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Com sempre hem dit, un dels objectius 
d’aquesta publicació és, justament, subratllar 
mes a mes aquesta intensa vida del municipi, 
de Marratxí. I en aquest número, hem volgut 
dedicar el reportatge central a conèixer i ex-
plicar la feina dels casals de veïnats (se’ls pot 
anomenar així i de moltes altres maneres) 
per instruir i divertir el conjunt de la ciutada-
nia que vol participar de les àmplies i diver-
ses activitats que organitzen cada setmana.
Dansa, tai-txi, pilates, ioga, costura crea-
tiva, ball de bot... La llista és interminable. 
Des de l’àrea de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament, s’intenta ajudar totes aquelles 
entitats sobretot en termes de coordinació i 
suport, però l’autèntic protagonisme és per 
a aquests col·lectius, entitats i associacions 
que, a través de la voluntat de servei públic i 
de cohesió social, dinamitzen Marratxí... I de 
quina manera!
L’espai comú de diverses d’aquestes enti-
tats és Ca Ses Monges, de Pla de na Tesa. 
En aquest espai, com exemple del que són 
aquests casals de veïnats (en aquest cas, po-
lifuncional i reconvertit), hi ha activitats pro-
gramades de dilluns a divendres per Club de 
Gent Gran Llebeig, Aires des Pla, Es Puntet  
i l’AAVV Xaloc. A banda d’això, els casals de 
Pont d’Inca Nou, Can Carbonell, de Pòrtol, 
Sa Cabaneta, Es Figueral, etc. també orga-
nitzen activitats de tota casta per a gaudi 
dels veïnats més actius.  
En efecte, Marratxí es viu. I en bona part és 
gràcies a la feina, tan desinteressada com im-
portant, de tots aquests col·lectius.

EDITORIAL 
#MARRATXIESVIU
Marratxí és viu. Aquest és un dels prin-
cipals lemes (o hastags, si utilitzam vo-
cabulari més modern i tecnològic) que 
s’han potenciat en els darrers anys per 
evidenciar que, efectivament, el nos-
tre municipi té molta de vida, molt de 
dinamisme i moltes d’activitats i movi-
ments que li donen aquesta vitalitat, i 
ho fan dia a dia.

N 3 Octubre: 2018
Redacció: Toni Traveria
Edició: Ajuntament de Marratxí
Disseny-Maqueta: Estudi Tomeu Darder
Foto Portada: MAUSOLEU CEMENTERI 
MUNICIPAL

Aquesta és una de les moltes activitats que setmanalment es duen a terme al nostre municipi. 
Una mostra de la vitalitat que tenen els veïnats de Marratxí.

CRÈDITS



A fi nal de setembre es varen iniciar les obres 
per a la construcció de la nova residència 
per a persones dependents, que estarà 
operativa a fi nals de l’any que ve. La nova 
residència, que començarà a funcionar a 
fi nals de 2019, oferirà 100 plaçes per a gent 
gran en situació de dependència. El cost 
total de la residència es de 8’5 miilions i 
és un projecte que surt endavant gràcies a 
la col·laboració institucional. D’una banda, 
l’Ajuntament de Marratxí cedeix el solar, 
mentre que la Consellería de Serveis Socials 
i l’nstitut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), 
que es farà carrec de la seva gestió, fi nancen 
al 50% la construcció de la residència. 
L’IMAS contempla que aquest nou recurs 
comporti la contractació d’un centenar de 
professionals del sector. 

Protecció de zones verdes

El 2017 l’Ajuntament, per tal de conservar 
l’entorn paisajistc de l’entorn, va adquirir a 
través d’una permuta urbanística dos solars 
urbanitzables contiguus a la residència, 
que sumen un total de 7.000m2. Aquests 
solars es destinaran a espai lliure públic i 
s’adequaran per tal que els veïnats puguin 
gaudir de l’entorn rural de la zona.

El consistori sembrarà un centenar d’arbres 
per compensar la deforestació de la zona en 
què es constuirà la residència. Més del doble 
dels que es té previst que desapareguin.

Comencen les obres de la nova residència per a 
persones dependents de Son Caulelles

NOTÍCIES

Voley

Volei Platja



NOTÍCIES

Prop de 500 usuaris ja 
fan servir la nova app per 
informar-se de l’actualitat 
municipal

Els veïnats de Marratxí podran rebre al 
mòbil informació sobre els distints esdeve-
niments i actes programats en el municipi, 
i ho podran fer gràcies a la nova APP que 
l’Ajuntament va presentar dia 13 de setem-
bre. Tant el batle, Joan Francesc Canyelles, 
com el tinent de batle i regidor de Comu-
nicació, Miquel Cabot, varen significar que 
“és una eina molt útil per fomentar la co-
hesió del municipi, que és extens i divers, 
amb 25 nuclis de població”. Canyelles i Ca-
bot van estar acompanyats en la presen-
tació pel regidor d’Ocupació, Humberto 
López.

La nova APP, que es pot consultar tant en 
català com en castellà, té distints apartats, 
com ara notícies, agenda, telèfons d’inte-
rès, incidències o xarxes socials. Prop de 
300 usuaris ja l’han descarregat per An-
droid i 200 per IOS.

El seu disseny és el primer desenvolupa-
ment del nou manual d’estil i d’imatge cor-
porativa de l’Ajuntament, que, com ha dit 
el batle, “unifica i modernitza els criteris 
estètics en les comunicacions impreses de 
les distintes dependències municipals, tant 
des del punt de vista de les relacions insti-
tucionals com des de l’òptica de la relació 
amb els veïnats”.

Aquesta app complementa l’app Línia Ver-
da que permet als usuaris reportar i fer se-
guiment d’incidències al municipi.

Exhumades les restes de quatre persones 
assassinades a la Guerra Civil al cementeri

Només deu dies han durat les feines de 
recerca de les restes de les quatre per-
sones assassinades durant la Guerra Civil 
al cementeri municpal. El 17 de setembre 
es varen iniciar les excavacions per a l’ex-
humació de la fossa comuna de la Guerra 
Civil per tal de permetre la identificació 
dels cinc cadàvers. La presidenta del Go-
vern, Francina Armengol, va assistir a l’inici 
d’aquestes feines, i ho va fer acompanyada 
de la consellera de Cultura, Participació 
i Esports, Fanny Tur, el director general 
de Participació i Memòria Democràtica, 
Manel Santana, el batle de Marratxí, Joan 
Francesc Canyelles, els tinents de batle 
Miquel Cabot i Antoni Mangiova i bona 
part de l’equip de govern.

Armengol va recordar que a Espanya es 
va viure “una època negra en què es varen 

La reina i la ministra d’educació inauguren el curs al 
centre integrat de Formació Professional Son Llebre
La reina Letizia va visitar el 27 de setem-
bre Marratxí per inaugurar el curs de 
Formació Professional 2018-2019 en el 
Centre Integrat de Formació Professio-
nal (CIFP) Son Llebre i la residència del 
mateix nom. La Reina ha estat acompa-
nyada per la ministra d’Educació, María 
Isabel Celáa, la presidenta del Govern, 
Francina Armengol, diversos consellers, 
la delegada del Govern, Rosario Sánchez, 
i per una representació municipal, en-
capçalada pel batle, Joan Francesc Ca-
nyelles, el tinent de batle Miquel Cabot 
i la regidora d’Educació i Serveis Socials, 
Aina Amengual.

“És un dia important per al municipi, per-
què la visita de la reina Letizia serveix 

assassinar i represaliar moltes persones 
pel sol fet de defensar les seves idees i la 
democràcia”. “És un dia històric -va afegir- 
que arriba després que el Consell de Minis-
tres aprovàs el decret pel qual es pot llevar 
el cos del dictador culpable de tot això”. La 
presidenta va subratllar que aquesta exhu-
mació va ser possible gràcies a l’aprovació 
de la Llei de Fosses, del 2016.

De la seva banda, el batle va significar que 
es tractava “d’un dia històric per a Marrat-
xí, en un acte de dignitat i de justícia que va 
tancant una etapa negra de la nostra histò-
ria. És un dia que paga una legislatura”.

Segons va explicar la responsable dels tre-
balls d’exhumació, Almudena García, les 
causes judicials indiquen el lloc exacte on 
hi ha les restes dels cadàvers.

per donar rellevància a un centre formatiu 
com és Son Llebre, que és una referència 
a tot l’Estat per la manera com formen els 
futurs professionals”, va dir el batle. Ca-
nyelles va aprofitar la visita de la reina al 
municipi per fer-li lliurament d’un siurell. 

NOTÍCIES



NOTÍCIES

Marratxí farà feina conjuntament amb Pal-
ma, Llucmajor i altres municipis de Mallorca 
(Bunyola, Esporles, Valldemossa, Puigpun-
yent, Santa Maria del Camí, Algaida i Santa 
Eugènia) per, entre altres coses, combatre 
l’incivisme de determinats ciutadans en re-
lació amb els residus.
En aquest sentit, els distints ajuntaments 
varen acordar, en una reunió celebrada a la 
seu d’Emaya el 20 de setembre, crear una 
mesa de treball per tal de coordinar totes 
les línies d’actuació acordades, com ara la 
retirada de contenidors a punts confl ictius 
fora dels nuclis urbans; la intensifi cació de 
la vigilància, la inspecció i les sancions, amb 
campanyes en aquest àmbit; informació la 
ciutadania sobre les normes bàsiques en re-
sidus i una crida a les bones pràctiques i a 
la responsabilitat social; i informació sobre 
l’existència de parcs verds a tots els muni-
cipis.

La regidora de Medi Ambient, Cristina 
Alonso, va ser la representant de l’equip 
de govern de Marratxí en aquesta trobada 
intermunicipal, i va explicar que en el muni-
cipi s’estan retirant els contenidors situats 
a sòl rústic, en ser una font de problemes 
d’abandonament incontrolat de residus.
A la reunió, els batles i responsables de 
Medi Ambient dels distints municipis tam-
bé varen compartir experiències sobre les 
diverses modalitats de recollida de resi-
dus: porta a porta, bossa vermella o àrees 
d’aportació.

Activada una campanya 
per evitar els excrements 
de cans al voltant de les es-
coles i parcs verds
Des de principis de setembre, l’àrea de 
Medi Ambient ha iniciat una campanya per 
lluitar contra l’incivisme de determinats 
propietaris de cans, que deixen els excre-
ments de cans a la via pública. En aquest 
sentit, com explica la regidora del depar-
tament, Cristina Alonso, “la Brigada ha 
estat col·locant 60 senyals per distints es-
pais públics del municipi, per intentar que 
aquesta situació, que és desagradable, es 
vagi reduint”. 
De vegades, aquesta situació s’estén als 
parcs infantils, i fins i tot ha arribat a com-
portar discussions entre els veïnats i els 
propietaris dels animals. En ocasions, mem-
bres de la Policia Local, vestits de paisà, 
han imposat multes pel fet de deixar els 
excrements dels cans a la via pública o en 
els parcs verds. En el cas d’incompliment 
de la normativa, els propietaris dels cans 
poden ser multats amb multes que van dels 
60 als 300 euros. 
Igualment, s’ha de recordar que del 15 de 
febrer al 15 de juliol es va activar un cens 
per a cans del municipi, de caràcter obliga-
tori i gratuït. De moment, són uns 600 els 
censats a Marratxí. Des de l’àrea de Medi 
Ambient, s’insta els propietaris que encara 
no han censat els seus cans, que ho facin.

L’Ajuntament adquireix Ca Ses Monges de Pòrtol 
per 654.000 euros que abonarà en quatre anys

L’Ajuntament de Marratxí ha arribat a un 
acord amb les Germanes Franciscanes 
per a l’adquisició del convent de Ca Ses 
Monges, situat al carrer Major de Pòrtol. 
El preu pactat de la compra ascendeix a 
654.238 euros, que el consistori abonarà 
en quatre anualitats. En el ple de setembre 
es va aprovar l’import d’aquestes anuali-
tats: 60.000 enguany, i 198.079 per a cada 
exercici de 2019, 2020 i 2021. Les negoci-
acions les ha duites personalment el batle, 
Joan Francesc Canyelles, amb l’adminis-
tradora general de la congregació. “És una 

oportunitat històrica”, va dir el batle.

D’aquesta manera, es posa fi al contracte 
d’arrendament subscrit entre les parts. 
En qualsevol cas, el consistori s’ha com-
promès per tal que les religioses tenguin 
dret d’usdefruit de certes dependències 
de l’edifici. “Sempre ha estat una priori-
tat en les negociacions que les monges no 
se n’anassin de l’edifici”, va explicar Joan 
Francesc Canyelles. “Tots som conscients 
del servei que han brindat i brinden al po-
ble.” 

Marratxí farà feina conjuntament amb Palma, Llucmajor i altres municipis 
per combatre l’incivisme amb els residus



com a espai lúdic, i especialment indicades 
per tal que nins i nines puguin jugar amb 
tranquil·litat. No estan pensades per a 
competició”, assegura Josep Ramis, regidor 
de Cultura i Esports.

L’Ajuntament començarà els propers mesos 
les obres per a la construcció de dues pistes 
poliesportives a Pla de na Tesa (a prop del 
CEIP  Gabriel Janer Manila) i a Sa Cabana 
(a tocar de l’Skate Park), per donar així 
compliment a una proposta en aquest sentit 
sorgida de la primera edició dels Pressuposts 
Participatius.  Tant una instal·lació com l’altra 
seran de gespa artifi cial i amb un tancament 
de fusta. De moment, el projecte està 
aprovat i està ara a exposició pública, de 
manera que la licitació serà efectiva a fi nals 
d’octubre, per començar a continuació les 
obres. “Tendrem dues pistes recreatives, 

Les dues noves pistes recreatives multiesportives 
contemplades als pressupostos participatius es 
construiran a Sa Cabana i Es Pla de Na Tesa

Més de 500  persones varen conèixer millor els clubs esportius del 
municipi a la I Diada Esportiva 
La primera edició de la Diada Esportiva, orga-
nitzada per les àrees d’Esports i Serveis Socials 
i que està enmarcada en el pla de prevenció 
de drogues de l’àrea de Serveis Socials, es 
va celebrar diumenge 16 de setembre a les 
instal·lacions esportives de Son Caulelles, a 
Pòrtol. L’esdeveniment es va saldar amb un 
gran èxit de públic, ja que devers 15 clubs del 
municipi i unes 500 persones varen prendre 
part en les distintes competicions i proves 
programades per a l’ocasió, dirigides a totes 
les edats. Entre altres, es varen disputar proves 
de 3×3 de bàsquet i futbol, jocs d’handbol o 
jocs d’aigua a la piscina. També hi va haver una 
exhibició del club de bàsquet Discaesports, a 
càrrec d’esportistes amb cadira de rodes.
El batle, Joan Francesc Canyelles, la regidora 
de Serveis Socials, Aina Amengüal, i bona part 
de l’equip de govern, varen assistir-hi al llarg 
del matí i varen poder corroborar el dinamis-
me i el bon ambient de la jornada. Cal destacar 
també la participació dels dinamitzadors dels 
espais joves municipals.

NOTÍCIES



REPORTATGE

ACTIVITATS PER 
A TOTHOM A 
PROP DE CA 
TEVA

En aquesta àrea, el local de Ca Ses Mon-
ges, al Pla de na Tesa, és un clar exemple 
d’aquest moviment dins de Marratxí. Al llarg 
de la setmana, hi tenen activitats organitza-
des l’Associació de Gent Gran Llebeig, Aires 
de Pla i Es Puntet. Aquestes activitats es 
duen a terme dins del calendari escolar, la 
qual cosa vol dir que hi ha un parèntesi els 
mesos d’estiu. A més, a través de l’Associació 
de Veïnats, també hi ha a disposició dels 
usuaris una ludoteca i altres activitats. 
L’Ajuntament, amb les distintes associacions, 
aplicarà unes normes d’ús consensuades, 
que deixen clar que cap particular no hi 
pot organitzar una activitat individualment, 
sinó que ha de ser en el marc d’una entitat. 
Però més enllà de Ca Ses Monges, també hi ha 

determinades entitats i associacions que te-
nen les pròpies activitats, com és el cas de Pont 
d’Inca Nou, Can Carbonell i Es Figueral,etc. 
Globalment, als distints locals, el perfil 
d’edat dels usuaris és molt heterogeni, des 
de joves fins a persones majors, i la ma-
jor part acudeix a les cites marcades per a 
l’horabaixa i el capvespre. Sigui com sigui, 
les persones majors també participen de les 
activitats organitzades també els matins, ja 
que disposen de temps lliure durant el dia. 
Els preus depenen de cada activitat; al-
gunes són gratuïtes i d’altres a preus 
mòdics per a tot el curs. Sigui com si-
gui, és clar que, de la mateixa manera 
que el moviment es demostra caminant, 
la vitalitat es demostra... fent activitats.

Dansa, tai-txi, pilates, ioga, cos-
tura creativa, ball de bot... Acti-
vitats de tot tipus s’ofereixen per 
als veïnats en els distints casals 
de veïnats (espais socioculturals). 



Horaris i centres

TELÈFONS

MÉS INFORMACIÓ

BALL DE BOT
Aires des Pla (Pla de na Tesa)
AAVV La púa de Pòrtol

BALL EN LÍNIA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

ZUMBA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Veïnats Es Figueral
Ass. Mestress@s de Casa de Sa Cabaneta
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves (zumba 
kids)
Ass. La púa de Pòrtol
Mestresses de casa del Pont d’inca  

SALSA CUBANA (inici)
Ass. Veïnats Es Figueral

SEVILLANES
Ass. Veïnats Es Figueral
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves

SWING
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves
         
SALSA I BACHATA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Veïnats Ses Cases Noves

BALL DE SALÓ
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves
Mestresses de casa del Pont d’inca  

PSICODANCE
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

HIP-HOP INFANTIL
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

HIP-HOP JUVENIL
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

HIP-HOP ESTIL URBÀ
Ass. Veïnats Es Figueral

PSICOMOTRICITAT INFANTIL
Ass. Veïnats Es Figueral

FITNESS INFANTIL
Ass. Veïnats Es Figueral

TONIFICACIÓ
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

PILATES
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

Mestresses de Casa Sa Cabaneta
971 60 20 93 - 607 66 25 07

Aires d’Es Pla
649 48 89 94

AAVV Es Pont d’Inca Nou
622 41 22 91

AAVV Ses Cases Noves
971 42 21 95 - 636 46 54 17

AAVV Es Figueral
644 03 07 59

FAPEMAM (Àrea Gent Gran)
971 79 51 45

Més informació a l’APP ‘Marratxí’  
i a www.marratxi.es

Ass. Veïnats d’Es Figueral
Mestress@s de Casa Sa Cabaneta
Mestresses de casa del Pont d’inca  
Ass. Veïnats Ses Cases Noves
AAVV La púa de Pòrtol

IOGA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta
Mestresses de casa del Pont d’inca  

TAI-CHI
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta

CHI KUNG (FAPEMAM)
Es Garrovers
Sa Cabana
Es Pont d’Inca
Es Turó
S’Olivera
Es Siurell
Es Llebeig
Cas Capità

MANTENIMENT FÍSIC
Ass. Veïnats des Figueral

MANTENIMENT FÍSIC-FITNESS
Ass. Veïnats Es Figueral

GIMNÀSTICA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
(FAPEMAM) 
Llebeig - Es Siurell -S’Olivera -Es Turó - 
Cas Capità - Es Garrovers - Sa Cabana
 - Pont d’Inca

TONIFICACIÓ-CÀRDIO
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta

HIPOPRESSIUS
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves

GUITARRA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

PINTURA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta
Mestresses de casa del Pont d’inca  

MANUALITATS
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta
Ass. Sa tanca de Ca’n Buc

TALLERS
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta

ENTRENAMENT MENTAL (FAPEMAM)
Es Turó -Llebeig -Sa Cabana -Pont d’Inca 
-Cas Capità -Es Garrovers -S’Olivera -Es 
Siurell

MEDITACIÓ
AAVV La púa de Pòrtol

COSTURA
Mestresses de casa del Pont d’inca  

DIBUIX
Ass. Sa tanca de Ca’n Buc



ENTREVISTA

CATA COLL No tothom pot dir que és subcampiona mundial de fut-
bol professional. Això és el que va aconseguir el mes 
d’agost la marratxinera Cata Coll com a portera de la 
Selecció Espanyola sub-20 en el Campionat del Món de 
Futbol, disputat a França. Amb només 17 anys, va tenir 
un paper molt destacat, inclosa una aturada d’un penal 
decisiu a les semifinals contra les amfitriones. Seguido-
ra de l’Atlético de Madrid, Coll admira Dudu Aouate i 
Rafa Nadal, “un exemple de superació”.

JUGADORA PROFESSIONAL DE FUTBOL FEMENÍ



-En la recepció que te va fer l’Ajuntament de Marratxí vares dir 
que estaves orgullosa de ser portolana i marratxinera, tot i no 
haver nascut al municipi... 
-Vaig néixer a Santa Maria, però amb un any ja vaig venir a viure a 
Pòrtol. En tenc molts bons records, ja començant per la guarderia, 
on vaig conèixer el que és el meu millor amic. Als cinc anys vaig 
començar a jugar a futbol, i als sis ja vaig poder guanyar el primer 
campionat, tot això com a jugadora. El pas a portera el vaig fer als 
12 anys, sempre m’havia agradat tirar-me per terra... De nina, també 
m’agradava molt el tennis; de fet, vaig ser campiona de Mallorca i 
de Balears. Finalment, però, com que vaig considerar que tenia més 
possibilitats en el futbol, me vaig decantar per aquest esport.
-Què en destacaries de Marratxí?
-Tota la gent està amb tu. Tothom me dona l’enhorabona, me diuen 
que m’han estat seguint en el Campionat del Món. Per altra part, 
m’agrada molt l’ambient de poble que es respira a Marratxí. Sempre 
trobes algun conegut per fer qualse-
vol cosa. La veritat és que m’hi sent 
molt bé. I és cert: me sent orgullosa 
de ser de Pòrtol i de Marratxí.
-Ara que han passat unes setmanes, 
com valores el subcampionat del 
Món aconseguit com a portera de la Selecció Espanyola a França?
-Molta emoció, la veritat. No hi comptava, perquè tenc 17 anys 
i quasi totes les meves companyes en tenen 20. Una vegada me 
varen convocar, el que no pensava era jugar, i per això estic molt 
contenta d’haver pogut ser la portera titular de la Selecció. És un 
dels torneigs més brillants que he disputat, vaig gaudir molt, i ho 
vaig fer al costat de jugadores que per a mi són referents, com la 
també mallorquina Patri Guijarro. Fa dos anys, moltes de les meves 
companyes ja havien jugat el Mundial i havien quedat eliminades a 
quarts de final. El repte era superar aquesta fase, i ho vàrem acon-
seguir eliminant els Estats Units, Nigèria o França, que eren molt 
més favorites que nosaltres. Però vam aplicar la filosofia del partit a 
partit i ens va anar molt bé.
-A les semifinals, vares aturar un penal decisiu contra les amfitrio-
nes, França...
-Sí, va ser un partit en què me vaig sentir molt segura de mi mateixa 
en tot moment. No tenia por d’estar en contacte amb la pilota, al 
contrari. I al final, sí, vaig tenir la sort d’aturar un penal que hauria 

suposat l’empat per a les franceses. Vàrem acabar guanyant 1 a 0 i, 
per tant, vàrem accedir a la final, contra el Japó. Les finals tothom 
les juga per guanyar-les, però no va poder ser, vàrem perdre 3 a 1, 
tot i que en partits de la fase de grups les havíem guanyat 1 a 0. Va 
ser una llàstima, però en tot cas estam molt contentes i orgulloses 
del paper que vàrem fer en el Mundial. 
-Després del Mundial han arribat molts d’homenatges, entre els 
quals el de l’Ajuntament de Marratxí. Què suposen per a tu?
-No estava gaire acostumada a homenatges, però són benvinguts 
perquè són un reconeixement als èxits del futbol femení. La gent 
s’adona que tant pot passar una bona estona veient un partit mas-
culí com un de femení. La diferència és que els al·lots tenen més 
força, és un futbol més físic; nosaltres en canvi tenim un joc més 
de toc, més tècnic. 
-Quins són els teus objectius en el futbol?
-Aspir a arribar a la Selecció absoluta, poder jugar Europeus i Mun-

dials. Pel que fa a clubs, esper poder jugar 
amb un bon equip i disputar les millors 
competicions, com la Champions... Sé 
que he de fer molta feina per aconseguir 
aquests objectius. Estic estudiant Educa-
ció Física dins de la Formació Professional, 

i no és fàcil perquè jo cada dia tenc un entrenament específic de 
portera, amb Paulo Roca, de vuit a nou i mitja del matí i també els 
entrenaments amb el Collerense tres dies a la setmana... Això vol 
dir que de vegades m’he de llevar hores de dormir per poder estu-
diar, sobretot en època d’exàmens. 
-Quina valoració fas del futbol i de l’esport femení a Espanya a 
l’actualitat? S’està vivint un boom?
-Jo diria que sí que hi ha un boom. En el futbol, per exemple, hem 
anar creixent a poc a poc, i crec que anem per amunt. Abans era 
impensable que els diaris o les televisions ens fessin massa cas, 
però des de fa un temps és així, i estam molt orgulloses. Els mitjans 
de comunicació estan amb nosaltres, i això és una cosa que notam 
i agraïm. Per exemple, en el darrer Mundial de França, on cada dia 
ens feien reportatges...
-I això te du a ser popular i famosa...
-Ho duc bé, tot i que he de reconèixer que de vegades, potser 
per l’edat, me fa un poc de vergonya que m’aturin pel carrer per 
felicitar-me. Jo me dic: “Ei, que tampoc no he fet res...!”

“Aspir a arribar a la selecció 
absoluta i disputar 
europeus i mundials”



CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ 
DE PÀGINES WEB

FORMACIÓ GRATUÏTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENT A PERSONES DESOCUPADES

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2
LLOC: CENTRE DE FORMACIÓ BALANGUERA C/ Balanguera s/n, Sa Cabana –
Marratxtí
DURADA:  480h de formació + 80h de pràctiques
INICI: 29 D’OCTUBRE 2018
HORARI: de 9:00 a 14:00
MES INFORMACIÓ AL TEL. 971601448 

REQUISITS ACADÈMICS:
Graduat en ESO o Certificat de professionalitat nivell 2 o de nivell 1 de la mateixa família i
àrea professional o FP de primer grau o tenir superada prova d’accés a la universitat per
amajors de 25 anys o 45 anys o haver superat les proves de competències clau nivell 2



AGENDA
AGENDA OCTUBRE  

CULTURA
EXPOSICIÓ

FIRA DE TARDOR

DOCUMENTAL

Exposició “La fuerza del color”, de Jorge 
Font

S’Escorxador de Marratxí, a les 20 h. 
Fins al 10 d’octubre.

4/11/2018
Mercat de Producte Local i Ecològic

La verònica de Sant Marçal
Activitats per a tots els públics

20/10/2018
Projecció del documental
 sobre fossa de Porreres

20.00 h
Ca Ses Monges de Pla de na Tesa
Organitza Obra Cultural Balear. 

Entrada gratuïta.

26/10/2018
Festa de disfresses de Halloween

17:30-21:00
Camp de Futbol d’Es Figueral

18.00h
Espai Jove Pla de Na Tesa

ACTIVITATS JOVES
APOCALIPSI ZOMBIE

CINEMA JOVE

CURSOS I TALLERS

27/10/2018
Tast de cervesa artesana 

18.00h 
Espai Jove Pòrtol 

29/10/2018
Taller de maquillatge terrorífi c

18.00h
Espai Jove Pòrtol

TALLERS

3/10/2018 - Juno 
10/10/2018 - Campeones 
17/10/2018 - Wonder 



la greixonera per a vitroceràmica ha de tenir el cul pla”, explica Toni 
Mesquida, l’amo de Can Vent. 

A la seva olleria, hi té fotos que constaten l’evolució de l’ofici. És el 
cas d’un ase que  feia voltes al voltant d’un molí per produir el fang, 
cosa que avui fa (en el cas de Can Vent) una antiga pastera de forner 
adaptat. Una vegada es té el fang fet, es comença a manipular amb 
el torn; finalment s’hi afegeixen les nanses i se’n fa el llimat. Una 
vegada acabada la peça i fins entrar al forn poden passar de quatre a 
set dies, depenent de la temperatura ambient i, per tant, del temps 
que trigui la peça a assecar-se.

Una vegada en el forn, hi resta unes 12 hores a temperatures de 
980-990 graus. Finalment, la peça (sense sortir del forn) ha d’aca-
bar de quallar i refredar unes altres 12 o 15 hores. 

L’olleria Can Vent, de Pòrtol, manté la tradició en molts dels pa-
ràmetres originals de l’empresa i del món del fang a Marratxí. Per 
exemple, continua tenint com a matèria primera la terra de Pòrtol, 
amb una composició rica en ferro i refractària que atorga una resis-
tència important a les peces fabricades. També, en la mesura del 
possible, mantenen el color rogenc de la mateixa terra (una vegada 
envernissada i passada pel forn, això sí), en contraposició a la ten-
dència de moltes olleries, que han apostat per donar predomini als 
colors en moltes de les peces fabricades.

Allò que a Can Vent han hagut d’adaptar a les demanda de la clien-
tela ha estat l’elaboració de determinada proporció de greixoneres 
(un 20%, aproximadament) aptes per a cuines vitroceràmiques que 
no siguin d’inducció. Com? “La diferència bàsica respecte a la grei-
xonera de tota la vida és que aquesta té el cul circular, mentre que 

TERRA DE FANG

ADAPTACIONS: 
GREIXONERES PER A VITROCERÀMICA



TENDÈNCIES

L’ús d’utensilis antics de cuina com vaixelles o jocs de cafè de ce-
ràmica poden donar un nou toc a la decoració de qualsevol espai. 
Tant si els utensilis són heretats de la família com si s’adquireixen 
en mercats o en antiquaris, aquests objectes lluiran plenament dins 
de vitrines o prestatgeries. A més, l’augment imparable de l’ano-
menada moda vintage permet mesclar aquests objectes amb altres 
elements més moderns, amb la qual cosa es crea un contrast visual, 
tan sorprenent com atractiu.

ACTUALITAT

Amb motiu de la visita de la reina Letizia a les dependències del cen-
tre de formació i residència Son Llebre, al Pla de na Tesa,  el 27 de 
setembre per tal d’assistir a la inauguració del curs 2018-2019, el 
batle, Joan Francesc Canyelles, en nom del consistori, va fer-li lliu-
rament del present més típic de Marratxí: un siurell...

UN SIURELL PER A LA REINA LETIZIA
REUTILITZAR PECES DE CERÀMICA 
ANTIGUES

Consulta les bases a  
www.marratxi.es



MEMÒRIA

EL CEMENTERI MUNICIPAL
Ubicat al camí de Son Ametller i conegut com Son Blanc, 
l’actual cementeri municipal té registres des de l’any 1911, 
si bé hi ha algunes tombes que daten de finals de segle 
XIX. El cas és que fins a principis del segle XX, els difunts 
eren inhumats en un antic cementeri de Sant Marçal, con-
cretament en uns terrenys propietat de la família Coto-
ners, que havien estat cedits a l’Ajuntament. A dia d’avui, 
en aquest espai, que és propietat de l’Església, hi ha en-
terrats membres de la mateixa nissaga. 

L’any 2017 es va restaurar el carruatge fúnebre que el ple de l’Ajuntament va encomanar 
el juliol de 1893

Encara que el cementiri data del 1911 en aques-
ta tomba familiar es pot constatar que hi ha 
referents de finals de segle XIX 



Una vegada acabada la cessió d’aquesta fa-
mília, l’Ajuntament va tenir necessitat de 
dotar per a la població un cementeri mu-
nicipal, de titularitat pròpia. Així es va fer 
realitat el cementeri de Son Blanc. Com a 
curiositat, hem de saber que disposar de 
la concessió municipal per als terrenys per 
poder-hi construir una tomba tenia un cost 
(així consta en el registre) de 15 pessetes. 
Avui, són uns quants milers d’euros...

Fins als anys cinquanta, els taüts eren tras-
lladats amb un carruatge fúnebre tirat per 
un cavall des del domicili respectiu fi ns al 
mateix cementeri. Aquest carruatge hi ro-
man exposat en les mateixes dependències.

Al llarg de la seva història, el cementeri ha 
vist dues ampliacions. La primera va ser ar-
ribar el 1976. La segona va ser executada en 
dues fases, per l’elevat preu de la inversió 
(segons detalla l’acte de ple municipal): les 
obres es varen adjudicar en primera instàn-
cia el 1979 i es varen iniciar el 1982 per a 
la primera fase i a mitjan anys noranta en la 
segona. 

En aquella època, hi va arribar a haver un 
autèntica eclosió de peticions de nínxols: 
hi havia moments que la llista d’espera arri-
bava a 500. També va ser devers l’any 1980 
que es va construir la capella, de la qual cada 
cert temps es fa el manteniment. Des del 
1985, el fosser és Josep Valera.

Obres de millora 

Els mesos d’estius operaris de l’Ajuntament 
han fet feina per millorar l’aspecte del ce-
menteri. “S’ha suprimit la vegetació antiga 
i en mal estat i l’hem substituïda per gespa 
natural i per grava, amb la qual cosa l’as-
pecte ha millorat i també es propicia estalvi 
d’aigua”, explica el regidor de Serveis fune-
raris, Andrés Campuzano. 

Campuzano subratlla igualment que l’Ajun-
tament també ha fet gestions per tal que les 
famílies que ho vulguin disposin dels colum-
baris per deixar-hi les urnes amb les cendres 
dels seus difunts.  El cost és de mil euros per 
a una concessió de 50 anys. Igualment, tam-
bé s’està habilitant una part de la instal·lació 
per a unes 25 noves tombes.

El cementeri municipal té, com és obvi, una 
data marcada com a clau en el calendari. És 
l’1 de novembre, el Dia de Tots Sants, en què 
devers 3.000 persones hi passaran per re-
cordar els seus difunts.

FOTO: ELVIRA SUREDA

UN SOLAR PER ALS ‘NO CATÒLICS’

S’ha de signifi car un extracte de l’acte del 
ple municipal de setembre de l’any 1971 que 
diu textualment, i escrit a mà: “Se destina a 
solar clasifi cado para los no católicos en el ce-
menterio de Son Blanch, situado a la derecha 
entrando, cediendo a perpetuidad uno de ellos 
a la solicitante...”. Aquest acord es va pren-
dre una vegada l’Ajuntament havia obtingut 
els pertinents permisos de l’Església i del 
Ministeri de Justícia. Un fet que crida l’aten-
ció perquè fi ns aquesta data no hi havia lloc 
per als ‘acatòlics’

El 2017 es varen habilitar uns columbaris per dipositar les cendres dels familiars que vulguin 
adquirir aquests espais per 50 anys

En 2018 s’han duit a terme obres de millora dels parterres del cementeri, que han renovat 
la imatge del recinte.



UN DIA AMB ELS DINAMITZADORS DELS ESPAIS JOVES

Maribel Cayuelas, Tania Díaz, Jaume Pizà i Ma-
rina Díez són els dinamitzadors de joventut de 
l’Ajuntament. Però què entenem per aquesta 
figura? Dinamitzador és aquella persona que 
s’encarrega de motivar i “captar” els joves de 
Marratxí per tal que participin en distintes ac-
tivitats d’oci i que adquireixin costums sans de 
vida, tant amb la pràctica esportiva com amb 
l’alimentació sana i l’activitat a l’aire lliure. La 
feina de “captació” es fa, entre altres espais, 
en els instituts del municipi. Tots quatre dina-
mitzadors veuran ampliat el seu horari de fei-
na aquest curs (parlant en termes escolars) a 
fi d’ampliar els serveis prestats a la joventut, 
entesa aquesta des dels 12 anys i fins a la tren-
tena. 
“El millor de la nostra feina -explica Maribel 
Cayuelas- és aconseguir mobilitzar els joves, 
que no és un col·lectiu fàcil, per tal que partici-
pin a la vida del municipi a través de les múlti-
ples activitats que se’ls ofereixen”.
Els de Pla de na Tesa, Pont d’Inca i Pòrtol són 
els tres Espais Joves en què es duen a terme 
les distintes activitats programades setmanal-
ment. Això sí, cada espai té programació pròpia 

CONEIX L’AJUNTAMENT

(des de tallers de ioga, a tallers de sushi, pas-
sant per ball de bot i running), però sempre de 
dimarts a divendres de les cinc de l’horabaixa a 
les nou del vespre. “És una programació flexi-
ble i que es va adequant a les demandes i a les 
peticions dels joves”, explica el tinent de batle i 
regidor de Joventut, Miquel Cabot. 
Per establir sinergies i optimitzar els recursos, 
els dinamitzadors també estan en contacte 
permanent amb la tècnica de joventut, Dolo-
res Maya el regidor i el Consell Municipal de 
l’Adolescència, amb el clubs d’esplai i amb els 
espais socioculturals del municipi.

Activitats extraordinàries
A més de les activitats que es programen se-
tmanalment, els dinamitzadors també coor-
dinen distintes i variades activitats extraor-
dinàries, que es van fent al llarg de l’any. En 
aquest àmbit, s’emmarca l’Apocalipsi Zombie 
(prevista per a 26 d’octubre en Es Figueral), la 
Diada d’Esplais (recuperada aquesta legislatura 
i prevista per al 24 de novembre), la Cursa de 
Disfresses de Nadal, la Rua (el febrer), el Parc 
Jove de Sant Marçal i la Festa Holi (coincidint 

amb les Festes), el Gran Prix Aquàtic (el juliol) 
o les Jornades Intergeneracionals, que es fan 
conjuntament amb l’Associació de Gent Gran 
(en el cas del Pla de na Tesa per fer bunyols, i 
en el cas de Pòrtol, amb l’Enterrament de la 
Sardina).  Igualment, cada any es fa un viatge, 
per Setmana Santa, que enguany s’ha fet a 
Formentera.

Els dinamitzadors dels Espais Joves són les cares més visibles de l’Ajuntament per als veïnats més joves. La feina que 
fan és molt diferent a les que fa qualsevol altre treballador del consistori. Aquests quatre joves que veis a la foto són 
els culpables  que una gran part de la joventut marratxinera es mobilitzi a les festes i activitats del municipi

LES XIFRES 
DELS DINAMITZADORS

Dinamitzadors: 
4

Espais Joves: 
3 (600 m2)

Activitats anuals: 
80 puntuals 

11 extraordinàries
Total joves participants: 

  +700 
Total als cursos dels Espais Joves: 

+65



CIUTADANIA ACTIVA

CONSTRUÏM DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

Per fer créixer aquest compromís amb la de-
mocràcia, els centres educatius -que és on 
els joves passen més hores, juntament amb 
ca seva- juguen un paper important. Així, 
l’IES Marratxí, l’IES Sant Marçal, CC La Sa-
lle, CC Es Liceu i Aspace són els centres que 
s’han implicat en el projecte conegut com 
Construïm Democràcia Participativa.

Maria Pilar Vidal és professora de primer 
d’ESO de La Salle. L’any passat, tant els 
alumnes de primer com els de tercer del 
centre (uns 75 en total) varen participar 
en aquest programa i la valoració, segons 
el seu punt de vista, és més que positiva. 
“Quan l’Ajuntament ens va oferir la possi-
bilitat de participar en aquest programa per 
part d’alumnes de primer i tercer d’ESO, ho 
vàrem veure amb bons ulls, perquè creim 
en la importància de l’escola des del punt 
de vista d’educació integral. Als joves de 18 
anys ja se’ls crida a votar, i, per tant, cal que 
sàpiguen el funcionament de les institucions, 
com es prenen les decisions del poble, qui és 
el batle i qui són els regidors...”, resumeix. 
Tot i que, segons diu Vidal, “els alumnes te-
nien bastant desconeixement de l’estructura 
municipal de Marratxí, que és un municipi 
singular i complex des d’aquest punt de vis-
ta, però el cert és que varen acceptar molt 
bé aquesta iniciativa. Així, prenen conscièn-
cia del fet que poden opinar i fer sentir la 
seva veu, per exemple a través dels repre-
sentants escollits per integrar el Consell de 
Joventut. Al cap i a la fi, es tracta que a llarg 
termini, tenguem ciutadans més responsa-
bles i conscients de com funciona la vida pú-
blica. La política no l’hem de veure com una 
cosa externa”. 
El professor Pere Verd, que el curs passat 
feia classes a l’IES Marratxí, també va conèi-
xer de ben a prop el programa. El valora 
d’aquesta manera: “Va ser una experiència 
molt positiva perquè els alumnes es varen 
implicar i varen poder aprendre de prime-
ra mà que a través de la participació activa, 
sense importar la ideologia política, es pot 
millorar el  municipi i la societat on vius. 
Sens dubte, el més engrescador va ser veure 
la il·lusió dels alumnes que varen ser elegits 
pels seus companys per representar-los”.

Una de les iniciatives pioneres a les Illes Balears ha estat l’impuls de la demo-
cràcia entre els més joves de Marratxí, sobretot en termes de coneixement, 
compromís i participació. En aquesta mateixa línia, s’emmarca la creació -el 
mes de juny- dels Consells de la Infància, l’Adolescència i la Joventut. Es trac-
ta d’òrgans de consultoria, representació i participació d’aquests col·lectius 
en l’àmbit municipal. 
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La Fira del producte local i ecològic


