vida”



 AGENDA ABRIL
CULTURA

CURSOS I TALLERS

ACTIVITATS

ESPAIS JOVES

2/4/2019
Taller de pyssla.

17.00 h
Local Pla de na Tesa.

17/4/2019
Sevillanas.

19.00 h
Espai Jove de Pòrtol.

Inscripció prèvia, a través de WhatssApp al 
696 638942

23-24-25/4/2019 
Viatge a Formentera.

ANIVERSARIS

7/4/2019
Dinar d’aniversari de l’Associació de Perso-

nes Majors Llebeig-Pla de na Tesa.
13.30 h

Restaurant Binicomprat.

14/4/2019
Dinar d’aniversari de l’Associació de Perso-

nes Majors Es Siurell-Es Figueral.
13.30 h

Restaurant Ses Cases de Son Sant Martí.

EXPOSICIONS

Del 29/3/2019 a 19/4/2019
Huma (no)

Exposició col·lectiva de David Campaner, 
David Martín i Francisco García que convi-

da a una reflexió sobre l’ésser humà.
De dimarts a dissabte, de 18.00 h a 20.00 h

S’Escorxador.

2, 9, 16, 23 i 30/4/2019
Taller de costura creativa. Patchwork.

Local social Associació de Mestresses de 
Casa de Sa Cabaneta (c/Olesa, 94 baixos).

17.00 h a 20.00 h
Impartit per Xisca Tarongí

Reserva de places: 607 66 25 07 o al 
mestressescabaneta@gmail.com

TALLERS

DIADA DEL LLIBRE

27/4/2019
Diada del llibre.

Consulta programació específica

2/4/2019
Instagram per a botiguers.

Com usar les xarxes socials des d’una pers-
pectiva de negoci.

14.00 h
Sa Deixalleria

9/2/2019
Consultoria sobre Xarxes Socials.

Sessió per a aquells comerços que  vulguin 
aprofundir o tinguin dubtes sobre fa a 

Google My Business, Facebook i Instagram. 
A càrrec de Mar Nicolau, social media i 

màrqueting digital.
14.00 h

Sa Deixalleria

ACCIONS FORMATIVES ICOMERÇ



pecte per tal que ells mateixos poguessin fer-les amb les pròpies 
mans.

Una altra activitat relativa al món del te va correspondre a una con-
ferència en què la ceramista valenciana Encarna Soler va abordar 
l’estreta relació entre la ceràmica i el te. Posteriorment, en una altra 
jornada, va arribar el taller de rakú, que va anar a càrrec de l’Escola 
de Municipal de Ceràmica. Els alumnes inscrits varen aprendre a de-
corar i coure una peça de ceràmica: el chawan o bol. El taller, amb 
gran acceptació de públic, va anar a càrrec de tres grans experts en 
la matèria reunits, de manera excepcional, en un mateix acte forma-
tiu: Joan Pere Català, Toni Vich i Julio León. 

Finalment, hi va tornar haver un acte sobre la cerimònia japonesa 
del te; en aquest cas a càrrec de l’associació Reido. Com en els ac-
tes precedents vinculats al te, també aquesta vegada hi va destacar 
l’activa participació del públic assistent. 

La temàtica d’aquesta edició de 2019 de la Fira del Fang va ser ‘La 
ceràmica i el te’, de manera que, a més de les teteres i els bols pre-
sents a moltes de les parades del recinte firal de Sant Marçal, tam-
bé es varen organitzar diversos actes vinculats directament amb el 
te, sempre amb caràcter gratuït. Aquests actes, en forma de tallers 
o conferències varen ser a càrrec d’especialistes reconeguts en la 
matèria i varen generar, en dies diversos, una gran expectació i as-
sistència de públic.

Així, el mateix dia de la inauguració hi va haver un taller de pre-
paració de te matxa, amb Eduardo Geijo, de Tea Ritual. Va ser un 
taller-demostració sobre aquest tipus de te verd en pols, molt en 
auge, que és el que s’usa en la cerimònia del te. A més, distints estu-
dis donen fe de les bones propietats que té aquest te. 

D’altra banda, en una altra jornada, Toni Vich va fer un taller de tas-
ses de te, en què va donar als assistents les nocions bàsiques al res-

TERRA DE FANG

EL TE, GRAN PROTAGONISTA DE 
LA FIRA DEL FANG

TENDÈNCIES ACTUALITAT

El fotògraf mallorquí Rafel Crespí va ser el guanyador de FotoFang 
2019, el primer Concurs de Fotografia sobre ceràmica que ha orga-
nitzat l’Ajuntament en el marc de la Fira del Fang. Crespí va recollir 
el premi en l’acte de cloenda de la Fira. FotoFang pretén donar a 
conèixer el fang com a producte turístic de qualitat per als visitants 
del municipi i, per tant, s’ha organitzat considerant la ceràmica com 
a pilar fonamental de la cultura marratxinera. D’aquesta manera, les 
bases del concurs establien que les fotografies havien de mostrar el 
fang com a patrimoni autòcton, històric i cultural del municipi.

Crespí va ser escollit entre els participants del certamen d’enguany 
com a millor projecte expositiu vinculat a la ceràmica, segons el 
veredicte emès pel jurat del Concurs el dia 8 de març. El projecte 
de Rafel Crespí utilitza la interrelació entre la ceràmica i el folklore 
mallorquí vinculat als dimonis de Sant Antoni. Gaizka Taro va ser el 
segon classificat i Balbina Fullana la tercera. 

RAFEL CRESPÍ, GUANYADOR DE LA 
PRIMERA EDICIÓ DEL CONCURS FOTO 
FANG

MIDCENTURY COLORS, LA  
RECUPERACIÓ D’UN ESTIL PROPI  
DELS ANYS CINQUANTA I SEIXANTA
La tendència Midcentury Colors rep una influència clara dels mer-
cats americans. Les contribucions dels Estats Units vénen tant per la 
recuperació de l’estil pròpiament dit dels anys cinquanta i seixanta, 
com també pels colors en bloc i plens de vida, encara que també amb 
versions més sòbries en la seva aplicació ceràmica. 

Si bé en general els elements decoratius són molt escassos o nuls, es 
presenten propostes amb un repertori gràfic geomètric i lineal, en 
què els recobriments guanyen especial protagonisme. En tots els ca-
sos, el color és l’element vertebrador dins de l’estratègia decorativa. 

L’ús de la geometria, a través de distintes formes, serà sempre un 
bon recurs en aquesta tendència: en mosaics, en Op Art, en com-
posicions gestuals o en estructures lineals. Els motius de caràcter 
geomètric es reprodueixen sobre peces senzilles monocolors, per 
desplegar-hi tot un joc d’efectes i color.



MEMÒRIA

L A COVA DE SON CAULELLES,  
TESTIMONI PRETAL AIÒTIC DE MARRATXÍ
La cova pretalaiòtica de Son Caulelles (també coneguda com “cova des moro”) és un dels monuments funeraris prehis-
tòrics de Mallorca. La seva antiguitat és d’uns 3.000 anys, i formava part d’un conjunt de cinc coves funeràries, si bé 
les altres quatre ja no són visibles en quedar sepultades amb la construcció del camp de futbol de Son Caulelles.   El 
2017, l’Ajuntament va adquirir la cova i, per tant, és de titularitat pública.

La cova destaca pel fet de ser una cova ar-
tificial (no natural), amb cambra allargada, 
nínxols, bancs laterals i fossa central. Els ca-
dàvers hi eren col·locats, segons els estudio-
sos, damunt dels bancs, mentre que la fossa 
central era usada com a ossera. 

És una de les coves de configuració comple-
xa més ben conservades. Va ser descoberta 
l’any 1915 i va ser excavada per Vicenç Furió, 
el 1926, dins d’un projecte que comandava 
Pere Bosch Gimpera sobre la prehistòria de 
la Mediterrània occidental, en què també va 
participar Josep Colominas. Furió i Colomi-
nas varen dur a terme la primera prospecció 
del terme. Tant Furió com Hemp la conside-
ren dins del grup de Santa Eugènia, per les 
seves similituds amb els coves del Rafal. 

Més tard, el 1960, Josep Mascaró Passarius 
va publicar un treball sobre les coves pre-

històriques de Mallorca, i feia referència ex-
plícita a la cova de Son Caulelles, on va fer 
dues planimetries que encara són usades a 
dia d’avui. 

L’any 1966, va ser declarada Bé d’Interès 
Cultural. Un any més tard, el 1967, Mascaró 
Passarius va inventariar 15 jaciments a Ma-
llorca, en un treball que li va encarregar el 
Ministeri de Cultura. I entre aquests, parla 
de la cova de Son Caulelles.

L’interès suscitat per aquest enclavament 
històric del municipi ha propiciat que, a les 
edicions segona i tercera de les Jornades 
d’Estudis Locals, se’n presentassin distints 
treballs. Així, Joan Fornés, Jaume García, 
Carlos Quintana i Damià Ramis varen signar 
el treball titulat “Les coves prehistòriques 
de Marratxí: una aportació a l’estudi de 
l’àmbit funerari”, mentre que Joana Maria 

Bestard va presentar “Cova artificial d’en-
terrament de Son Caulelles”. 

En el treball col·lectiu, els autors exposen 
que “tenim motius per pensar que les condi-
cions ambientals eren diferents a les actuals. 
La vegetació no es conserva aquí en el seu 
estat natural, dominen els pins i els ullastres 
a Son Cós i Son Caulelles; la presència de 
l’alzina testimonia el protagonisme d’aques-
ta espècie en èpoques anteriors”. (...)

També assenyalen que “quasi totes les co-
ves de Marratxí es troben situades a l’àrea 
de Son Cós i i els turons de Sa Cabaneta i 
Pòrtol (...). Dins l’àrea d’estudi, es localitzen 
vint-i-sis coves, de les quals disset tenen in-
terès prehistòric”. “A l’àrea dels turons de Sa 
Cabaneta i Pòrtol -continuen-, on se situen 
els dos nuclis de població més importants 
del terme, únicament n’hi trobam quatre, 

Foto: Arxiu Miquel Mut

dues de les quals han estat a punt de desa-
parèixer (Son Caulelles i Son Verí Nou)”. 

Els estudiosos afirmen que “a partir d’una 
anàlisi tipològica de les coves prehistòri-
ques, hem conclòs que totes s’emmarquen 
dins l’àmbit funerari. Cronològicament, si-
tuam les cavitats amb interès prehistòric en 
el marc del Bronze inicial i el Talaiòtic (Bron-
ze i Ferro)”. 

Finalment, com a conclusió, Fornés, García, 
Quintana i Ramis asseveren que “és possi-
ble que la tipologia dels hipogeus depengui 
simplement de factors geològics” i també 
escriuen que “no creiem que la concentra-
ció d’estructures funeràries ni l’agrupament 
en una mateixa necròpoli o àrea pròxima 
vengui determinada per una major o menor 
densitat poblacional, sinó que respon a la 
concentració en una zona muntanyosa amb 
menor pressió urbanitzadora i poblacional, 
i unes característiques geològiques favora-
bles”. 

De la seva banda, en el treball titulat “Cova 
artificial d’enterrament de Son Caulelles”, 
de Joana Maria Bestard, realitzat sobre es-
tudis previs de son pare, exposa que “sobre 
el procediment seguit per realitzar l’exca-
vació, es pot pensar que es feia banyant la 
paret per tal de facilitar el treball”. També 
comenta que “devora els escalons un petit 
ixent. Els arqueòlegs donen importància a 
aquest detall. Creuen veure-hi un petit al-
tar damunt el qual es devia dipositar alguna 
mena d’amulet o divinitat durant la inhuma-
ció”.

En qualsevol cas, després de diversos in-
tents, l’Ajuntament lva fer de titularitat pú-
blica la cova de Son Caulelles en adquirir-la 
el setembre de 2017. 



UN DIA AMB L’EQUIP DE DINAMITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquest equip el formen el politòleg Miquel  
Vilanova, cap de l’Àrea de Participació, Neus 
Lliteras, llicenciada en Geografia, màster en 
Participació Ciutadana i directora de l’empresa
GestAmbiental, i les sociòlogues Maria  
Antònia Cladera i Miquela Llull, tècniques en 
Participació Ciutadana de la mateixa empresa, 
que presta els seus serveis al consistori.

Ells mateixos expliquen el principal objectiu de 
la seva feina. “Bàsicament, consisteix a fomen-
tar i dinamitzar la participació ciutadana a Ma-
rratxí, i explicar tant a joves com a adults quines 
possibilitats i vies tenen d’incidir en els projec-
tes municipals. També ajudam a dinamitzar les 
activitats d’entitats, associacions i col·lectius, 
tant pròpies com externes (participant en pla-
taformes, manifestacions, crítiques...). De la 
mateixa manera, intentam impulsar el treball 
en xarxa: és a dir, que la gent i les entitats es 
coneguin i puguin fer coses conjuntament”.  

Dos grans projectes ocupen els professionals 
de l’àrea: d’una banda, conscienciació (i pos-
terior implicació) a l’alumnat de Primària i Se-
cundària sobre la democràcia i la participació 
i, de l’altra, foment de la ciutadania en les dis-
tintes edicions dels Pressuposts Participatius. 
“Dins del Servei de Dinamització de Partici-

CONEIX L’AJUNTAMENT

pació Ciutadana, una part és assessorament 
i atenció presencial a les entitats (a la seu de 
l’Ajuntament els dimecres matí i a l’edifici Erika 
els dijous d’horabaixa). Posteriorment, vàrem 
començar a enfocar projectes cap a l’Educació 
Secundària i cap als Pressuposts Participatius. 
Respecte a aquest capítol, hem de subratllar 
l’evolució que hi ha hagut, ja que el primer any 
les propostes varen sorgir de l’Ajuntament, i la 
ciutadania les va prioritzar, mentre que a partir 
de la segona edició ja varen ser els ciutadans 
els varen presentar i votar les propostes. I en-
guany, seguim en aquesta mateixa línia”.

Finalment, malgrat la falta de referents del 
passat, els integrants valoren com a molt sa-
tisfactoris distints aspectes de la seva labor. 
“La nostra feina amb els al·lots és molt positi-
va. Ens consta que tant professors com pares 
estan contents que donem als joves aquests 
coneixements o aquestes eines perquè puguin 
participar i fer coses. Això és una satisfacció 
important per a nosaltres. I també l’augment 
de participació que hi ha en els pressuposts 
participatius. És sinònim que més o menys la 
feina que feim té una resposta”. 

Per altre costat, indiquen que “quan els alum-
nes, sigui de Primària o de Secundària, són 

capaços de confrontar idees davant l’altre de 
manera raonada i crítica, ens sents satisfets. 
Que puguin defensar una idea és un fet im-
portant, fins i tot de canviar d’idea. En defini-
tiva, el fet d’obrir aquest espai de debat per a 
l’alumnat és un fet important, des del nostre 
punt de vista”. 

La participació ciutadana és una de les qüestions que s’han posat en marxa en aquesta legislatura, per primera  

vegada a l’Ajuntament. Un equip de quatre persones fa feina diàriament per dinamitzar aquesta temàtica, i ho fa a 

través de distintes iniciatives. 

DINAMITZACIÓ DE PARTICIPACIÓ  
CIUTADANA EN XIFRES

Servei presencial:  
2017 i 2018: 165 assessoraments i  

acompanyaments.

Pressupostos Participatius:

2017: 30 projectes presentats per 
l’Ajuntament, 1.343 persones votaren.

2018: 42 projectes presentats per la  
ciutadania, 1.761 persones votaren.

Projectes educatius (Aprenem a Participar 
i Construïm Democràcia): 

2017-2019: 736 alumnes de primària.

2017-2019: 1.482 alumnes de secundària.

CIUTADANIA ACTIVA

ELS PARTITS POLÍTICS MÉS JOVES

El reciclatge de residus, l’ús de les llengües a 
l’escola, l’educació sexual, el carril bici, el co-
txe elèctric, el foment de la lectura, el turis-
me sostenible, ajudes a la població migrada... 
Són només algunes de les temàtiques incloses 
en les propostes dels “partits polítics” consti-
tuïts pels alumnes de quart d’ESO del Liceu 
de Sa Cabana i de La Salle del Pont d’Inca. 

El “naixement” d’aquests partits s’emmarca 
en el projecte ‘Democràcia Participativa’ que 
promou el departament de Participació Ciu-
tadana. Així, una vegada creats els grups polí-
tics a les respectives escoles, totes les forma-
cions varen presentar els dies 7 i 12 de març 
el respectiu programa electoral (amb vídeo 
inclòs) a representants dels distints polítics 

municipals: tant de l’equip de Govern (Més, 
PSIB-PSOE i Som Guanyem Marratxí) com 
de l’oposició (Partit Popular i Independents 
de Marratxí-Pi). I ho varen fer, com mereixia 
l’ocasió, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. En 
el cas d’Es Liceu, encapçalats pels professors 
Tonina Cànaves i David Gómez. En el cas de 
La Salle, amb la professora Maria Pilar Vidal. 

El dia 7 el torn va ser per a les formacions 
polítiques constituïdes en Es Liceu: Progreso 
del Pueblo, Partit Comunista de Marratxí, El 
Canvi i El Pueblo. D’altra banda el dia 12, va-
ren ser els partits sorgits a La Salle: Partido 
Igualitario de Marratxí, Unidos Para Marratxí, 
Partido para la Igualdad, Partido por la Igual-
dad, Izquierda Marratxí, La Unión Partido So-

cialista Liberal, Lealtad Ciudadana Unida, Par-
tido Democrático de Marratxí, Juntos (por un 
Bien Común) i Construimos Democracia.

Els polítics “reals” varen prendre bona nota 
de les propostes dels partits creats a les esco-
les, i varen subratllar els punts forts de cada 
formació. De la mateixa manera, en algun 
cas varen plantejar preguntes als joves sobre 
com defensarien algunes de les propostes 
que figuraven en els respectius programes.
El projecte “Democràcia Participativa” va 
donar com a resultat, entre altres la creació 
del Consell de la Infància i del Consell de 
l’Adolescència, d’on han sorgit justament les 
idees de formar els “partits polítics” a les es-
coles.




