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JOAN BESTARD: “EN SITUACIONS DURES ECONÒMICAMENT, ELS 
LITIGIS ENTRE VEÏNATS AUGMENTEN MOLT” BODEGAS SUAU UN 
SEGLE I MIG D’HISTÒRIA EMPRENEDORS EL TALENT NO TÉ EDAT
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En aquest número de la revista, hem volgut 
dedicar el reportatge mensual justament a
persones de Marratxí que tenen aquest perfil 
(empresarial o d’emprenedors, segons vulgui
cadascú). Persones de distinta condició i de 
perfils diferents que tenen en comú la pas-
sió per allò que fan, per oferir productes o 
serveis que contribueixen a millorar la nostra 
vida.

Ens alguns casos, tenim el testimoni 
d’empreses ja consolidades i de prestigi; 
d’altres que estan en aquest camí de creixe-
ment i, finalment, el testimoni d’una altra idea 
de negoci que està en fase incipient a càrrec 
de dos joves que encara estan estudiant, però 
que saben el que volen i, no menys important, 
saben també el camí que hauran de seguir per 
aconseguir els objectius.

Són persones (i aquest és un altre denomi-
nador comú) que fan feina en l’àmbit tecno-
lògic, sens dubte un dels sectors amb major 
creixement en el present i, segons diuen i 
pronostiquen molts d’experts, el vertader 
motor del canvi en el terreny laboral ja en el 
present i també en el futur immediat. Però 
al marge de tots aquests paràmetres, aquests 
empresaris-emprenedors donen un valor 
afegit a la marca “Marratxí”, són hereus d’una 
manera de fer i de ser, de fer feina cons-
tantment a la recerca de l’excel·lència. 

EDITORIAL 
El Marratxí que construïm 
entre tots

Marratxí, no n’hi ha cap dubte, és un 
municipi viu i dinàmic. I ho és des de 
molts punts de vista i des de molts 
àmbits. Ho és des del prisma de la cul-
tura, de les arts, de l’esport, de les ini-
ciatives socials... I ho és també des del 
món empresarial o de l’emprenedoria, 
una paraula aquesta que va guanyar 
molta força coincidint amb l’inici de la 
crisi, devers el 2008. Però de la matei-
xa manera que no tothom pot ser met-
ge o bomber, tampoc no tothom pot 
ser empresari o emprenedor. Es reque-
reixen molts d’elements per arribar a 
ser-ne i, encara més, per mantenir-se 
al llarg dels anys, cosa que només uns 
quants aconsegueixen.
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La Fira de Tardor és ja un dels principals 
esdeveniments que se celebren a Marratxí al 
llarg de l’any i es consolida entre les fires de 
tardor de Mallorca. A l’edició d’enguany, hi  
han participat més d’un centenar de firaires 
de distints àmbits (artesania local, comestibles, 
roba, floristeria o sabateria, entre altres) a més 
d’una bona mostra del teixit associatiu i esportiu 
del municipi.

Una de les novetats d’aquesta vintena edició 
ha estat la destacada presència de la música 
al llarg de tota la jornada, amb el concert de 
Marta Elka i Toni Pastor, de Biel Ensemble, 
que ha interpretat peces de Mozart i d’Heitor 
Villa-Lobos a l’església de Sant Marçal, i swing, 
a càrrec de Monkey Doo. Com en edicions 
precedents, enguany també s’ha celebrat una 
Trobada de Gegants, la quarta, amb participació 
de distints municipis de Mallorca.

A la Fira, hi han assistit el conseller de Medi 
Ambient, Vicenç Vidal, el vicepresident del 
Parlament, Vicenç Thomas, el batle Joan 
Francesc Canyelles, el tinent de batle, Miquel 
Cabot, i una àmplia representació de l’equip de 
govern i dels grups de l’oposició.

La Fira de Tardor es consolida a Mallorca i 
reuneix a prop de 6.000 persones

NOTÍCIES NOTÍCIES

L’Ajuntament  
coordina amb la  
Conselleria de Medi  
Ambient les actuacions 
a dur a terme en els  
torrents del municipi 

El batle, Joan Francesc Canyelles, es va reunir 
el mes passat amb el conseller de Medi Ambi-
ent del Govern de les Illes Balears, Vicenç Vi-
dal, i la directora general de Recursos Hídrics, 
Joana Maria Garau, per avaluar la situació ac-
tual dels torrents del municipi, el Torrent Gros 
i Torrent de Coa Negra, amb les respectives 
ramificacions, i les actuacions que la Conse-
lleria té previst dur-hi a terme.

El conseller Vidal va informar al batle que les 
properes actuacions per part de la Conse-
lleria (consistents sobretot en neteja) seran al 
Torrent Gros al seu pas pel Pont d’Inca i en el 
Torrent de Coa Negra, al seu pas pels nuclis 
de Ses Trempes i Son Daviu. S’ha de recordar 
que des de 2015 i fins a l’actualitat s’han duit a 
terme actuacions de neteja a 7,3 quilòmetres 
d’aquests dos torrents. 

De la seva banda, Canyelles va brindar tots 
aquells recursos que des de l’Ajuntament pu-
guin intensificar i optimitzar aquestes feines 
de neteja dels torrents que es duen a terme 
sota les directrius de la Conselleria, a fi i efec-
te d’evitar incidents de cap tipus.

Marratxí ha destinat 141.000 euros  
subvencionats pel Consell de Mallorca 
a arreglar carrers i voravies

L’Ajuntament de Marratxí ha destinat 
141.000 euros subvencionats pel Consell 
de Mallorca a arreglar i millorar carrers i 
voravies del municipi. Per aquest motiu, el 
president del Consell, Miquel Ensenyat, el 
conseller de Desenvolupament Local, Joan 
Font, i el director de Cooperació Local i 
Caça, Joan Manera, varen visitar el dia 3 
d’octubre algunes d’aquestes actuacions i 
varen ser rebuts pel batle, Joan Francesc 
Canyelles, el tinent de batle, Miquel Cabot, 
i el regidor de Vies i Obres, Andrés Cam-
puzano.

Els carrers objecte de millora han estat 18: 
Revolt, Camí de n’Olesa, Rosa, Clavell, Gi-
rasol, General Weyler, Sa Roca Llisa, Jaume 
Balmes, Can Diego, Canyar, Massanella, 
Avinguda Príncep d’Espanya, Llorenç Du-

Quinze persones es formaran en curs de confecció i  
publicació de pàgines web fins al 28 de març
Quinze persones varen iniciar el 29 d’octu-
bre un curs de confecció de pàgines web, 
organitzat per l’àrea d’Ocupació i Formació 
de l’Ajuntament, dirigida per Huberto López, 
amb la participació del SOIB i el cofinança-
ment del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE). El curs, de 480 hores de formació 
teòrica, s’allargarà fins dia 28 de març, s’im-
partirà diàriament de dilluns a divendres de 
les nou del matí a les dues de l’horabaixa al 
Centre de Formació Balanguera, a Sa Caba-
na. Acabada la formació teòrica, s’hi hauran 
d’afegir les 80 hores de pràctiques.

Les persones inscrites han hagut de reunir un 
d’aquests requisits: graduats en ESO, Certi-
ficat de Professionalitat nivell 2 o de nivell 1 

ran, Melcion Rosselló, Son Ramonell, Rosa 
Puig, Alexandre Rosselló i Guillem Forteza.

El batle va assenyalar que “en un municipi 
extens com el nostre, hi ha moltes zones 
a mantenir, i tenir el suport del Consell de 
Mallorca, a través de subvenció, en aquest 
sentit ens dóna un alè per dur a terme dis-
tintes obres de millora de carrers i vora-
vies”.

De la seva banda, el president Ensenyat va 
destacar que aquesta és la legislatura amb 
major inversió directa del Consell de Ma-
llorca als ajuntaments, amb més de 100 mi-
lions i a través de distints programes i plans 
sectorials.

de la mateixa família; Formació Professional 
de primer grau o tenir superada prova d’accés 
a la universitat per a majors de 25 anys o 45 
anys o haver superat les proves de competèn-
cies de nivell 2.

Voley

NOTÍCIES



d’animació infantil, i també una carpa soli-
dària per a aquelles entitats que varen voler 
recaptar fons per destinar als damnificats 
per les inundacions de Sant Llorenç des Car-
dassar”, va explicar el batle, Joan Francesc 
Canyelles.

L’organització de la Fira va correspondre a 
l’àrea de Comerç de l’Ajuntament. La regi-
dora, Jero Sans, va subratllar que el consisto-
ri es va encarregar de tota la infraestructura 
necessària i que la iniciativa va arrancar de la 
petició dels comerciants del Pont d’Inca de 
celebrar una fira d’aquest tipus per exposar i 
vendre els seus productes. 

NOTÍCIES

El divendres 26 d’octubre es va iniciar el 
Club de Lectura Infantil a la Biblioteca d’Es 
Pont d’Inca. Es tracta d’una activitat adreça-
da a nins i nines a partir de set anys i orienta-
da a fer que es diverteixin llegint.

El funcionament és el següent: la biblioteca 
proporcionarà un exemplar d’un llibre prè-
viament seleccionat a cada lector. El llibre 
es llegirà a casa per a la propera sessió del 
Club. En aquestes sessions, s’analitzaran les 
lectures i es faran activitats lúdiques que hi 
estaran vinculades: tallers, gimcanes i jocs 
diversos.

Les sessions es faran una vegada al mes (serà 
en divendres a les 18.00 h) i tendran una du-
rada aproximada d’una hora i mitja.

Iniciada la campanya de 
tractaments preventius 
contra la processionària del pi
L’àrea de Medi Ambient i Marratxí XXI han 
iniciat els tractaments preventius contra la 
processionària del pi a les zones públiques del 
municipi. La campanya té com a objectiu reduir 
la població d’erugues, minimitzar l’aparició de 
bosses els mesos d’hivern i, per tant, també els 
danys que causen.

D’altra banda, els responsables de Medi Ambient 
i de Marratxí XXI recorden que és responsabilitat 
obligatòria dels propietaris el manteniment d’un 
estat òptim dels pins particulars, d’acord amb la 
normativa vigent. En tot cas, properament, es 
publicarà una nova convocatòria d’ajudes als 
particulars per tal de fer tractaments preventius 
o integrals als pins de finques particulars, de la 
mateixa manera que es va fer l’any passat. 

Per qualsevol dubte o consulta sobre els 
tractaments que a dur a terme als pins de 
finques privades i la línia d’ajudes referida, us 
podeu adreçar presencialment a l’àrea de Medi 
Ambient (camí de Son Ametler, 5), o escriure a 
l’adreça electrònica  mediambient@marratxi.es

La regidora de Medi Ambient, Cristina Alonso, 
explica que “amb les campanyes preventives que 
vàrem iniciar el 2016 contra la processionària 
del pi hem anat reduint exponencialment el seu 
impacte al municipi. L’any passat, els resultats 
varen millorar els de 2016 i enguany millorarem 
respecte el 2017, sobretot si fa fred. A més, 
hem de destacar que en no usar productes 
químics en aquests tractaments, tampoc no hi 
ha repercussió en negatiu sobre altres animals”.

L’Ajuntament de Marratxí estalviarà en la factura d’electricitat en adherir-se a 
la Central de Contractació de la FELIB

varen validar amb el seu vot favorable aquesta 
adhesió en el darrer ple municipal.

El batle, Joan Francesc Canyelles, explica que 
“els avantatges que es deriven de l’adhesió a la 
Central de Contractació són clars. A Marrat-
xí (per la dispersió dels nuclis municipals i per la 
gran quantitat d’entitats i clubs esportius) tenim 
una gran despesa en electricitat. Amb la contrac-
tació centralitzada, l’estalvi serà important, de la 
mateixa manera que també s’anirà avançant en 
l’aposta per les energies renovables, que és una 
qüestió molt important des del punt de vista no 
només d’estalvi econòmic sinó també des del 
punt de vista mediambiental”. 

El primer tinent de batle de Contractació,  
Miquel Cabot, hi afegeix que la nova eina de la 
Federació d’Entitats Locals també comportarà 
beneficis en termes de contractació. En aquest 
sentit, comenta: “Hi ha molts de contractes que 
són de gran complexitat, i el fet que els tramiti la 
FELIB serà un gran ajut per als ajuntaments. S’ha 
de dir, per altra banda, que ja hi ha centrals de 
contractació (del mateix Estat i de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies), però, sovint 
ni Balears ni Canàries, pel nostre caràcter insular, 
ens en podem aprofitar, perquè els preus que 
s’ofereixen no són els mateixos. Un exemple clar 
el tenim amb la benzina”. 

Dotze establiments comercials de distints 
sectors varen participar el dissabte 20 
d’octubre en la primera edició de la Fira 
d’Oportunitats, una iniciativa que neix amb 
l’objectiu de dinamitzar el petit comerç del 
municipi. Els comerços varen mostrar el seu 
estoc de productes en les respectives para-
des per tal que els veïnats els coneguessin i 
els poguessin adquirir. Així, hi va haver pro-
ductes de tota casta d’informàtica, roba, flo-
risteria, mobles, sabates, òptica o ferreteria.

“Va ser una cita oberta a tot el municipi i 
ideada per tal que hi poguessin participar 
les famílies. Per això, hi va haver activitats 

Èxit de participació en la primera edició de 
la Fira d’Oportunitats

Ja està en marxa el Club de Lectura Infantil a la Biblioteca del Pont d’Inca

Unes 500 persones varen participar a la tercera edició de  
“l’Apocalipsi Zombie”, la festa més terrorífica de l’any
El divendres 26 d’octubre unes 500 perso-
nes varen participar a la tercera edició de 
“l’Apocalipsi Zombie”, la festa més terrorífi-
ca de les que se celebren a Marratxí al llarg 
de l’any, i que com en edicions anteriors es 
va celebrar al camp de futbol d’Es Figueral i 
carrers pròxims.

Els participants, de totes les edats, es va-
ren caracteritzar per a l’ocasió i varen ha-
ver de superar un circuit ple de dificultats 
i d’ensurts per aconseguir l’antídot que els 
permetés sobreviure. Les cent primeres 
persones que ho varen aconseguir es varen 
endur com a premi una camiseta d’Espais Jo-
ves de Marratxí.

Al llarg de tota la vetlada, els zombies (una 
quarantena) varen ser un perill constant, 
això sí, amb l’oposició d’una vintena de mi-
litars. A més, un grup de sis científics es va 
encarregar de controlar les distintes proves 
del circuit.

NOTÍCIES

Com a novetat, enguany també varen parti-
cipar a l’’Apocalipsi Zombie’ els Endimoniats 
de Palma i Deià Jove.

L’organització de la festa va ser de l’àrea de 
Joventut, amb el suport dels educadors de 
Serveis Socials i coordinació de les dina-
mitzadores municipals, i s’emmarca dins de 
l’oci alternatiu que promou l’Ajuntament, 
confrontat totalment al consum d’alcohol i 
drogues.

Marratxí s’ha sumat a la Central de Contracta-
ció de la Federació d’Entitats Locals de les Illes 
Balears (FELIB), que es posarà en marxa el pri-
mer trimestre de 2019 i que té a com a objecte 
abaratir el cost de la despesa elèctrica de tots els 
municipis integrats en aquesta plataforma, a més 
d’altres béns i serveis que es volen anar integrant 
successivament. Totes les formacions polítiques



 

REPORTATGE

EMPRENEDORS,  
EL TALENT NO TÉ EDAT

Jose Mañas, 41 anys i enginyer en Teleco-
municacions, és propietari (juntament amb 
Daniel Fortea) i accionista majoritari de Wi-
reless DNA, amb seu al Parc Bit. La compa- 
nyia té com a funció primordial l’optimització 
de les xarxes de telecomunicacions mòbils a 
les empreses a les quals presta servei. Idea-
da el 2013 i creada el 2014, Wireless DNA no 
deixa de créixer: a dia d’avui, té una plantilla 
d’uns 70 treballadors (matemàtics, físics, 
electrònics, informàtics, telecos...) i és Mèxic 
el país on fa més feina. L’exercici 2017 el va 
tancar amb una facturació propera als tres 
milions d’euros. “La nostra idea és convertir-
nos en l’empresa de R+D més gran d’Espanya 
en el nostre àmbit”, subratlla Mañas. 

Amb aquest afany de creixement, Wireless 
DNA va adquirir l’any passat l’empresa Me-
teoclim, dedicada a la predicció meteorològi-
ca, amb efectes (òbviament) sobre les teleco-
municacions. “Estam fent feina per disminuir 
a sis hores o manco les previsions meteoro-
lògiques”. En aquest sentit, per exemple, la 
Vuelta Ciclista a Espanya n’ha contractat els 
serveis. Wireless DNA, que té entre mans un 
ambiciós projecte d’Smart City, va rebre el 
2014 el premi CAEB Emprenedors i el 2017, el 
premi de CEPYME a la innovació tecnològica.

Mañas, que ha fet feina a Portugal, la
Xina, els Estats Units, Israel i Mèxic, 
assegura que els emprenedors “han de sa-
ber cercar ajuda, col·laborar i compartir, a 
més de perseverar en la idea de negoci”. 

Vols emprendre? La Feinateca, a la teva disposició
¿Saps que a la Feinateca de l’Ajuntament t’ajuda i et dóna les 
pautes imprescindibles a l’hora de posar en marxa el teu pro-
jecte empresarial? Aquest servei de l’àrea d’Ocupació, For-
mació i Treball t’assessorarà en tot allò que necessites a l’hora 
de muntar la teva empresa i de dur a la pràctica la teva idea 
de negoci. 

Pots contactar-hi a través del telèfon 971 79 48 54 i de l’email  
oft@marratxi.es Si hi vols passar personalment, l’adreça és 
carrer Balanguera, s/n, a Sa Cabana. L’horari d’atenció al pú-
blic és de 08.15 h a 14.00 h. 

Emprendre no és només cosa de 
Silicon Valley. Sempre hi ha ha-
gut persones amb esperit empre-
nedor, capaces d’invertir doblers, 
il·lusions, talent i feina al servei 
d’una idea de negoci convertida en 
projecte empresarial. A Marratxí, 
en tenim uns quants exemples... 

Carlos Oliveros, 49 anys, és la personifica-
ció de la reinvenció professional. Després 
de 25 anys en una empresa, aquest engi- 
nyer agrònom va ser acomiadat el 2014, 
quan en tenia 45. Lluny de deprimir-se, 
va decidir matricular-se al cicle formatiu 
de Grau Superior d’Obra Civil, on un pro-
fessor li va començar a parlar dels drons.

“Sempre m’havia agradat la topografia, 
els plànols, i tot el món dels drons me 
va resultar molt interessant des del pri-
mer moment, perquè, al cap i a la fi, és 
una eina que ajuda a obtenir informació”, 
confessa Oliveros.  “A dia d’avui, i havent 
obtingut el títol de pilot de drons, ja duc 
invertits uns 100.000 euros, i si bé és cert 
que esperava un retorn més ràpid, tam-
poc no me puc queixar. L’any 2017 res-
pecte al 2016 vaig doblar la facturació, i 
enguany creixeré devers un 10%”, explica.

El primer encàrrec a la nova empresa, 
NorDron, li va arribar de l’Ajuntament 
de Marratxí, per fer unes maquetes en 
tres dimensions de l’edifici de Sa Refi-
nadora.Després han anat arribant dis-
tints encàrrecs, per exemple, aquest 
mes d’octubre havia d’iniciar un estudi 
sobre determinats torrents de Mallor-
ca quan dos dies abans, el dia 9, van pro-
duir les tràgiques inundacions del Llevant 
de l’illa. Oliveros ha ajudat, amb els seus 
drons, a la localització de les víctimes, 
aportant informació a través de les foto-
grafies que capten aquests instruments.

Jordi Gago i Luca Moreira són dos es-
tudiants del grau mitjà de Sistemes mi-
croinformàtics i xarxes al Liceu, tenen 17 
anys, però ja l’esperit emprenedor corre 
per la seva sang. Un projecte per propiciar 
un creixement més ràpid i econòmic de 
les plantes els va dur a guanyar el primer 
premi d’Emprenbit Tech Camp amb el pro-
jecte Deer Grow. Un projecte fonamentat 
en l’aplicació de la hidroponia (plantes 
sobre un sòl estèril i quasi sense aigua) i 
l’ús del sistema LED per a il·luminació. 
Gago i Moreira estan compromesos amb 
aquesta idea de negoci, per a la qual el 
gran cavall de batalla és el finançament. 

“Necessitam entre 10.000 i 20.000 eu-
ros per començar a funcionar”, expliquen. 
Sigui com sigui, tenen plantejades dues 
vies de negoci: una per a domicilis parti-
culars (a un cost aproximat d’uns 150 eu-
ros i comercialitzable per internet) i una 
altra per a cultius més grans. “Ens agra-
da emprendre i és el que ens veim fent, 
i junts, els propers anys. Som amics de 
l’escola des de fa cinc anys, i la veritat és 
que formam un bon equip”, sentencien.



ENTREVISTA

JOAN  
BESTARD

Diuen que val més un mal acord que un bon judici. I amb 
aquesta voluntat d’aconseguir entesa entre dues parts en 
litigi (dos veïnats), actua el jutge de pau, una figura que 
fa feina al servei del poble. És la cara més pròxima de la 
Justícia per a la ciutadania.

En el cas de Marratxí, el jutge de pau és, des de 1997 i fins 
a l’actualitat de manera ininterrompuda (per tant, sota 
distints colors polítics) Joan Bestard, que també és un dels 
fundadors de l’Associació de Jutges de Pau de les Illes Ba-
lears. 

JUTGE DE PAU DE MARRATXÍ

-Qui és Joan Bestard? 
-Som una persona senzilla, familiar, que intenta ser honesta i un ferm 
defensor dels valors. De fet, sempre duc en el bitlleter un paperet en 
què tenc apuntats a mà distints valors que crec importants: justícia, 
empatia, honestedat, tolerància, respecte, prudència, dignitat, discre-
ció... Aquest petit paper ha estat i és una ajuda extraordinària per a mi, 
perquè és una manera de continuar recordant quins són aquests valors 
i quina importància tenen. Cada dia hem de lluitar per mantenir-los 
davant tot allò que passa en els nostres dies. Per altra part, tenc un 
llenguatge molt clar i planer. I cada dia vull que sigui més així, perquè 
no sempre s’entén allò que un diu sinó allò que interessa entendre. Per 
tant, en la meva tasca com a jutge de pau, em convé ser clar.
-Quan era nin, què volia ser de major?
-De nin, ja als vuit o nou anys, volia ser advocat, per defensar causes 
petites i no tan petites, cercant un poc la Justícia. Per a mi, una bona 
definició de Justícia és donar a cadascú allò que li pertany; ja de nin ho 
tenia clar. També m’agrada com veia 
Sòcrates la figura del jutge, de qui 
deia que havia de tenir quatre carac-
terístiques:  “Ha de saber escoltar 
amb cortesia, respondre sàviament, 
ponderar prudentment i decidir 
imparcialment”. El cas és que, essent jo un ninet, coneixia una advocat 
que tractava amb els meus pares, i el record molt elegant (amb vestit, 
corbata...) i record també com parlava. Em cridava molt l’atenció. Per 
altre costat, i per descomptat, també volia ser futbolista.  De la meva 
infantesa, també diré que jo som fill d’un matrimoni que s’estava a una 
finca de cultiu (eren agricultors), que sempre al meu germà Miquel 
com a mi ens varen donar exemple de fer moltíssima feina. Així, jo vaig 
començar molt prest a treballar (a Salinera Española), tot això sense 
deixar d’estudiar els vespres, bé a través de classes particulars o bé en 
acadèmies privades, fins als 19 anys per obtenir el títol de comptable (o 
Tenedoría de Libros, com es deia llavors).
-La cultura de l’esforç ha estat ben present a la seva vida...
-Crec que sí. A ca meva, no vàrem passar mai fam (érem al camp i te-
níem sempre per menjar), però sí que vaig veure veïnats nostres que sí 
que en varen passar. Sé de persones que anaven a fer feina en bicicleta 
per començar a les cinc o sis del matí, i, després de la dura jornada, 
havien de tornar a ca seva també en bicicleta. Això me va despertar la 
sensibilitat i el fet de veure el sacrifici de tota aquesta gent, com també 
del que feien els meus pares. Tant és així, que la meva dona i jo hem 
intentat inculcar als nostres dos fills aquella frase que diu “qui alguna 
cosa vol, esforç li costa”.
-Quina trajectòria professional ha duit a terme Joan Bestard?
-Com he dit, vaig començar a Salinera Española, per passar posterior-
ment (del 1970 i fins al 1990) a ser director administratiu a l’empresa 
KAS (també coneguda com Mallorquina de Bebidas Carbónicas) del 
Pont d’Inca, que va arribar a tenir uns 250 treballadors. L’empresa esta-
va molt interessada a fomentar la formació interna dels professionals, i 
això va ser una cosa que me va permetre aprendre moltes coses gràcies 
als nombrosos cursos que s’hi organitzaven. Finalment, vaig muntar un 
negoci propi de venda i reparació d’automòbils, que me va anar molt 
bé, sobretot perquè molta gent me coneixia...
-Des de quan és jutge de pau de Marratxí?
-Jo vaig presentar una instància a l’Ajuntament l’any 1997 per poder ser 
candidat a jutge de pau. Llavors, el batle era Martí Serra i el meu germà, 
Miquel Bestard, el tinent de batle. Quan Serra va veure la meva instàn-
cia li va demanar al meu germà què en sabia d’allò, i en Miquel li va dir 
que res, senzillament perquè jo no li havia dit res al respecte. Sé que els 
“endolls” han funcionat sempre, però a mi no m’han agradat mai. De 
fet, encara ara no sé si me varen elegir pel fet de ser germà del tinent 
de batle; si fos així, no ho varen fer bé, però també he de dir que no 

es devien equivocar massa quan fa 21 anys que som el jutge de pau de 
Marratxí, i sota els distints colors polítics que han governat el municipi 
al llarg d’aquests anys. Desgraciadament, la tendència general en els 
municipis és nomenar un jutge de pau que estigui en la mateixa línia de 
qui governa. Jo puc dir que he estat amb sis batles, i de diferents colors 
polítics.
-Com a jutge de pau vol dir que és ja per aquest mateix motiu una 
persona respectada. Què va suposar per a vostè ser elegit com a jutge 
de pau? I reelegit fins a cinc vegades...
-Per a mi, és un honor, sobretot perquè jo som jutge de pau per voca-
ció. He tengut un gran avantatge, en majúscules, i és el fet que no he 
necessitat ser-ho per poder-ne viure. És més, per mor dels desplaça-
ments, hi ha hagut vegades que fins i tot hi he perdut doblers. Al llarg 
de tots aquests anys, l’experiència i el que he vist me permet afirmar 
que, en situacions dures econòmicament, els litigis i els conflictes entre 
veïnats augmenten considerablement. De la mateixa manera, també 

puc dir que a les barriades més modes-
tes, es donen més conflictes entre 
veïnats que a les barriades o zones 
més benestants. Això sí, els problemes 
es resolen amb més facilitat entre les 
persones més humils...

-Quina és la part més agradable i la més desagradable de la seva feina?
-La més agradable, sens dubte, són les bodes, que es produeixen 
com és lògic en un ambient festiu i en què sempre intent deixar 
algun missatge. Allò més desagradable, en canvi, és quan no acon-
seguesc el meu objectiu entre dos veïnats. Per sort, són més fàcils 
de comptar les derrotes que les victòries, i en aquest sentit vull 
agrair la col·laboració dels veïnats de Marratxí. En aquesta feina, un 
ha de saber trobar les paraules més adequades per aconseguir la 
confiança de les parts; igualment, és molt important saber escoltar, 
de fet, diria que és una de les nostres claus com a jutges de Pau. 
Normalment, si ve una persona gaire exaltada, conforme va parlant 
es va relaxant... En tot cas, he de dir que impartir Justícia mai no 
és un exercici fàcil, perquè tothom té la seva part de raó. Record 
perfectament un episodi que vaig viure ja fa molts d’anys. Varen 
venir a veure’m dos senyors d’edat avançada que discutien severa-
ment. Quan varen entrar al meu despatx, un d’ells va amenaçar de 
matar l’altre, cosa que va repetir al cap d’una estona. Els vaig fer 
seure, vàrem estar parlant una estona, es varen anar tranquil·litzant 
i, finalment, podem dir que varen fer les paus. Passades unes set-
manes, vaig anar a visitar un d’ells i me va reconèixer que acabava 
de fer una paella amb aquella persona a qui feia molt poc temps 
amenaçava de matar...
-És Marratxí un municipi conflictiu?
-Tenim molts de conflictes que m’arriben, però també hem de tenir 
en compte que som molta gent que hi vivim. En percentatge, crec 
que no hi deu haver gaire diferència respecte a poblacions amb el 
mateix nivell de població.
-Què li agrada i què el preocupa de la societat actual?
-Normalment, m’agrada reflexionar. En aquest sentit, crec que 
en aquests moments, la societat en general, però sobretot els 
representants d’organismes polítics i judicials, han d’aplicar més 
del que ho fan seny, sentit comú i altura de mires. Per exemple, no 
es poden donar episodis com el recent del Tribunal Suprem i les 
hipoteques... 
-Fora de la seva activitat com a jutge de pau, què fa a la seva vida 
Joan Bestard? Quines aficions té?
-He practicat ciclisme, futbol, futbol sala i tennis. Per tant, l’esport 
sempre m’ha agradat. Per altra banda, llegir també és una activitat 
que m’agrada, biografies particularment.

 “En situacions dures econòmi-
cament, els litigis entre veïnats 
augmenten molt”



AGENDA NOVEMBRE

CULTURA
EXPOSICIÓ

CURS

“Rendir-se”, d’Anastasia Egórova
Ceràmica conceptual i fotografies

Fins al 22 de novembre
De dimarts a dissabte, de 18.00 h a 20.00 h

Sala d’Exposicions de S’Escorxador

24/11/2018
Diada dels Clubs d’Esplai

10.00 h a 13.30 h
IES Marratxí

Activitats destinades als infants dels clubs 
d’esplai: d’Es Puntet (Pla de na Tesa), 

Utopia (Pont d’Inca) i Agrupament Escolta 
i Guia Soca-Arrel (Pòrtol). Organitza l’Àrea 

de Joventut.

25/11/2018
Diada contra la Violència de Gènere

Plaça de l’Ajuntament.
Actes al llarg de tot el matí, com caminada 
solidària i exposició de les obres presenta-

des al concurs.

9/11/2018
Primer Taller de Cuina Vegetariana 

(gratuït)
19.00 h

Espai Jove de Pòrtol

Anglès per a treballadors ocupats
Anglès A1, A2, B1, B2

Inici primer nivell: 26 de novembre
Examen oficial per British Council

Classes d’horabaixa
Més informació Àrea d’Ocupació, Formació 

i Treball (OFT): 971 601 448

DIADES

CURSOS I TALLERS

TALLERS

ACTIVITATS

GENT GRAN

11/11/2018
Dinar d’aniversari de l’Associació de Gent 

Gran de Cas Capità

24/11/2018
Dinar d’aniversari de l’Associació de Gent 

Gran d’Es Turó (Pòrtol)

BALLADA POPULAR
10/11/2018

Balladors des Raiguer
20.00 h

Pista de bàsquet des Pont d’Inca.

17/11/2018
21.00 h

Aires des Pla de Marratxí
Plaça de Can Barceló (Pla de na Tesa).

MÚSICA

18/11/2018
Concert Extraordinari de Santa  

Cecília
12.30 h 

Església de Pòrtol
Banda Municipal de Música de Marratxí 

ESPORTS

18/11/2018
XX Cross Emilio de la Cámara

Club Atletismo Fidípides. Sa Nova Cabana.

25/11/2018
Cursa de Cross 

Club d’Atletisme Badia de Palma.  
Ses Cases Noves

CONCURS
Del 10/11/2018 al 18/11/2018 

Concurs Ornitològic 
Local Esportiu des Figueral.

Associació Ornitològica de Marratxí. 

EXCURSIONS

24/11/2018
Excursió a sa Talaia d’Alcúdia 
Durada aproximada, sis hores

Punt d’inici: Esplanada de la Verònica (Sant 
Marçal)

Inscripcions abans del 21 de novembre al 
971 79 76 83 i a esports@marratxi.es

JORNADES SOBRE PREVENCIÓ

16/11/2018
Jornada familiar sobre prevenció

18.30 h a 21.00 h
IES Sant Marçal

17/11/2018
Jornada familiar sobre prevenció

09:30 h a- 13:30 h
IES Sant Marçal

TEATRE

16/11/2018
Teatre de Barra

Funcions: 21.00, 21.35, 22.10, 22.45
Obres: Cocotte Jolie, La possessió de  
Hamlet; Romeu i Julieta, Carta Blanca

Llocs: Bar Can Jaume, Sa Trobada,  
Bar Cas Tord, Cafè Pòrtol

NADAL

1/12/2018
Diada Infantil de Nadal

10.00 h a 14.00 h
Es Figueral

15/12/2018
Mercadet de Nadal
10.00 h a 14.00 h

Plaça Bartomeu Riera (Sa Cabana)

JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

Del 30 de novembre a l’1 de desembre
Jornades d’estudis locals

Consulta les bases a www.marratxi.es

16/11/2018
Taller de Lindy Hop (swing) per parelles 

(gratuït)
19.00 h

Impartit per Neus Sureda i Daniel Ruiz 
Espai Jove de Pòrtol

Inscripcions al 627 32 89 31

16/11/2018
Taller de Hennah

18.30 h
Espai Jove Pla de na Tesa

Gratuït. Inscripcions al 627 32 89 31

17/11/2018
Taller de plantes i el seu ús medicinal

 tradicional culinari i medicinal
09.30 h - 14.30 h

Associació de Mestresses de Casa de Sa 
Cabaneta

Impartit per Miquel Arranz, herbolari-etno-
botànic i enginyer tècnic agrícola

Places limitades

24/11/2018 i 1/12/2018
15/12/2018 i 22/12/2018

Taller de Pastorets
Fer, coure i pintar la teva peça del Betlem

11.00 a 13.00 h
Museu del Fang (c/ del Molí, 4,  

Sa Cabaneta). 
Activitat gratuïta. 

Inscripcions fins al 21 de novembre a   
cultura@marratxi.es

12/11/2018
Teatre de Barra

Nova Cabana - Son Macià 
Obres i llocs, per determinar



Joan Pere Català Roig va tenir tres mesos de feina intensa en l’ela-
boració de les rajoles, per a les quals va usar 2.500 quilos de fang, 
cuit a una temperatura d’entre 1.280 i 1.300 graus per vitrificar-les i 
tancar els porus de les peces, amb la qual cosa la humitat hi incideix 
en molt menor mesura que s’hi haguessin posat al forn als 1.000 
graus, que sol ser l’habitual. Per fabricar totes les rajoles, Català va 
llogar el local Sa Teulera, de Toni Vich.

També els colors varen comportar tot un procés: del blanc, gris i dau-
rat originals del projecte es va passar al blau, al marró-ocre i al blanc 
cru. “Vaig fer una gamma de fins a 100 tonalitats, colors que vaig 
compondre jo mateix amb mescla amb minerals i tres capes d’es-
malt”, comenta.

Finalment, els operaris (amb les peces transportades acuradament 
des del taller i fins a la plaça de la Reina) les varen col·locar a principis 
de l’any passat. Una vegada instal·lada la referida il·luminació LED, es 
va fer la inauguració oficial, ara fa un any, amb el record a Federico 
Climent present en tot moment i la feina de Joan Pere Català que ja 
llueix per a la posteritat...

Des de fa un any i mig, la plaça de la Reina de Palma presenta una 
nova imatge, com a resultes del vestiment amb rajoles que es va 
fer de la font i de la il·luminació amb llums LED. Sobre el projecte 
original de l’arquitecte municipal de Palma Federico Climent (mort 
prematurament el 2016) i que els anys vuitanta havia viscut a Pòrtol, 
el ceramista marratxiner Joan Pere Català Roig va ser l’encarregat 
de materialitzar l’obra.

Català Roig va començar a fer-hi feina a principis de l’any 2015. Li 
varen passar els plànols, en què es determinava l’estructura de la 
composició i el nombre, el tamany i el color de les rajoles. “Tenen 
forma romboidal, però no regular; els colors que figuraven en el pro-
jecte els vàrem canviar pel blau intens (per evocar la mar), el marró 
ocre i el blanc cru. També vaig fer proves per calcular amb exactitud 
el percentatge de reducció total de les peces, que en aquest cas 
s’acostava al 10%. Vaig crear uns motllos (primer de cartró-ploma i 
després de ferro) per fer fins a set tipus distints de rajoles, en total 
havien de ser 1.400. I, per la forma que tenen, havien d’encaixar 
mil·limètricament. La veritat és que a mi, que m’agraden les mate-
màtiques, me va encantar fer feina en aquest projecte, basat en la 
precisió i el mètode.  Ja firmaria que cada any en pogués tenir un de 
similar entre mans”.

TERRA DE FANG

LA CERÀMICA DE MARRATXÍ, AL COR DE PALMA

TENDÈNCIES

En el món de la ceràmica, el torn va néixer amb una funció molt 
determinada: l’elaboració d’objectes molt funcionals, com ara plats, 
olles, bols... Però d’un temps cap aquí (uns 15 anys en el cas de Ma-
llorca i d’Espanya, i uns 20 en el cas del Japó o els Estats Units) hi ha 
una tendència plenament consolidada i global que consisteix en l’ús 
del torn ja no amb finalitats funcionals, sinó artístiques, de manera 
que donen com a resultat objectes decoratius, escultures, figures 
asimètriques i irregulars en tot cas...

Es comença a fer feina amb el torn i enmig del procés, el ceramista li 
dóna arestes i caires des de dins, que es veuran ampliats quan el fang 
s’expandeixi i acabi de quallar. És a dir, s’obtindran objectes amb 
formes irregulars fets amb una eina (el torn) que té com a element 
definitori fer objectes simètrics. Dit d’una altra manera, és la forma 
més avantguardista d’un objecte sorgit d’una eina tradicional. Un 
dels principals exponents d’aquesta tendència, plenament consoli-
dada, és Shozo Michikawa.

ACTUALITAT

Des de dia 2, en què va tenir lloc la inauguració, i fins dia 21 de novem-
bre, cada setmana de dimarts a dissabte, entre les 18.00 i les 20.00 
h, es pot visitar a s’Escorxador l’exposició ‘Rendir-se’, d’Anastasia 
Egórova, d’origen rus, veïnada de Manacor i exalumna de l’Escola de 
Ceràmica de Marratxí, on, entre altres, va fer cursos de torn. 

CERÀMICA CONCEPTUAL I 
FOTOGRAFIES D’ANASTASIA EGÓROVA

EL TORN I ALTRES EINES ARTÍSTIQUES...

Consulta les bases a  
www.marratxi.es

Shozo Michikawa

Plaça de la Reina, Palma



MEMÒRIA

BODEGAS SUAU, UN LICOR AMB SEGLE I 
MIG D’HISTÒRIA

Parlam d’un Edifici Catalogat, dissenyat de-
vers el 1800 per Eusebi Estada i  que ha es-
tat, al llarg del temps, fàbrica d’electricitat, 
de farina (la xemeneia, que encara roman 
aixecada, en dona fe), bodega de vi i final-
ment com la coneixem actualment, com a 
seu de Bodegas Suau. De la mateixa manera, 
també hi ha hagut canvis en la propietat de 
la companyia: Juan Suau va ser-ne el funda-
dor; la família Mora va adquirir l’empresa els 
anys quaranta del segle passat i, finalment, 
Damià Barceló va comprar la major part de 
les accions el 1989. La seva filla, Juana Ana 
Barceló, i el seu nét, David Álvarez, li han 
pres el relleu fins als nostres dies.

Pel camí, 167 anys d’història, perquè, en 
efecte, Juan Suau va fundar l’empresa el 
1851. Suau era capità de la marina mercant 
espanyola i comerciant, i a bord del seu 
barco, “El Mallorquín”, se’n va anar a Cuba, 
on va començar a destil·lar licors típics del 
Carib. Després, tornaria a Mallorca per 
casar-se i quedar-s’hi... Poc a poc, va anar 
arribant l’especialització en brandi, herbes 
i gin... El cas és que l’empresa es va anar 
consolidant, no sense dificultats (lògiques 
al llarg de tantes dècades) i ha fet del seu 
brandi el producte de referència l’últim mig 
segle.

Així, com explica l’actual director comerci-
al, David Álvarez, “avui exportam el nostre 
brandi a 25 països, essent els més impor-
tants la Xina, els Estats Units i Alemanya. En 
el cas de Mallorca, venem d’acord amb la 
demanda dels clients”. El producte estrella 
és el Brandi Suau 15.

L’aposta per la qualitat és una de les claus 
en l’elaboració del licor a Bodegas Suau. “In-
tentam fer-ho com s’ha fet sempre, i diuen 
que en aquest sentit ens pareixem molt als 
brandis de Cognac” (en referència a la re-
gió francesa d’aquest nom)”, afirma Álvarez. 
Els ingredients són l’alcohol (que arriba des 
de Castella La Manxa, ja que per en ser dins 
del nucli urbà i en ser Edifici Catalogat, a les 
dependències de Pont d’Inca no es pot pro-
duir originalment), aigua, sucre i caramel... 
La fórmula concreta és, òbviament, secre-
ta, però sí que els responsables actuals de 
l’empresa indiquen que la quantitat d’aigua 
és menor a la usada per altres empreses del 
sector, fet que manté més el gust autèntic 
del brandi. Això i el temps de repòs dins la 
bota, sempre de roure. Un altre apunt que 
es fa (com a llegenda urbana, que pot tenir 
o no dosis de realitat) és en el sentit que 
la proximitat del tren a la fàbrica, amb les 
consegüents vibracions, ajudaria a millorar 
la qualitat del licor de les botes de Bodegas 
Suau.

Tempus est amicus meus. Aquesta expressió llatina ex-
plicita un dels elements clau per entendre la pacient l’ela-
boració de licors. És una inscripció que figura a la por-
ta d’entrada a les bodegues de l’empresa de Pont d’Inca 
Bodegas Suau, l’origen de la qual data de 1851 i s’ha de 
localitzar a Cuba. 

CELEBRACIONS IMPORTANTS

L’any 1992 hi va haver a la seu de Bodegas 
Suau una gran festa. Per una banda, es com-
memorava el cinquè centenari del “desco-
briment” d’Amèrica; per l’altra, el propieta-
ri, Damià Barceló, és un gran enamorat del 
continent americà. La combinació era per-
fecta per organitzar un gran esdeveniment, 
on varen ser convidats els ambaixadors de 
tots els països americans. Es va etiquetar una 
bota amb la bandera de cadascun d’aquests 
països. Avui encara es poden visitar. És en 
l’anomenada Capella de les Amèriques.

Posteriorment, el 2001, amb motiu dels 150 
anys de l’empresa, també hi va haver una 
gran celebració per commemorar l’efemè-
ride.

CLUB SUAU

Gràcies al Club Suau, creat el 1992, un restringit grup de persones poden tenir la seva 
pròpia bóta a Bodegas Suau. És una bóta amb 32 litres de capacitat i convenientment 
etiquetada amb el nom del propietari, que pot veure envellir la seva reserva i gaudir 
d’un brandi d’autor, numerat i nominal. Anualment, es poden extreure com a màxim 

vuit botelles, que estan fetes artesanalment, ja que el procés d’embotellat i etiquetat es 
fa a mà amb el número de la bóta, el nom del propietari i la data d’embotellament.



UN DIA AMB L’ÀREA DE GENT GRAN

Sara Browne i Mariangels Martínez són les 
dues professionals de l’Ajuntament que dedi-
quen la seva activitat diària al servei de les per-
sones majors del municipi. Seguint les direc-
trius de Cristina Alonso, regidora responsable 
de l’àrea, Browne i Martínez mantenen una re-
lació fluida i constant amb el col·lectiu, al qual 
impulsen (amb activitats diverses finançades 
pel consistori) a tenir activitat (física i cogni-
tiva) i deixar aparcat el sedentarisme que tan 
perjudicial és en molts aspectes de la seva vida. 
“Per sobre de tot el nostre objectiu és que les 
persones grans, a partir de 65 anys, es man-
tinguin actives des de tots els punts de vista. 
Aquest fet els durà molts d’avantatges des de 
l’àmbit físic, mental, psicològic i també social”, 
apunta Browne. “Nosaltres feim feina des d’un 
punt de vista preventiu en la salut d’aquestes 
persones, i això, sens dubte, evita depressions, 
ansietats i patologies diverses”, afegeix.

Vuit són les associacions de gent major cons-
tituïdes i reconegudes com a tals a Marratxí. A 
més, s’integren totes en la Federació de Ma-
jors de Marratxí (FAPEMAM), fundada l’any 
2002 i que es reuneix amb caràcter rotatori a 
les distintes entitats cada dos mesos. 

CONEIX L’AJUNTAMENT

Aquestes associacions duen a terme les ac-
tivitats pròpies que consideren, però també 
en tenen en comú, i és en aquestes on inter-
vé l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament. “Un 
dels requisits que demanam a les persones 
per participar de les activitats gratuïtes de 
l’Ajuntament per a gent major és que estiguin 
apuntades en alguna associació, és a dir que fo-
mentam l’associacionisme en el municipi”.

Hi ha activitats físiques (gimnàstica, chi-kun 
o natació), també dins l’anomenada “aula cul-
tural”, on hi caben tallers de redacció, mate-
màtica, música o cultura general, i a l’àmbit 
tecnològic, amb classes que varen començar 
essent d’informàtica i que es van adaptant als 
nous temps, de manera que han incorporat 
maneig d’internet, facebook i, fins i tot, d’un 
smartphone. També s’imparteixen tallers ano-
menats “de vitamines emocionals” per afavo-
rir l’autoestima. En total, gairebé 500 perso-
nes, majors i actives, prenen part en l’àmplia 
oferta d’activitats que se’ls ofereix des de 
l’Ajuntament.

A més, cada cert temps també prenen part en 
excursions i, una vegada l’any, fan una sortida 

conjunta a un hotel. La propera toca el mes de 
març. 

Són persones majors, però no per això inactives. Justament d’això, de mantenir les persones de 65 o més anys del mu-
nicipi amb activitat en el seu dia a dia, s’encarreguen les persones responsable de l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament. 
Activitats de tota casta (físiques, cognitives i socials) per mantenir el cos i l’esperit ben desperts. Ja se sap, Mens sana 
in corpore sano.

LES XIFRES DE L’ÀREA
 DE GENT GRAN

Socis de les distintes associacions: 2.071

Pla de na Tesa: 348

Sa Cabana: 465

Es Siurell: 250

Pont d’Inca: 350

S’Olivera: 160

Es Garrovers: 97

Cas Capità: 100

Es Turó: 301

Total socis que participen en activitats 
organitzades per l’Ajuntament: 486

Professionals del departament: 2

CIUTADANIA ACTIVA

MARRATXÍ, UN REFERENT EN EDUCACIÓ VIÀRIA

La primera setmana d’octubre va començar, 
un curs més, el programa sobre educació 
viària a les escoles del municipi, que es du a 
terme a través de la Policia Local, amb el lema 
“Prevenim educant”. És un programa desen-
volupat per l’àrea de Seguretat Ciutadana que 
dirigeix Antoni Mangiova. Està plenament 
consolidat en el municipi (data de 1999) i que 
arriba a totes les etapes de la formació obli-
gatòria, des de la primera etapa de l’educació 
infantil fins a l’educació secundària, si bé tam-
bé s’hi han afegit les primeres classes a les 
escoletes (de 0 a 3 anys). En total, al llarg del 
curs, el programa arriba a uns 5.500 alumnes 
del municipi, repartits en 16 centres educa-
tius: set de públics, quatre de concertats, tres 
de privats i dos centres d’educació especial.

“Estam molt satisfets de l’acollida que té el 
programa entre els alumnes. Evidentment, 
segons l’edat, les explicacions van en un sen-
tit o un altre: parlam des de com cal anar en 
bicicleta i en patinet, per al més jovenets, fins 
a la influència de l’alcohol i les drogues en 
la conducció de vehicles per als d’edat més 
avançada”, explica Miquel Ramis, oficial de 
Policia, encarregat d’aquest programa mu-
nicipal d’educació viària, i acompanyat per 
l’agent Joan Tudela.

Al llarg de tot el curs escolar, els agents fan 
sessions (tant teòriques com pràctiques) a 
les distintes escoles fins a finals de maig, en 
què el darrer divendres se celebra la Diada 
d’Educació Viària. La part pràctica s’inicia el 
mes de març, en els dos parcs infantils de 
trànsit (fix i mòbil) de què disposa la Policia 
Local.

Les sessions teòriques, d’una hora de durada, 
són dinàmiques, entretingudes i els alumnes 
interactuen amb els agents. Els nins i nines 
hi estan ben atents, i sempre hi ha qui té 
una frase ocurrent per pronunciar: “Miquel, 
jo també tenc una placa”, diu l’Erik, de quart 
de Primària del col·legi Ses Cases Noves, a 
l’oficial Miquel Ramis. Pel que fa a les classes 
pràctiques, l’alumnat hi constata allò que ha 
après a l’apartat teòric del curs.

Sigui com sigui, també hi ha programats dos 
concursos: un de dibuix (per a alumnes de

Diuen que les coses importants s’han de començar a aprendre quant abans millor. I, com que no hi ha dubte que 
l’educació viària és fonamental a les nostres vides perquè la mobilitat amb cotxe, moto, bicicleta o altres mitjans de 
transport de recent implantació hi és ben present cada dia, la Policia Local imparteix des de fa 27 anys cursos a les 
escoles del municipi. La finalitat? Que  els estudiants (des dels més petits fins als adolescents) es familiaritzin amb la 
normativa i sàpiguen què es pot fer i què no, ja sigui com a conductors o com a vianants...

primer i segon de Primària i d’Educació es-
pecial) i un altre, “El millor ciclista de Marra-
txí”, adreçat a alumnes de cinquè i sisè per 
elegir aquell alumne que millor hagi sabut 
posar en pràctica els coneixements viaris so-
bre una bicicleta. Aquesta cita és abans de 
Setmana Santa.




