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GORI BIBILONI: “LA CLAU DEL NOSTRE ÈXIT HA ESTAT CREURE 
SEMPRE EN ALLÒ QUE FEIM” LLET D’AMETLA TRADICIÓ  
NADALENCA A MARRATXÍ JOVENTUT EL PERILL DE LES  
ADDICCIONS



En aquestes dates (sobretot els dies més 
assenyalats) hi abunden els productes co-
mestibles, que solen ser exquisits, des dels 
aperitius fins a les postres o les begudes. I 
a Marratxí, hi ha una beguda particularment 
preuada: és la llet d’ametla, tota una tradició 
en el municipi. 

En aquest número de la revista, a la secció 
de ‘Memòria’ hi reproduïm un estudi elabo-
rat per Bernat Cabot, que en fa un repàs a 
la història i a l’origen, ineludiblement lligat a 
l’època dels frares de Sant Francesc de Pau-
la, anomenats «mínims», que varen fundar 
una comunitat al poble veïnat de Santa Ma-
ria. La primera documentació escrita de llet 
d’ametla data del segle XVII. El cas és que, 
tres segles després, la llet d’ametla és un ele-
ment ben present a moltes taules de Marratxí 
en aquestes dates.

Fora de l’àmbit gastronòmic, hi ha un altre 
element, una altra figura que també està vin-
culada al Nadal. L’origen dels siurells, o de fi-
gures similars, l’hem de trobar a latituds llun-
yanes, però el vincle amb Marratxí es remunta 
a finals del segle XIX, quan es varen començar 
a vendre i popularitzar a les romeries de l’illa 
(Sant Marçal, Bonanova i Sant Bernat). Avui, 
el siurell té una funció decorativa, també per 
Nadal, amb figures convenientment caracte-
ritzades i, fins i tot, naixements complets.

Llet d’ametla i siurells; siurells i llet d’ametla... 
Elements identitaris d’un municipi, Marratxí, 
que parlen d’una manera de ser i de viure. 
Molts d’Anys a tothom!!!

EDITORIAL 
Siurells nadalencs i 
llet d’ametla, signes 
d’identitat de Marratxí
Ja estam a desembre i, per tant, tam-
bé a les portes de Nadal, dates en què 
proliferen els actes de tota casta per a 
tots els públics i, sobretot, per gaudir 
en família, perquè si hi ha unes fes-
tes familiars (a més de tradicionals) 
aquestes són les nadalenques. De fet, 
és difícil no imbuir-se del Nadal, ja que 
tot hi evoca: la il·luminació, els pesse-
bres, els sopars d’empresa, la loteria... 
i, no menys important, els grans àpats 
entorn d’una taula que reuneix tota la 
família.
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CRÈDITS



Els batles de Marratxí i de Palma, Joan Francesc 
Canyelles i Antoni Noguera, varen estrenar 
el 20 de novembre l’ampliació de la línia 3 de 
l’EMT, que arriba ara fins als nuclis de Cas Capità 
i Pla de na Tesa, i no només fins a Son Bonet, 
que era fins ara el punt d’inici i de fi de trajecte. 
Els dos batles varen fet el recorregut des de 
Son Bonet fins a Pla de na Tesa, i varen estar  
acompanyats del tinent de batle de Marratxí, 
Miquel Cabot, el regidor de Participació 
Ciutadana, Antoni Mangiova, la regidora de 
Mobilitat, Cristina Alonso, la regidora de Serveis 
Socials, Aina Amengual, el regidor de  Vies i 
Obres, Andrés Campuzano, i el gerent de l’EMT, 
Mateu Marcús.

D’aquesta manera, es materialitza el conveni 
signat a principis de novembre entre els dos 
consistoris. La freqüència de pas serà d’una hora, 
i un de cada sis autobusos que habitualment fan 
el recorregut arribaran fins al Pla de na Tesa. Es 
millorarà, per tant, el servei de transport públic 
que hi ha al municipi, que fins ara només era 
atès per una línia interurbana.

Diàriament, es faran 15 viatges fins al Pla de 
na Tesa, des de les 7 i fins a les 21 hores. La 
línia es perllonga en 2,25 quilòmetres. Les 
noves aturades se situaran en sentit Pla de na 
Tesa al baixador de SFM del Pont d’Inca Nou, 
a la rotonda que enllaça la Ma 13A amb la Ma-
3013  i acaba al carrer de Dragonera. En sentit 
Palma, surt del carrer Mestral, s’atura al carrer 
de Formentera i al baixador de SFM del Pont 
d’Inca Nou.

Joan Francesc Canyelles va subratllar que 
l’ampliació “dóna resposta a una demanda 
històrica de Marratxí, a més de donar una 
solució als habitants del Pont d’Inca Nou, Cas 
Capità i Pla de na Tesa, que poden accedir a una 
línia privilegiada de l’EMT que passa pel centre 
neuràlgic de Palma”. Miquel Cabot va afegir, en 
el mateix sentit, que “significa una millora molt 
important per a la mobilitat d’aquests nuclis i 
incideix en la importància de concebre l’àrea 
metropolitana com a zona única des del punt de 
vista de mobilitat i serveis”.

Inaugurada l’ampliació de la línia 3 de l’EMT, que 
connecta Cas Capità i Pla de na Tesa amb Palma
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Igualment, al llarg de tot el matí va estar ex-
posada una carpa amb la campanya que en-
guanyha posat en marxa el departament de 
Serveis Socials ‘No i punt. De festa, Marratxí 
lliure d’agressions sexistes’.

A més, tota aquesta setmana romandrà expo-
sada a la balconada de l’Ajuntament una lona-
amb el cartell guanyador del concurs municipal 
convocat per l’Ajuntament per a aquest fi. Un-
cartell, dissenyat Maria Munar, que du el lema 
de la campanya ‘25-N. Marratxí, tots contra la 
violència de gènere‘.

NOTÍCIES

Dia 15 de novembre deu joves varen co-
mençar a fer feina a distintes dependències 
de l’Ajuntament i a l’empresa Marratxí XXI, 
després d’haver estat seleccionats a través 
del programa ‘SOIB Jove Qualificats-Enti-
tats Locals 2018’, on tenien com a requisits: 
estar inscrits al SOIB i al programa de Garan-
tia Juvenil, ser menors de 30 anys i acreditar 
titulació universitària o superior de Forma-
ció Professional. 

Tots deu joves faran feina 12 mesos amb un 
contracte remunerat en pràctiques. L’equip 
de govern -amb el batle Joan Francesc Can-
yelles i el regidor d’Ocupació i Formació, 
Humberto López, al capdavant- i el director 
general d’Ocupació i Economia del Govern, 
Llorenç Pou, els varen donar la benvinguda. 

Prop de 500 nins i nines i 70 
monitors varen participar a la 
Diada d’Esplais 2018

Marratxí va participar de forma massiva en 
tots els actes programats el diumenge 25 de 
novembre al mercat del polígon, amb motiu de 
la celebració del Dia contra la Violència de Gè-
nere. El punt àlgid de la jornada va arribar amb 
la lectura del manifest a càrrec de la jove de 15 
anys Maria Munar, autora del cartell guanyador 
del concurs del 25-N.

Molts de veïnats varen aprofitar l’oportunitat 
que se’ls va brindar per deixar els seus mis-
satges en positiu en el mural habilitat per a la 
causa. Mentrestant, varen poder gaudir al llarg 
de tot el matí i fins al migdia de diverses actua-
cions artístiques i musicals.

Marratxí es va sumar al Dia contra la  
Violència de Gènere, amb actes programats 
el matí del 25-N al mercat del polígon

Deu joves del programa ‘SOIB Jove-Qualificats Entitats Locals 2018’  
comencen a fer feina a l’Ajuntament i a l’empresa municipal Marratxí XXI 

Marratxí presenta a la World Travel Market la marca turística 
amb la qual vol posicionar-se com a ‘slow-destination’

L’Ajuntament de Marratxí va presentar a la 
World Travel Market (WTM) de Londres, ce-
lebrada del 5 al 7 de novembre, la nova mar-
ca turística del municipi amb la que pretén 
posicionar-lo entre les principals ‘slow-des-
tination’ de l’illa.

Aquesta estratègia de posicionament és el 
fruit d’un treball de recerca sobre els va-
lors i potencials del municipi, en què, entre 
d’altres, s’ha preguntat als veïnats de Marra-
txí i als d’altres pobles de Mallorca quina és 
la seva percepció sobre l’oferta de dinamit-
zació del quart municipi més poblat de l’illa.

L’anagrama que representa la lletra ‘M’ en 
moviment també està inspirat en la for-
ma del terme municipal, que engloba fins 
a 27 nuclis urbans. El lema de la campanya 
d’enguany ha estat ‘Experiències per des-
cobrir’ i servirà de paraigües per a totes les 
activitats dinamitzadores del municipi amb 
interès per a possibles visitants, com ara la 

NOTÍCIES

Fira del Fang, la Biennal de Ceràmica, la Fira 
de Tardor o la Fira de la Llet d’Ametla, entre 
d’altres.

La regidora de Turisme, Jero Sans, va expli-
car que “a curt termini, l’objectiu del consis-
tori és, d’una banda, fer més atractives les 
accions consolidades previstes per al públic 
visitant i, de l’altra, realitzar accions test on 
proposar clarament un producte basat en 
l’interès del visitant: gastronomia i entre-
teniment familiar, sobre un posicionament 
slow”.

A principis d’any, el consistori va posar en 
marxa el portal visit.marratxi.es en anglès i 
alemany a més de català i castellà, que per-
met als visitants accedir a tota la informació 
disponible dels llocs i activitats d’interès del 
municipi.

Impuls al cicloturisme
Aprofitant l’estada a la World Travel Market 
de Londres, el batle, Joan Francesc Canye-

Canyelles va subratllar que “la nostra ex-
periència d’altres edicions del programa de 
joves qualificats ha estat molt bona”. “En 
aquest temps que fareu feina amb nosal-
tres, aprendreu i aportareu molt, cosa que 
és important. Us sentireu útils i tendreu una 
oportunitat que heu d’aprofitar”, ha afegit 
adreçant-se directament als joves. Canyelles 
també es va felicitar pel fet que el contracte 
hagi passat de set mesos en edicions prece-
dents a 12, en aquest cas.

De la seva banda, Pou va comentar que “pel 
SOIB és una satisfacció molt gran haver po-
sat en marxa en aquesta legislatura el pro-
grama SOIB Jove-Qualificats, que dóna una 
oportunitat laboral als joves recent titulats  
que, en molts casos, tenen dificultats per 

accedir a la seva primera feina. Les expec-
tatives són molt bones, ja que se supera 
el 58% d’inserció els 6 mesos posteriors a 
l’acabament del programa”.

El regidor d’Ocupació i Formació, Humber-
to López, va afegir que “sens dubte, sereu 
una ajuda molt important en les respectives 
àrees de l’Ajuntament i de Marratxí XXI on 
fareu feina”. 

Dos dels deu joves fan feina, en efecte, a 
l’empresa municipal Marratxí XXI, i els altres 
vuit a les següents dependències del consis-
tori: Urbanisme, Serveis Socials, Medi Am-
bient, Joventut, Economia, Comerç, Ocu-
pació i Formació, i Comunicació.

lles, i la regidora de Turisme, Jero Sans, varen 
mantenir una reunió amb Matías Ximelis, co-
fundador de l’empresa mallorquina Cycling 
Friendly, per també posicionar el municipi 
com una referència en el món del ciclotu-
risme, aprofitant la seva ubicació geogràfica 
estratègica.

“L’objectiu de la reunió ha estat avaluar les 
possibilitats que Marratxí ofereix per als 
practicants del cicloturisme, ja sigui a tra-
vés de les distintes rutes a completar o bé 
a com a punt de trobada dels cicloturistes. 
En aquest sentit, hem acordat amb Cycling 
Friendly la signatura d’un conveni per 
fer feina en aquesta matèria”, va explicar  
Canyelles.

El batle també va recordar que Cycling 
Friendly és una empresa especialitzada en la 
promoció del ciclisme, i que, gràcies al con-
veni que s’ha de signar, posicionarà Marratxí 
a les webs de referència del cicloturisme a 
escala internacional.

El dissabte 24 de novembre Marratxí va viu-
re un any més la Diada d’Esplais, una cita que, 
organitzada per l’àrea de Joventut a través 
dels Espais Joves, se celebra cada dos anys, 
amb la finalitat principal de ser un acte cohe-
sionador per als joves del municipi (d’entre 
tres i 18 anys), en el sentit que es coneguin i 
puguin interactuar.

A l’acte, celebrat a l’IES Marratxí, hi varen 
prendre part els tres clubs d’esplai de Ma-
rratxí: AEG Soca Arrel, Es Puntet i Utopia, 
amb la participació de 500 nins i nines, de 
70 monitors i els cinc dinamitzadors de 
l’Ajuntament.  

Al llarg de tota la jornada, els nins i nines 
varen dur a terme activitats en grup i varen 
acabar-la ballant unes danses.

En definitiva, després de recuperar-se ara fa 
dos anys, la Diada d’Esplais es consolida com 
un dels esdeveniments importants per als 
nins i nines de Marratxí.



REPORTATGE

“JO CONTROL”:  
EL PROBLEMA DE LES  
ADDICCIONS DELS JOVES

La psicòloga Joana Maria Solano, que fa feina 
per al Projecte Jove (integrat dins de Projecte 
Home) va fer una llarga dissertació a les ‘Jor-
nades Familiars de Prevenció d’Addiccions’ 
sobre el Fortnite i els seus possibles efectes.   
“És un videojoc que es juga a la play station 
i tracta de matar persones i sobreviure. S’hi 
pot jugar des de la Play, però també des de 
l’ordinador, des del mòbil, des de l’ordinador, 
des de qualsevol dispositiu. El Fortnite té una 
sèrie de característiques que el fan atractiu, 
però el cert és que ara estam parlant del 
Fortnite i d’aquí a uns mesos parlarem segu-
rament d’un altre videojoc”, explica Solano. 

Però, com podem saber que hi estam en-
ganxats? La psicòloga parla de diversos indi-
cadors. “N’hi ha uns quants que poden ajudar 
la família i a un mateix per adonar-se que està 
fent un ús problemàtic del videojoc o, fins i 
tot, tenir-hi una addicció. Parlam de tres indi-
cadors: el primer, el temps. Quant de temps 
dedicar a jugar? O quant de temps dedic a mi-
rar com juguen els altres, per exemple, a tra-
vés de Youtube. El segon és l’autocontrol, en 
el sentit que si el jove ha concretat i acordat 
amb el pare i la mare de jugar una hora, sigui 
després capaç de controlar aquest temps i 
de no haver de discutir per poder tenir cinc 
o deu minuts més. I també autocontrol en-
tès en el sentit de no perdre els nervis: per 
exemple, quan perd la connexió al wi-fi, no 
començar a enfadar-me, a insultar, a pe-
gar cops de puny... I el tercer punt, però no 
menys important, seria analitzar quines acti-
vitats deix de fer: potser abans quedava amb 
les amigues, anava a jugar a futbol, i en canvi 
ara preferesc tancar-me a l’habitació per ju-
gar al videojoc. Aquests serien els tres indica-
dors que  ens haurien de cridar l’atenció per 
plantejar-nos si, d’alguna manera, necessitam 
ajuda en aquest tema i demanar consulta per 
començar a fer feina sobre aquesta situació”. 

Les recomanacions que Solano adreça als 
pares per prevenir possibles “disfuncions” 
són també diverses. “Els pares haurien de 
saber l’edat mínima recomanada per a tal o 
qual videojoc, per tal de protegir els infants. 
Una vegada ho sabem, hem de saber de què 
va aquell videojoc: potser els valors que des-
prèn aquell videojoc determinat no coincidei-
xen amb els valors que volem per als nostres 
fills. Per exemple, l’edat mínima per jugar al 
Fortnite és de 12 anys, però haurem de saber 
també que el que s’hi premia és el nombre 
d’assassinats que un pugui fer. També s’ha de 
tenir en compte el temps, acordar el temps 
dedicat al joc. Si no es compleix, ha de tenir 
unes conseqüències. Les tecnologies hau-

“Dependència psicològica i fisiològica habitual envers el 
consum de drogues creadores d’hàbit i amb finalitats no 
mèdiques, o envers una pràctica fora del control volunta-
ri”. Aquesta és la definició que fa el diccionari del terme 
“addicció”. Des del punt de vista de la joventut, hi ha moltes 
possibles addiccions, ja sigui vinculades als videojocs, a les 
xarxes socials, a les drogues (alcohol i d’altres) o al sexe. 

rien d’estar fora de l’habitació, i no s’haurien 
de deixar dormir els nins amb el mòbil a 
l’habitació. Molts nins perden hores de son 
per mor del mòbil”

Les xarxes socials, perill potencial

També les xarxes socials, igual que ofereixen 
mil possibilitats comunicatives en positiu, 
també poden tenir els seus efectes nocius. 
“No hi ha tantes diferències respecte dels 
videojocs -subratlla Joana Maria Solano-. Es 
pareixen més del pensam en primera instàn-
cia. Amb les xarxes, te crees un món paral·lel i 
cobreixes, sobretot en el cas dels joves, la ne-
cessitat de socialitzar-se”. Explica a més que 
“des de maig de 2017, a Projecte Jove, tenim 
en marxa un programa d’atenció a joves i fa-
mílies amb ús problemàtic i addiccions a tec-
nologies digitals, al qual s’han apuntat alguns 
que vénen  derivats des de pediatria (nou, deu 
anys), però també persones d’uns 25 anys”. 

Sigui en videojocs o en xarxes socials, Sola-
no explica que “quan ja hi ha una addicció, la 
família ha de demanar assessorament a pro-
fessionals per instaurar unes pautes preven-
tives. Hem de tenir clar que les xarxes i els 
videojocs poden formar part de l’oci dels jo-
ves, però no en exclusiva, perquè també han 
de sortir amb els amics, fer esport, sortir de 
festa, conèixer gent... 

A propòsit dels perills de les xarxes socials, el 
policia tutor de Marratxí, Silvestre Del Río, va 
comentar, entre altres episodis remarcables i 
preocupants, que en el municipi es va viure un 
cas de gruming, la pràctica de les xarxes en 
què un adult contacte amb un nin o nina fent-
se passar també per nin per tal de concertar 
una cita per obtenir-ne favors sexuals.

Els joves i l’alcohol, el model d’oci

La problemàtica relació de l’alcohol amb els 
joves també va ser objecte de tractament 
a les Jornades. Qui va intervenir va ser Mi-
quel Àngel Guerrero, de FAPA Mallorca, que 
està fent feina en un projecte de prevenció 
d’accions. Guerrero considera que “les pre-
ocupacions van canviant segons l’edat dels 
nostres fills. Això sí, sempre hi ha una preocu-
pació o una altra. La prevenció és bàsica per 
estar els pares i mares un poquet tranquils. En 
tot cas, consideram necessari fer una passa 
més i actuar fora de les parets domèstiques, 
perquè els fills reben influències tot el temps, 
per exemple, també quan surten de marxa. 
Basant-nos en evidències, conductes tòxi-
ques i de consum d’alcohol, l’inici dels joves 

gairebé no varia”. Guerrero evidencia, per 
exemple, que la supressió del botellot al pas-
seig marítim de Palma va ser per motius com 
competència deslleial o renous, “però no es 
va fer pensant en els joves”. 

Guerrero comenta que “hi ha nous riscs que 
van apareixent, i que no sabem com afron-
tar. El cert, però, és que el model d’oci l’hem 
creat entre tots, i tots hi hem d’actuar per re-
soldre els problemes que se’n deriven”.

En la mateixa línia s’expressa Marta Serra, 
tècnica de Serveis Socials de l’Ajuntament. 
“L’alcohol com a mitjà imprescindible per di-
vertir-se es dóna a Marratxí i pertot no d’ara 
sinó des de fa molt de temps. Tenim un model 
social que ho afavoreix, ja que no considera 
l’alcohol com un perill potencial. perill po-
tencial. I la prohibició de dispensar alcohol als 
menors de 18 anys és fàcil de saltar-se-la. Vi-
vim en un país on l’accés a l’alcohol és senzill”.

JORNADES FAMILIARS DE PREVENCIÓ 
D’ADDICCIONS, A L’IES MARRATXÍ

Per tractar de la realitat de les addiccions 
entre la joventut, que pot desembocar en au-
tèntics drames personals i familiars, l’àrea de 
Serveis Socials de l’Ajuntament va organitzar 
per als dies 16 i 17 de novembre, a l’IES Sant 
Marçal, les ‘Jornades Familiars de Prevenció 
d’Addiccions’, en què es varen abordar moltes 
d’aquestes temàtiques: el Fortnite, els perills 
de les xarxes socials, joves i alcohol, o com 
parlar de sexe amb els fills.
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ENTREVISTA

GORI
BIBILONI

Nascut a Sa Cabaneta, Gori Bibiloni va ser un dels cofun-
dadors, l’any 1976, de l’empresa Carob, conjuntament 
amb Pep Joan Jaume i Joana Cifre. Avui, és una de les em-
preses capdavanteres mundialment en la goma de garrofí, 
que s’usa en molts d’aliments que consumim a diari. Carob 
l’exporta a 23 països, per a la qual cosa es fa necessà-
ria una gran producció i un sofisticat tractament (5.000 
tones de garrofí anuals; 40.000 de garrova sencera). En 
termes de facturació, l’empresa tancarà l’exercici 2018 
amb 15 milions d’euros, cosa que la converteix en una de 
les més importants de les Illes. 

SOCI FUNDADOR DE CAROB

-Com i on va començar a fer feina? 

-Mon pare volia que treballés a la banca, “per estar a l’ombra”, però, 
després d’estudiar Professorat Mercantil (avui, en diríem economista) 
vaig començar a fer feina en el Grupo Fontanet, on vaig començar a 
relacionar-se amb el món de la garrova. En un principi, semblava una 
utopia fer-ne negoci, però amb el meu soci vàrem fer unes proves i 
vàrem veure que era factible. Així, l’any 75 va néixer la idea de crear 
una societat, amb seu a Son Sardina, pensada per a menjar de cans 
i moixos. El 76, vàrem vendre’n el primer contenidor a Anglaterra, i 
l’any després ja varen ser sis. Allò era tot un repte per a nosaltres, però 
crèiem en allò que fèiem. Un pagès amic meu, Tomeu ‘Coloma’, me va 
dir un dia: “Si et fiques en el món de la garrova, no en sortiràs mai més”. 
Ha tengut raó. Record també que un dia vàrem tenir una reunió amb 
un empresari valencià. Ens va dir, amb paraules no massa amables, que 
no teníem res a fer, i jo li vaig comentar a en Pep Joan: “Tenc la impres-
sió que estam d’un bon negoci”.

-Com i per què varen decidir-se a 
instal·lar-se al Polígon de Marratxí? 
Per què varen pensar en la goma de 
garrofí...? 

-El 1980, per les necessitats de 
l’empresa, vàrem muntar una fàbrica al Marroc, encara continuàvem 
amb alimentació per a cans i moixos. Però quan vàrem pensar 
d’enfocar-nos amb la goma de garrofí per a alimentació humana vàrem 
trobar que era el moment d’instal·lar-nos al polígon de Marratxí. Era 
l’any 1981 o 82. El polígon no tenia res a veure amb el que és avui: 
estava disseminat, hi havia quatre empreses comptades i les rates 
hi corrien... El gran punt d’inflexió va ser a mitjan anys vuitanta amb 
l’accés directe des de l’autopista. 

-Quina és la clau de l’èxit de Carob? 

-Són, en la meva opinió, distints factors. D’una banda, nosaltres vàrem 
creure sempre en el que fèiem, en el nostre producte. Per altra banda, 
una clau molt important per a Carob ha estat la investigació constant, 
derivada de la nostra aposta clara i permanent per la qualitat. Hem es-
tat molts d’anys investigant l’ADN de la garrova, cosa que ens ha donat 
una molt bona reputació a escala mundial; això i el fet que tenguem 
tot el procés mecanitzat. Hem  de pensar que nosaltres competim 
amb empreses multinacionals, i només ho podem fer si oferim qualitat 
màxima i rapidesa en la presa de decisions i en el lliurament de les co-
mandes. En aquest sentit, per exemple, tenim (des de 2004) un centre 
de distribució a Baltimore, als Estats Units, per abastir el mercat nord-
americà. Això ens permet una rapidesa en l’entrega del producte que 
ens dóna un avantatge important respecte als nostres competidors. 
A més de tot això, hem de dir, perquè és la veritat, que sempre hem 
fet molta de feina (dissabtes i diumenges inclosos) i que, els primers 
25 anys, els socis fundadors vàrem consensuar que els beneficis de 
l’empresa es reinvertirien any rere any, i així ho vàrem fer.

-D’altra banda, quines han estat les principals dificultats?

-Sens dubte, el cost elevat que pagam per la insularitat. Al principi, el 
cost era petit perquè tota la matèria primera l’obteníem de Mallorca 
mateix, però el producte local només ens dóna per fer feina uns 60 
dies dels 203 o 204 hàbils que té cada any, de manera que, a mesura 
que hem depès de garrova de fora (en rebem de València, Màlaga, 
Marroc, Algèria, Turquia o Grècia...), el cost de la insularitat s’ha anat 
multiplicant. El cas és que la insularitat suposarà enguany un cost per a 
nosaltres de 475.000 euros. Un exemple clar i ben recent de l’alt cost 
de la insularitat és la cimentera Cemex, a Lloseta, que ha decidit tancar 

aquí i traslladar-se a una altra banda. En definitiva, des del punt de vista 
empresarial, no hi hauria motius sostenibles per justificar que Carob es 
mantingui a Mallorca, més enllà de criteris de romanticisme i de mallor-
quinitat, ja que els socis fundadors som tots d’aquí i tenim moltes de 
famílies que hi fan feina. 

-En quins projectes de futur estan fent feina actualment?

-Com que, per la situació que he descrit, i hem de recórrer a garrova 
de fora de Mallorca, perquè n’hi ha molta que no es recull, hem optat 
per conrear els propers mesos una plantació de 5.000 garrovers a Ma-
nacor; començaran a donar els seus fruits a partir del cinquè any. Tot el 
procés (excepte la poda, que és molt complexa) estarà mecanitzat. A 
més, serà en regadiu i amb aigües depurades. 

-Carob ha estat innovadora i pionera en molts d’aspectes. Crida 
l’atenció, ara que es parla tant de paritat, que l’equip directiu actual 
de l’empresa està integrat totalment per dones.

-És que la cosa més molt clara. La 
paritat, com es planteja, és un absurd 
des del meu punt de vista. La paritat 
no ha de venir determinada per la 
legalitat sinó pels mèrits de la persona, 

sigui home o dona, persona que haurà tengut una preparació adequada 
i extensa per ocupar tal o qual lloc. És com jo ho veig. Crec que s’ha de 
premiar la vàlua de cadascú, l’esforç i el coneixement. 

-Quin consell li donaria a un jove que s’està formant i que vol entrar en 
el mercat laboral amb garanties?

-Crec que a moltes d’empreses (com a mínim, a la nostra) ens 
trobam que a l’hora de contractar un professional, hi ha molts de 
graduats i, en canvi, pocs tècnics. Pens que això mereixeria una re-
flexió important del sector educatiu; en aquest sentit jo sempre he 
estat un gran defensor de la Formació Professional Dual, que com-
bina estudis amb pràctica a les empreses. Això evitaria, com passa a 
l’actualitat, que molts de joves quan s’incorporen al mercat laboral 
es trobin amb un món desconegut, o desconegut en bona part. 
Per altra part, jo crec que és del tot recomanable, per no dir molt 
necessari, que els joves surtin com a mínim un any a l’estranger, 
on experimentaran una altra manera de viure i de fer feina que els 
donarà una base molt important a l’hora de tractar amb persones 
de distintes cultures. Per tant, serà un valor afegit molt important a 
la seva formació. A més d’això, si un vol ser empresari (o emprene-
dor, com diuen ara) ha de fer feina amb constància i determinació, i 
sense frisar... Normalment, els que volen córrer massa s’estampen. 

-Com veu Marratxí a l’actualitat?

-Crec que, en bona part, Marratxí és una ciutat dormitori de Palma, 
amb tot el que això comporta. Tots sabem que el nostre municipi 
té molt de nuclis disseminats, i això també és una singularitat a 
destacar. Crec que per aquesta mateixa dispersió, tots usam regu-
larment el cotxe, hauríem d’apostar pel transport públic. D’altra 
banda, per la mateixa dispersió geogràfica, tampoc no hi ha un sen-
timent de poble massa fort; això potser només es dóna a Pòrtol; la 
resta són més individualistes, per dir-ho així.

-Ara està jubilat, com ho du? 

-Efectivament, des de 2011 estic jubilat, que no retirat. Faig coses 
que abans no tenia temps de fer, però a l’empresa saben bé que 
sempre que me necessiten per a qualsevol cosa, aquí som.

“La clau del nostre èxit ha estat 
creure sempre en allò que feim”



 AGENDA DESEMBRE

13/12/2018
Torneig de jocs de taula a Pòrtol

14/12/2018
Batalla de gallos (rap) al Pont d’Inca
Xerrada “Despejando la X” a Pòrtol

18/12/2018
Cuina de Nadal amb en Lluc Munar al Pla 

19/12/2018
Cuina a Pòrtol 

21/12/2018
 Torneig scooters a les pistes de Sant 

Marçal
Taller de maquillatge a Pòrtol

23/12/2018
Cursa de Nadal a Pòrtol

28/12/2018
Sortida a la pista de gel de Palma

Torneig de playstation al Pla

ESPAIS JOVES

ACTIVITATS



de creació: és a dir, preparació de la terra (terra blanca), modelatge 
manual, enfornar a 1.020 o 1.050 graus; bany amb pintura blanca 
(des de fa 15 o 20 anys, la pintura ha substituït la calç), i pintat amb 
els colors vermell i verd. “Quan els meus pares regien el negoci, les 
peces que més feien eren siurells i gerres brodades, però des de fa 
força anys ens Can Bernadí Nou s’associa essencialment al siurell”, 
explica Amengual. “Record que a ca nostra es deia que uns capellans 
li varen encarregar un naixement a la padrina, i que aquell fet va 
significar un impuls important per als siurells nadalencs”. I diu encara 
que el que evoluciona són els motius nadalencs que li encarreguen 
els clients. 

“La feina dels siurells ha quedat en mans de les dones, jo tenc re-
cord de veure la meva padrina, a una edat molt avançada, fent-ne, 
i la meva mare s’hi va dedicar tota la vida. Joan Miró té una foto en 
el seu taller de Barcelona en què s’hi veu un siurell que va comprar 
aquí; de la mateixa manera Robert Graves dedica un capítol als siu-
rells que feia la padrina en el seu llibre La diosa blanca”, rememora 
Cañellas. “A mi, amb un mes de vida ja em varen dur a la Fira de 
Sant Marçal, on hi havia siurells”, afegeix. D’altra banda, comenta 
que “els primers motius nadalencs dels siurells varen ser les coves o 
naixements, per als quals s’usaven les mateixes eines que els homes 
usaven per fer les gerres brodades”. 

Pel que fa a la clientela, Amengual sosté que amb el boom turístic 
dels anys seixanta, es varen guanyar molt de clients estranger. “Avui 
en dia, crec que el siurell és un referent de la identitat de Mallorca, 
enfront de les grans franquícies i de la globalització que vivim”. 

Figures humanes, figures zoomòrfiques, figures imaginàries... i tam-
bé figures de Nadal. El siurell adopta, a dia d’avui, moltes formes. 
Sigui com sigui, és una figura feta de fang, de variades mides, col-
locada sobre una base i, habitualment, amb un xiulet curt, com el 
mateix nom indica. De l’origen del siurell, hi ha poques certeses. Hi 
ha teories que apunten que hi hauria figures àrabs, fenícies o creten-
ques molt similars. En el cas de Marratxí, els orígens es remuntarien 
a finals del  segle XIX, quan es varen començar a vendre i popula-
ritzar a les romeries de l’illa (Sant Marçal, Bonanova i Sant Bernat). 
Avui, el siurell té una funció decorativa, també per Nadal.

En tot cas, és una peça única i perfectament identificable que es 
pot trobar a totes les olleries i siurelleries de Marratxí. N’hi ha dues, 
però, que són referència perquè la seva producció se centra priori-
tàriament en la fabricació -purament artesanal- d’aquesta figura,  de 
fons blanc i pintada amb els colors vermell i verd que l’identifiquen. 
Es tracta de Can Bernadí Nou, amb Maria Amengual, i de Ca Madó 
Bet dels Siurells, amb Coloma Cañellas, tots dos establiments situats 
a Sa Cabaneta, i a pocs metres l’un de l’altre.  

De fet, Amengual i Cañellas provenen originàriament de la matei-
xa família, de Can Bernadí. I ens hem de remuntar, com a mínim, a 
tres generacions. Amengual i Cañellas duen tota la vida vinculada al 
negoci familiar. Però mentre Can Bernadí és taller i comerç a parts 
iguals, Ca Madò Bet és essencialment un taller, que produeix siurells 
per a altres establiments. 

En tot cas, tant Amengual com Cañellas duen a terme tot el procés 

TERRA DE FANG

SIURELLS, UNA MANERA SINGULAR DE DECORAR EL 
NADAL

TENDÈNCIES ACTUALITAT

Com a anticipació de la multitud d’actes vinculats al Nadal que es 
duran a terme al llarg del mes de desembre, el matí dels dissabtes 24 
de novembre i 1 de desembre s’ha duit a terme al Museu del Fang un 
Taller de pastorets de Betlem mallorquí, que ha consistit aprendre a 
fer, coure i pintar les peces del betlem. El taller, organitzat pel depar-
tament de Cultura, l’ha impartit el reconegut ceramista marratxiner 
Toni Vich per a grups reduïts, d’un màxim de 15 persones. Els tallers 
s’impartiran de nou els dissabtes 15 i 22 de desembre. 

TALLERS DE PASTORETSENGUANY, LES RAJOLES DECORADES 
HAN GUANYAT PROTAGONISME 

Les rajoles poden canviar, i de fet, canvien l’aspecte d’un habitatge. A 
més de rajoles pintades de forma artesanal, també en podem trobar 
de fabricades amb dissenys trencadors, moderns, i, si es vol, fins i tot 
estranys. En tot cas, són peces que donen vida als espais.

Per exemple, aquestes rajoles poden estar decorades amb figures 
geomètriques, especialment amb dissenys simètrics que s’usen per 
donar visibilitat a l’espai. Una altra possibilitat de disseny són les fi-
gures en relleu: es recomanen en rajoles de pedra, ja que la finalitat 
d’aquest tipus de decoració és aconseguir un to rústic.

També els motius florals ofereixen una altra opció a contemplar. Un 
ambient amb disseny florals se sent i es percep càlid, més encara si 
es combina amb colors beige o marró, i també amb mobles de fusta.
En definitiva, les rajoles decorades han pres molta força aquest 2018 
i, sense dubte, marquen tendència, oferint conceptes moderns i 
combinació de formes i colors per dona vida a cada espai.



MEMÒRIA

LLET D’AMETLLA,
TRADICIÓ NADALENCA DE MARRATXÍ

Entre anades i tornades fundaren diversos 
convents en diferents indrets de Mallorca, 
on ja trobam referències a la llet d’ametlla 
i dels molinets que empraven per moldre 
les ametlles. El 1584 fundaren el convent 
de Santa Aina, de Muro. Aquí trobam la pri-
mera documentació de la llet d’ametlla l’any 
1643: «11 sous per fer arròs amb llet d’amet-
lla el diumenge de rams». (...)

L’orde religiós dels mínims va ser suprimi-
da dues vegades: una el 1820 i la segona el 
1835. A la primera, varen ser obligats a dei-
xar el convent de Santa Maria i els seus béns 
foren subhastats. El 1823 el Govern tornà el 
convent i els seus béns als frares, excepte 
els que havien estat subhastats.

El 1835 fou suprimit definitivament l’orde. 
Els frares abandonaren el convent de la 
Soledat de Santa Maria, la casa i l’església, 
que caigueren en decadència i en un estat 
ruïnós. La senyora Magdalena Dolç, de Son 
Dolç, assegurava que el seu repadrí patern 
va fer la subhasta dels béns del convent de 
Santa Maria, i que Rafel i Antoni Joan Far, 
repadrí matern, compraren el molinet de la 
llet d’ametlla dels mínims.

L’any 1914 el molinet va ser venut a la famí-
lia de ca na Mates i, el 1973, el va comprar 
el pintor nord-americà Ritch Miller (Texas, 
EUA, 1925). A la seva mort, la família el va 
vendre a l’Ajuntament de Santa Maria. Es 
troba restaurat i a la vista del públic a l’en-
trada del consistori.

Miquel Canyelles Rubí em va contar que el 
seu pare, Miquel Canyelles Canyelles, asse-
gurava que el seu padrí, Gabriel Canyelles, 
va rescatar de les ruïnes del convent un molí 
de sang. La família Canyelles continua sent 
propietària d’aquest molí. Actualment fun-
ciona i fa llet d’ametlla per Nadal.

Aquestes famílies que varen comprar o re-
cuperar els molins continuaren fent llet 
d’ametlla a les seves cases; és en aquest mo-
ment quan passa a ser una tradició popular, 
fora de les parets dels convents.

Fins aquí la documentació escrita i oral per 
argumentar que, com he dit al principi, si 
hem de parlar de la nostra llet d’ametlla i de 
la manera de cuinar-la, el punt de partida el 
trobam a les cuines dels convents dels mí-
nims i del poble de Santa Maria”.

Es pot consultar l’article complet a la direc-
ció web: http://www.marratxi.es/cultura/
iv-jornades-estudis-locals/

En dates nadalenques, hi ha molts d’elements que no hi falten: els pessebres, els arbres de Nadal, la il·luminació típica, 
torrons, dolços... A tots aquests, en el cas de Marratxí s’hi afegeix d’un temps ençà, la llet d’ametlla. 

De l’origen d’aquesta tradició i, encara més, 
de la pròpia llet d’ametla al municipi i a Ma-
llorca, Bernat Cabot en va fer un treball que 
va presentar en la Jornada d’Estudis Locals 
de l’any passat, posteriorment publicat com 
a llibre. Ell mateix (a Son Horrach de Pla de 
na Tesa) produeix llet d’ametlla, exclusiva-
ment per les dates nadalenques, com també 
fan Catalina Serra (de Sa Botiga Nova, de Sa 
Cabaneta) i Pep Pocoví (de Cas Ferrer, tam-
bé de Pla de na Tesa). Reproduïm en aques-
tes línies fragments literals de l’obra de Ca-
bot, titulada ‘La llet d’ametlla a Marratxí’.  

“Totes les tradicions neixen de la fantasia 
popular i de la veritat dels fets. Amb aquest 
treball, basat en l’evidència, vull documen-
tar el que té de veritat la nostra tradició de 
celebrar les festes de Nadal amb llet d’amet-
lla. Són moltes les famílies de Marratxí que 
tenen per costum celebrar Nadal amb llet 
d’ametlla. L’origen es remunta a l’època dels 
frares de Sant Francesc de Paula, anome-
nats «mínims», que fundaren una comunitat 

a Santa Maria. En dit orde no podien menjar 
carn ni derivat d’animal de pèl ni de ploma, 
ni tampoc podien consumir llet de vaca.

La necessitat i el seu enginy els va portar a 
cuinar una llet vegetal amb ametlla; era una 
beguda dolça amb gust de llimona, canye-
lla i ametlla. Les festes religioses les solien 
celebrar convidant els veïnats i amics a un 
tassonet de llet d’ametlla quan els hi anaven 
a donar els molts d’anys. Per altra part, hem 
de dir que a Mallorca ja es cuinava amb llet 
abans que arribassin els mínims; s’hi cuina-
ven carn i llegums i s’hi feien salses. Però si 
hem de parlar de la nostra llet d’ametlla i de 
la manera de cuinar-la, el punt de partida el 
trobam a les cuines dels convents dels mí-
nims i del poble de Santa Maria.

Els mínims arribaren a Mallorca l’any 1582, i 
el 10 de març prengueren possessió de l’es-
glésia, la casa i les terres de Sant Nicolau de 
Portopí, que els va cedir el Consell per fun-
dar-hi un convent (...).



UN DIA AMB EL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL DEL DEPARTAMENT 
D’OCUPACIÓ, FORMACIÓ I TREBALL

Entre les distintes àrees de feina que engloba 
el departament d’Ocupació, Formació i Tre-
ball, sota les directrius del regidor Humberto 
López, hi ha l’Agència de Col·lació Municipal. 
És un òrgan que té com a objectiu primordial 
facilitar una relació de candidats que s’ajustin 
al perfil sol·licitat a les empreses i entitats que 
necessiten cobrir un lloc de feina. L’Agència és 
un del serveis que s’inclouen dins La Feinateca, 
que juntament amb els cursos de formació i 
altres serveis tenen per objectiu promoure la 
inserció laboral de les persones que cerquen 
feina.

Una vegada rebuda l’oferta, l’Agència du a ter-
me una preselecció entre els distints deman-
dants i s’envia a l’empresa els candidats amb 
el perfil més ajustat a aquell lloc de feina en 
concret. Finalment, és l’empresa qui fa la se-
lecció final. 

El servei funciona on-line des de l’any 
2016, i s’hi pot entrar a través de la web de 
l’Ajuntament (www.marratxi.es) en la icona  
“La Feinateca”. Des de la seva creació, l’Agència 
de Col·locació ha vist com s’anava incremen-
tant el nombre d’usuaris. A dia d’avui, són unes 

CONEIX L’AJUNTAMENT

1.500 les persones que hi estan apuntades, per 
unes 160 empreses. L’any passat es varen facili-
tar 22 contractes; enguany en duen 17. 

“El creixement d’usuaris ha estat constant 
any rere any, però hem de subratllar que 
vàrem viure un punt d’inflexió important amb 
la presència a la Fira de l’Ocupació de l’any 
passat, en què tant particulars com empreses 
varen conèixer els nostres serveis i s’hi varen 
interessar”, explica Victòria Amer, responsable 
de l’Agència. Amb ella, fan feina diàriament 
Irene García, Yolanda Santos, Lluïsa Serra, Car-
me López i Miquel Àngel Obrador. 

El perfil dels usuaris demandant de feina pre-
senta força equilibri entre dones (60%) i ho-
mes (40%), mentre que pel que fa a les franges 
d’edat aquella que presenta més candidats és 
la de menors de 30 anys (un 39%), seguida de 
la franja 30-45 anys (34%) i la de majors de 45 
anys (28%). Quant a les empreses apuntades a 
l’Agència, són de tots els sectors i de tots els 
tamanys, des de petita empresa fins a grans 
empreses comercials del municipi. 

Des de l’Agència apunten que majoritàriament 

les empreses s’hi inscriuen en aquells casos en 
què tenen dificultats per trobar el perfil de tre-
ballador que requereixen. “Es fa especialment 
difícil -explica Amer- trobar professionals de 
jardineria, perruqueria, mecànica o electrici-
tat”. Al mateix temps, insta les empreses de 
Marratxí a apuntar-se a l’Agència. “El cost, tant 
per a les empreses com també per als particu-
lars demandants de feina, és zero, ja que par-
lam d’un servei totalment gratuït”. 

Sens dubte, un dels pilars fonamentals a la vida d’una persona és la feina, i ho és a totes les edats. Com tot, quan un 

té feina probablement no valora tant el fet d’estar ocupat i tenir un sou com quan no està en aquesta situació. Però 

en aquest cas, la persona desocupada ha de saber que hi ha ajuts institucionalitzats que bé poden valer una consulta.

L’AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ 
EN XIFRES

Persones que hi fan feina: 6

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 
08.15 a 14.00 h

Usuaris demandants de feina: 1.463 (872 
dones, 591 homes)

Empreses inscrites: 158

Contractes promoguts 2018: 17 (falta 
desembre)

Contractes promoguts 2017: 22

CIUTADANIA ACTIVA

LES 5 PROPOSTES SELECCIONADES ALS PRESSUPOSTS 
PARTICIPATIUS 2019

La iniciativa ja es va posar en marxa l’any pas-
sat per als pressuposts del 2018, i enguany, 
amb coordinació del departament de Partici-
pació Ciutadana, dirigit per Antoni Mangiova 
l’Ajuntament ha posat en marxa un nou 
model, que ha contemplat, com a novetats 
destacades, que la ciutadania hagi pogut es-
collir els reglaments i dissenyar les propostes 
per tal que els tècnics n’estudiassin la viabili-
tat i fossin, en conseqüència, integrades dins 
de les propostes finalistes. De fet, els veïnats 
han pogut participar en tots els moments del 
procés, ja fos sessions informatives, assem-
blees populars, fent propostes i, finalment, 
escollint i votant les propostes finalistes.

 

La primera fase del procés va consistir en la 
celebració (el mes de març) de taules rodo-
nes obertes al públic, en què varen participar 
tècnics i autoritats d’altres municipis amb 

experiència en pressuposts participatius. 
La segona fase va arribar a l’abril, amb la 
redacció de les normes del procés partici-
patiu, determinades pels veïnats a través 
d’assemblees populars. 

Ja el mes de maig, va arribar la tercera fase, 
la de presentació de les distintes propos-
tes de la ciutadania. Varen superar les 40. 
Aquestes propostes varen ser objecte 
d’anàlisi per part dels tècnics municipals per 
determinar-ne la viabilitat entre juny i agost, 
en el que va ser la quarta fase.
 
El setembre, passat l’estiu, la ciutadania va 
escollir les propostes finalistes, que varen 
ser 16. Va ser la cinquena fase del procés. 
Finalment, la sisena i darrera va arribar 
amb la votació de la ciutadania d’aquestes 
propostes finalistes, cadascuna amb el seu 
pressupost estimatiu, per a un màxim de 
200.000 en global. 

I aquestes 16 han estat les propostes votades 
el novembre. Els resultats permetran dur a 
terme l’any que ve cinc de les 16 propostes 
finalistes. La participació en les votacions 
va ser de 1.761 persones (328 més que l’any 
passat). Els majors de 16 anys empadronats 
al municipi varen poder votar de manera 
telemàtica o bé presencialment a distints 
punts estratègics.  

LES CINC PROPOSTES MÉS VOTADES

BUS JOVE - Remitent: Espais Joves
Aquesta proposta fa referència a que els ado-
lescents i els joves del municipi disposin d’un 
transport per realitzar activitats d’oci en dife-
rents localitats per anar a la platja, a la mun-
tanya, a concerts, a festes, etc.
Cost aproximat: 6.000€ Vots: 46,61%

MILLORES D’ACCESSIBILITAT PER A PER-
SONES AMB CAPACITATS DIVERSES - Re-
mitent: Bernardo Barceló
La proposta fa referència a la realització 
d’un estudi per detectar els barris amb més 
necessitats i/o dificultats per poder realit-
zar les reformes necessàries, pas a pas, per 
adaptar els espais públics a l’accessibilitat, 
els desplaçaments i la seguretat de les per-
sones amb capacitats diverses, famílies amb 
cotxes i persones majors amb caminadors.
Cost aproximat: 40.000€Vots: 42,44%

ADEQUACIÓ DELS ESPAIS DE JOC DEL 
CEIP GABRIEL JANER MANILA - Remitent: 
AMPIA Gabriel Janer Manila
Es proposa adaptar les capacitats i pecu-
liaritats dels infants, de manera holística, a 
través del joc. Per aquest motiu, es demana 
adequar els espais de joc del centre perquè 
puguin ser emprats pels infants tant en ho-
rari lectiu com en no lectiu, per fomentar la 
participació i la integració de tota la comu-
nitat educativa.
Cost aproximat: 5.000€ Vots: 35,31%

OMBRA ALS PARCS INFANTILS DEL MU-
NICIPI - Remitent: Ana Maria Murillo
Els parcs públics infantils estan poc prepa-
rats per suportar el sol durant els mesos de 
calor. Es per aquest motiu que aquesta pro-
posta pretén dotar de més ombra les zones 
infantils del municipi, sembrant arbres o po-
sant tendals, perquè els nins i nines hi puguin 
jugar més temps els mesos de més sol.
Cost aproximat: 100.000€ Vots: 33,71%

CREACIÓ DEL BOSC DE LA MEMÒRIA - 
Remitent: OCB Marratxí
Es demana un lloc boscós per fer-hi camins 
naturals per passejar i ser un lloc de troba-
da i reconeixement a les persones que han 
tingut una rellevància i una influència social 
reconeguda en el nostre poble, com per 
exemple músics, artistes, batles, esportistes, 
etc.
Cost aproximat: 50.000€ Vots: 32,23%

Els resultats per-
metran dur a terme 
l’any que ve cinc de 
les 16 propostes fina-
listes. La  
participació en les 
votacions va ser de 
1.761 persones (328 
més que l’any pas-
sat).




