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Tur isme al Pla de Mallor ca:
Reptes i per spectives post- covid
Redacció El Pla.- En la situació d?incer tesa actual, la
comarca té l?opor tunitat de reactivar l?activitat tur ística
posant en valor la seva per sonalitat pròpia com a element
diferenciador. Quin és el futur del tur isme al Pla? Veure
dossier pàgs. 3 - 9.

Per una estr atègia tur ística "El Pla de Mallor ca és r ic en
adaptada al ter r itor i
pr oductes tur ístics de valor "
Pla de Mallorca XXI fa propostes pel
desenvolupament de la comarca en
l'escenar i actual
Redacció El Pla.- L'associació Pla de Mallorca
XXI s'ha enfocat aquest mes a analitzar la situació
i especificitats de l'activitat tur ística a la
comarca. Presenten una bater ia de propostes pel
desenvolupament del sector, amb l?objectiu de
reactivar l?ofer ta tur ística a diferents velocitats,
amb un inicial pla de xoc i amb planificació per al
futur.. Segueix a pàg. 3.

Andreu Ser r a, conseller de Tur isme
Redacció El Pla.- El
conseller de Tur isme i
Espor ts del Consell de
Mallorca parla amb El Pla
sobre les per spectives de
sor tida de la cr isi de la
covid- 19 i el paper del Pla
de Mallorca en l'estr atègia
tur ística de Mallorca,
Segueix a pàg. 4.

Una comunitat no estàndar d
Celestí Alomar, Llubí.- El Pla és una àrea geogr àfica i administr ativa de l?illa de Mallorca. Però, a la vegada,
i en essència, és molt més. Segueix a pàg. 6.

Patr imoni, tur isme i pr oducció al Pla de Mallor ca
Tomàs Vibot- . D?ençà uns anys i fins als pr imer s dies de març de 2020, el Pla de Mallorca estava vivint un
notable impuls quant a l?interès tur ístic, tant per par t dels visitants for ans com dels propis mallorquins.
Segueix a pàg. 8.
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El Pla de Mallorca ha estat tr adicionalment una zona
eminentment agr ícola i r amader a: les ter res conr ades
suposen, encar a avui, el 84,3% de la super fície de la comarca.
Una par t impor tant de la població es dedica a l?agr icultur a en
petites explotacions familiar s, que potser no poden competir
en quantitat amb gr ans explotacions agr ícoles però que en
canvi donen productes de gr an qualitat.
Amb el pr imer boom tur ístic es varen crear empreses del
sector de la constr ucció que, fins fa uns anys, er a el pr incipal
sector ocupacional del Pla. La població ocupada per sector
econòmic denota l?herència que ar rossega el Pla: la
constr ucció i el comerç són vitals, així com el sector agr ar i
?petit en percentatge, elevat en rendiment?; en canvi, no hi
domina el sector de l?hostaler ia, motor de la Comunitat
Autònoma.
Semblar ia que el Pla encar a no s?ha vist massa afavor it per la
indústr ia hoteler a i de restaur ació, tot i el seu potencial
endogen der ivat en gr an par t del seu car àcter r ur al. La
ir r upció del tur isme d?inter ior ha estat més notable d?ençà de
l?establiment del lloguer vacacional, el que ha duit l?apar ició de
places tur ístiques imprevistes que han hagut de supor tar les
infr aestr uctures existents.Aquest és un dels temes que ens
condueix a replantejar la necessitat d?empoder ar la institució
de la Mancomunitat per reforçar la veu del Pla a les decisions
que l?afecten.

- Díngola (Sineu)
-Sa Plaça (Sa Pobla)
Col·laboradors a aquest
número: Celestí Alomar i
Tomàs Vibot
Fotos: xarxes socials dels
ajuntaments i mitjans locals

El Pla ésun diari informatiu
independent i plural que
defensa la llibertat d'expressió .
Lesopinionsexpressadesa les
sevesplanesno són assumides
necessàriament per la
publicació, sinó que pertanyen
alsseusautorsi autores, que en
són responsables.

En la situació d?incer tesa actual, la comarca té l?opor tunitat de
reactivar l?activitat tur ística posant en valor la seva
per sonalitat pròpia com a element diferenciador. Quin és el
futur del tur isme al Pla?
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TURISME AL PLA DE MALLORCA

Pla de Mallor ca XXI

Per una estr atègia tur ística adaptada al ter r itor i:
el cas del Pla de Mallor ca
Donades les condicions actuals d?emer gència
sanitàr ia i d?incer tesa econòmica, des de Pla de
Mallorca XXI consider am que és necessar i
reflexionar i planificar d?una maner a profunda i
consensuada el desenvolupament futur i immediat
de l?activitat tur ística a la comarca.
Per reactivar aquesta activitat econòmica, gr àcies a
les seves car acter ístiques, el Pla compta amb un
avantatge competitiu en ter mes tur ístics, en
compar ació amb destinacions. Per exemple, la seva
ofer ta hoteler a es compon sobretot d?allot jaments
de petites dimensions, siguin petits hotels o
habitatges aïllats tant en nuclis urbans com
agrotur ismes. Per tant, són modalitats d?ofer ta que
els fan més fàcilment adaptables als cr iter is de
seguretat sanitàr ia que s?exigir an a par tir d?ar a.
Aquest i d?altres aspectes ens fan pensar que el Pla
té for talesa suficient per adaptar- se r àpidament a
la nova situació i enfor tir la seva competitivitat
dins el sector tur ístic.
Amb aquest punt de par tida plantejam una sèr ie de
propostes amb l?objectiu de reactivar l?ofer ta
tur ística al Pla de Mallorca:
1. És del tot ur gent que els establiments tur ístics
d?allot jament i restaur ació tinguin a la seva
disposició els pr otocols sanitar is requer its.
2. Promocionar una platafor ma digital pròpia
que recollís la infor mació sobre l?ofer ta tur ística
del Pla.
3. Recopilar
patr imonials.

i

difondre

Rutes

cultur als

4.
Crear una etiqueta de pr oductes de
pr oximitat, tant per productes agroalimentar is
com per l?ofer ta gastronòmica.

5. Crear un car net de bones pr àctiques en
disminució de la petjada ecològica.
6. Com a línia estr atègica, enfor tir la percepció de
?tur isme no estàndar d?. El model de tur isme del
Pla és or iginal, autèntic. El visitant ha de tenir la
sensació que va a un lloc no- estandarditzat, únic ,
diferent, que no es pot replicar.
7. Pr omour e la col·labor ació i el tr eball conjunt
entre els productor s del Pla, amb el supor t de les
entitats públiques (com el Consell de Mallorca, la
Mancomunitat i els Ajuntaments del Pla) que
mostr in una voluntat clar a de fer feina junts per
sor tir de la cr isi junts, or ientats a un futur
totalment sostenible.
Tenim l?opor tunitat de reforçar els avantatges que
el Pla té com a conjunt, reforçant el concepte de
proximitat tant per la seva fiabilitat en seguretat
sanitàr ia com per la seva contr ibució en adaptació
al canvi climàtic i reducció de la pet jada ecològica.
D?aquesta maner a podrem dissenyar les estr atègies
tur ístiques adaptades al ter r itor i a diferents
velocitats, amb un inicial pla de xoc i amb
planificació per al futur.
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L'entrevista

"El Pla de Mallor ca és r ic en pr oductes
tur ístics de valor "
ANDREU SERRA MARTÍNEZ
Conseller de Tur isme i Espor ts del Consell de Mallorca
Andreu va estudiar Psicopedagogia a la UIB i va treballar com a or ientador psicopedagògic a
ASPAS i coordinador dels ser veis educatius. Més endavant va Coordinar la Xar xa de Centres de
supor t educatius de Calvià. Des d?aleshores ha ocupat diver sos càr recs a les conseller ies
d?Educació i Presidència del Gover n Balear, així com el de regidor del Gr up Socialista de Calvià,
pr imer tinent de batle d?aquest ajuntament i president de l?empresa municipal Calvià 2000.

Com cr eu que evolucionar à el tur isme a
Mallor ca aquest any 2020 i el pr òxim 2021?
Des del Consell en tot moment hem mantingut
l?esper ança de tor nar a tenir tur isme a
Mallorca de car a a juliol o agost, i no hem
deixat de treballar perquè la nostr a marca
continués present al Regne Unit o Alemanya.
Per això llançàrem la campanya promocional
«Fins aviat, Mallorca».
Ar a que sabem que el tur isme inter nacional es
reactivar à a par tir del juliol, es confir ma que la
nostr a estr atègia de promocionar l'illa als
mercats pr incipals dur ant el confinament ha
estat l?encer tada. Alhor a, sabem que els
pr imer s mercats tur ístics a reactivar- se ser an
l?inter illes i l?espanyol, i planificam també de
car a al que vendr à després de juliol i agost.
Ser à un tur isme en què la seguretat sanitàr ia
ser à impor tant, però Mallorca està prepar ada i
ja es mostr a ar a com una destinació segur a i
de qualitat. Feim feina en col·labor ació amb el
sector, cosa que s?ha demostr at que és
fonamental, i sor tirem tots plegats d?aquesta
situació. Igualment, no renunciam a plantejar
que la sostenibilitat i els ODS han de ser claus
per aquesta nova etapa del tur isme a Mallorca.

Cr eu vostè que el Pla de Mallor ca és una
comar ca amb entitat suficient per què tengui
la seva pr òpia estr atègia r especte del
tur isme?
Mallorca ha estat inter nacionalment coneguda
per un producte estrella: el sol i plat ja. Però a
aquest valor ja consolidat n?hi hem de sumar
uns altres: som també qualitat i sostenibilitat, i
ho som els 365 dies l?any. Ar a el repte no és
xer r ar de volum, sinó xer r ar de valor.
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Quin paper cr eu que pot jugar el Pla de
Mallor ca en l?estr atègia tur ística del Consell
de Mallor ca?
El paper ha de ser clau. Una de les propostes
del pla estr atègic és fer feina amb els
municipis i les mancomunitats per ser
capaços de promocionar el fet diferenciador
de les diferents par ts de l?illa. L?estr atègia del
Consell està fonamentada en els seus
municipis.
De quina maner a podem col·labor ar les
entitats socials en la r ecuper ació econòmica
de la comar ca?

El producte de sol i plat ja ha de conver tir- se
en un producte de valor, que es lligui amb un
tur isme de qualitat, espor tiu, cultur al...
Productes com aquests (el tur isme actiu, de
natur a, gastronòmic o el patr imoni) ens
apor ten aquests valor s extr a, i el Pla de
Mallorca n?és molt r ic. El Pla ha de tenir una
estr atègia conjunta entre tots els municipis
que l?integren per ser capaços de posar en
valor aquests actius desconeguts pel món
tur ístic però que són els que realment apor ten
valor al producte de Mallorca.

La societat civil coneix la realitat des de la
visió de la ciutadania, i canalitza les demandes
cap a les administr acions. Per això li deia que
al Consell feim feina amb consens, perquè
només les actuacions parlades i que compten
amb apor tacions de tots els implicats tendr an
èxit. Al Consell hem tret un Pla de reactivació
econòmica i social, «Mallorca reacciona», amb
mesures en què us podeu implicar,
d?economia local o de diver sificació tur ística.
Què és el que més li agr ada del Pla?
M'encanta la seva gastronomia, que a més
consider que és l?essència del poble de
Mallorca: Can Tronca. Som consumidor del vi
del Pla i tota la vida, amb la família, hem
tengut per costum anar a restaur ants com Can
Tronca a Sant Joan o Cal dimoni i Es 4 vents a
Algaida. També m?encanten els mercats
setmanals. Som assidu al mercat de Por reres o
al de Sineu.

Por reres sunr ise. Foto: Mar tin Page.
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Una comunitat no estàndar d
Celestí Alomar
Geògr af i histor iador
Membr e de la junta de Pla de Mallor ca XXI

El Pla és una àrea geogr àfica i
administr ativa de l?illa de
Mallorca. Però, a la vegada, i en
essència, és molt més. De les
per sones, no gaires es dediquen
a conr ar la ter r a, encar a que en
constitueixen l?essència [pagès];
altres treballen en el sector
alimentar i i en l?agroindústr ia;
en la constr ucció, unes poques,
menys que sempre; i moltes, en
el món dels ser veis i de les
oficines administr atives [diver s].
Hi ha qui té el seu lloc de feina a
Ciutat o una zona tur ística i
resideix en un poble del Pla
[residencial].
Dur ant
el
confinament,
s?ha
seguit
continuat
produint
matèr ia
pr imer a i queviures [productor ].
A la taula de casa han ar r ibat
verdures, fr uites, car n, oli, vi...
producte de la ter r a [pròxim]
treballada amb les pròpies mans
[esforçat]. Les cooper atives de
productor s i els distr ibuïdor s
s?han or ganitzat [capaç] per fer
ar r ibar els productes a les llar s i,
de passada, defensar un mode
de viure lligat a la ter r a
[comunitar i]. Aquest mestall
alimenta un esper it [creatiu] i
l?autoestima de sentir- se [útil]. I
un sentiment [ager manat]. D?uns
anys ençà, ha agafat força el
tur isme en cases i petits hotels
r ur als i urbans; en restaur ants i
en fires [hospitalar i]. Sebastià
Alzamor a va escr iure Reis del
món [univer sal].
La per sonalitat del Pla està
basada en un sentiment de

Molí, ase i beasses. Foto: Climent Picor nell.

comunitat i un tar annà fr uit
anter ior s; i la totpoderosa
d?una r ica mescla [de claudàtor s]
indústr ia
del
tur isme
es
"Hor abaixes al Sol", Joana M. Barceló. Imatge enviada per #PladesdelaFinestr a.
que alimenta la mola comuna.
par alitza; la comuna del Pla
No és un sol ingredient, són tots.
continua produint coses, amb
Només pensar que aquesta
modèstia,
però
útils.
diver sitat pugui supeditar- se a
Psicològicament
un
fet
una sola activitat ?a un sol amo?
consistent, considerem- ho clau
ser ia com vendre l?ànima al
de volta de l?edifici.
diable. Per això, m?he imposat
Però fèiem referència a l?edifici i
com a objectiu pr imer d?aquest
no hem parlat de l?espai. Er ror
escr it esbr inar com el diable es
majúscul. Espai i volum són
pot vestir de ?pr ada? i no es noti.
impor tants i deter minants. La
Recapitulem. En el daltabaix
tr adició diu que sempre que s?ha
pandèmic, per torbador de la
aconseguit elabor ar un producte
vida quotidiana, la comuna del
de qualitat, apreciat als mercats
Pla ha demostr at capacitat per
exter ior s, s?ha caigut en la
produir queviures i coses
temptació de l?adulter ació per
d?utilitat bàsica per a la gent.
abastir una demanda molt
Mentrestant, mig Europa es posa
super ior a la capacitat de
les mans al cap en comprovar
producció pròpia. Sempre el
que, àdhuc, unes simples
resultat final de l?atziaga pir ueta
mascaretes s?han de compr ar a
ha estat el fr acàs i l?exclusió del
la
Xina;
r ubor itza
la
producte pel mateix mercat. La
desindustr ialització
i
comuna del Pla no està feta per a
deslocalització
de
dècades
productes que es venguin a
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Sínia amb br aç. Foto:Climent Picor nell.

tones. Quintar a quintar, no se?n
sor tir à guanyador ; peça a peça,
potser sí. Aquesta és una
constant i és aplicable a
qualsevol tipus d'activitat. La
cur a en les coses, l?estima pel
fr uit, la madur ació, el punt, són
la base de la qualitat. Un
dimecres a Sineu, o una fir a de
diumenge, és l?aproximació
familiar a una exper iència de
masses, i sabem que cada dia no
és sostenible.
No m?atrevir ia a dir que les
actuals proporcions del mestall
siguin les adequades ?de fet, no
sé quines ser ien les adequades.
Però si hagués d?augmentar- ne
algun component, començar ia
per reforçar la capacitat de
producció
i
tr ansfor mació
agroalimentàr ia
i
crear
platafor mes per a productes de
proximitat, per a l?economia
circular, per a algun tipus
d?indústr ia especialitzada i d?alt
valor afegit, per al sector
quater nar i...
i,
després,
repar ar ia en el tur isme. Al Pla, la
idea d?espai desit jat per gaudir i
romandre ha d?estar associada al
camp, la vinya, l?ametller, la
figuer a, al producte elabor at... a
la comunitat.
Actualment,
par tim
d?una
for talesa més que evident,

l?ofer ta d?allot jaments tur ístics
existent als municipis del Pla
s?adapta com anell al dit a la
demanda
de
dimensions
familiar s,
distàncies
de
seguretat,
espais
ober ts,
tr anquil·litat... que s'imposar à
com a resultat de la cr isi. I això,
dit d?aquesta maner a, representa
una
opor tunitat;
però
l?opor tunitat no es mesur a en
relació amb la demanda, sinó
amb la pròpia capacitat i,
sobretot, amb el punt òptim
d?equilibr i inter n de la societat
receptor a. No es pot caure en el
par any d?adulter ar el producte
per
abastir
més
mercat.
[Equilibr i i mesur a] claudàtor de
futur.
Hem passat de llar g l?equador de
l?escr it i sembla que encar a no
hem parlat de com vestir de
?pr ada? el dimoni. Si es
comparen les car acter ístiques
incloses en l?or togr afia dels
claudàtor s i la que podr íem
crear si féssim referència a
l?anell de costa dedicat al
tur isme de masses de sol i
plat ja, poques coincidir ien. La
visió que en tenen des de for a és
la d?un
producte tur ístic
estandarditzat. Del Pla de
Mallorca, no. En aquest cas, com
en els banys dels locals públics,

cal
senyalitzar
les por tes
d?entr ada perquè no hi hagi
confusió. Si la de la Mallorca de
les vacances inter nacionalment
conegudes posa ?estàndard?, el
més senzill és que l?altr a por ta
posi
?no
estàndard?.
Un
etiquetatge
de
comprensió
univer sal, dins el qual caben
inter pretacions diferents. Una,
elitista, i l?altr a, comunitàr ia, el
cas del ?no estàndard?. No tinc
cap dubte que estar íem parlant
de la segona accepció. Perquè (1)
és la conclusió final lògica dels
[claudàtor s] i (2) perquè la gent
del
camp
desborda
de
coneixement exper t sobre la
subtil elegància de la [senzillesa].
No obstant això, no crec que
sigui un bon negoci definir una
situació només en contr aposició
a l?altr a. Seguint tota la
seqüència, ar r ibar íem a la
conclusió que el Pla és la seva
pròpia marca. La desproporció
entre la demanda potencial i
l?ofer ta ?pensant que no és
positiu
rompre
l?equilibr i
inter n? fa pensar que el més
sensat és no br avejar gaire del
producte i inver tir els esforços a
reforçar
les
dinàmiques
comunitàr ies que millor in la
qualitat de vida de la població
resident i el seu espai. El Pla té
més possibilitats de ser un món
de desig que una marca per al
consum. Plantejat el [marc]
d?aquesta maner a, sota les
car acter ístiques de no estàndard
i comunitar i, ?igual que el r aïm
posa la seva esper ança en les
baies? (del savi poeta per sa
Nezamí), a vostès elstoca
disfressar
el
dimoni.
M?agr adar ia haver ser vit de
provocació... per obr ir el debat.
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Patr imoni, tur isme i pr oducció al Pla de Mallor ca
Tomàs Vibot
Filòleg, investigador i guia
cultur al

Ningú no dubta que el COVID- 19
ha marcat un abans i un després,
un punt d?inflexió amb enor mes
inter rogants de futur. D?ençà
uns anys i fins als pr imer s dies
de març de 2020, el Pla de
Mallorca estava vivint un notable
impuls quant a l?interès tur ístic,
tant per par t dels visitants
for ans
com
dels
propis
mallorquins. Està clar que a
aquest
«ressor giment»
?empr am el mot amb una cer ta
intenció històr ica? li està tocant
viure un impàs a causa de la
conjuntur a actual, però cal que
en ar r ibar la nor malitat («nova»,
«par al·lela», «diferent», com la
vulgueu
definir)
l?inter ior
mallorquí continuï en aquesta
sender a
de
revitalització,
perquè, en molts d?aspectes és
on es conser va millor la cultur a
tr adicional mallorquina. I això,
en plena globalització, no n?és
poc.
Una de les claus d?aquest impuls
ha estat, sens dubte, la posada
en
valor
del
patr imoni
(especialment el cultur al, encar a
que també el natur al) que s?ha
duta ter me dur ant els dar rer s
decennis des de diver sos
sector s, tant públic com pr ivat.
L?inter ior no ha rebut d?una
maner a tan impactat l?embat de
la tur istificació
(sols uns
esquitxos) i per tant ser va espais
de genuïnitat que amples zones
litor als ha perdut. Per tant,
ofereix una marca pròpia, un
tar annà exclusiu que molts de

Excur sionista pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.
abaixes
al Sol", Joana
Barceló.
Imatge
enviada
per #PladesdelaFinestr
visitants ja"Hor
han
descober
t i M.
fan
tant
major
com
menor, matera.ial
que el seu interès es concentr i
com immater ial, públic o pr ivat,
especialment en aquest espai
així com la seva divulgació a
geogr àfic: el Pla com a
tr avés de guies, fulletons, r utes,
destinació.
retolació, etc. Tot això ha fet que
mai com ar a hi hagi hagut tanta
Pel que fa a l?impuls públic, està
conscienciació cultur al com en
clar
que
les
diver ses
els dar rer s decennis. Des de
administr acions han apostat per
l?arqueologia fins al patr imoni
la recuper ació del patr imoni,
religiós,
tot
passant
per
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Inter ior de la possessió des Calderer s (Sant Joan), ober ta al públic com a museu.
Foto: Tomàs Vibot.

l?etnològic; des del patr imoni
liter ar i i llegendar i (magnífica
iniciativa del WOW Mallorca des
de
la
Fundació
Mallorca
Liter àr ia) fins al agroalimentar i
(fires monogr àfiques, mercats
setmanals, etc.). I som del parer
que en aquest aspecte no s?ha
d?afluixar : fa més via oblidar que
aprendre. D?aquí que la marca
?Pla de Mallorca? (iniciativa en
desenvolupament) també ha
d?impulsar aquesta Mallorca que
manté for ts lligams amb la
cultur a de l?entor n i que, en
molts de caires, mostr a una
identitat ar relada en la pròpia
històr ia.
Par al·lelament, una de les claus
es troba també en l?augment de
l?ofer ta hoteler a. Segons dades
de 2018, els cator ze municipis
que confor men la Mancomunitat
del Pla, tenien 8.582 places
tur ístiques, de les als 7.228 eren
de lloguer
i
1.354 eren
establiments. Aquestes dades no
fan més que confir mar que
l?augment
de visitants ha
impactat d?una for ma notable en
l?economia local i, directament,
en la millor a d?un patr imoni que
ens identifica com a cultur a i
país. Per posar- ne dos exemples,
posades vilatanes en estat
d?abandó fa unes dècades han
passat a ser hotels d?inter ior de

referència i una bona par tida de
possessions poden continuar
escr ivint la seva dilatada històr ia
a par tir d?una reconver sió.
Aquest tipus d?ofer ta té una més
que interessant implicació amb
el producte agroalimentar i local,
un dels sector s que més
dr àsticament està patint les
conseqüències de la pandèmia
(d?aquí les més que necessàr ies
campanyes públiques or ientades
a incentivar la compr a de
producte propi). En aquest
àmbit cal posar de relleu els
mercats i fires locals, els quals
han viscut els dar rer s temps un
impor tant
increment
de
visitants gr àcies a aquest
tur isme d?inter ior. Recordem
que la celebr ació de fires i
mercats no sols té incidència
inter na, sinó també en la pròpia
restaur ació local (el cas de Sineu
és ben par adigmàtic en aquest
aspecte) i en la dinamització
d?altres comerços.
Deixant de banda el tur isme
ciclotur ista, d?ençà uns anys
també es comença a percebre un
cer t desper tar del sender isme.
Queda
clar
que
per
a
l?excur sionista de pota for ta la
Mallorca
inter ior
continua
essent un espai infer ior respecte
de les ser res. Les possibles

r utes, mancades del necessar i
desnivell
que
exigeix
el
muntanyenc més impulsiu, són
vistes com a menor s. Ar a bé, es
percep clar ament una tendència
que no compar teix aquesta
premissa, atès que el fet de
trescar no sols es viu com a un
acte pur ament espor tiu, sinó
cultur alment
enr iquidor
i
reflexiu alhor a. La passa,
l?esforç, el moviment són uns
mit jans més per a l?aprenentatge
i els ímputs cultur als que ofereix
l?inter ior de Mallorca són
d?altíssima qualitat. Molts són
els que han canviat el xip per
amar ar- se de les r iqueses que
ator ga el pla illenc.
Està clar que en els dar rer s anys
s?ha fet molt bona feina al Pla de
Mallorca quant a preser vació i
potenciació
del
patr imoni
cultur al, puntal clau per a un
desenvolupament
tur ístic
i
econòmic de qualitat. Sense
aquesta base, el centre de l?illa
possiblement es trobar ia en una
situació ben diferent. Per tan, no
s?ha
de
perdre
aqueixa
per spectiva. Un cop retor ni la
deler ada
nor malitat,
el
desenvolupament de la marca
?Pla
de
Mallorca?
ser à
fonamental per tal d?afavor ir la
comunicació entre els sector s i
d?aquesta maner a se?n puguin
posar en valor els recur sos. Això
por tar à a maximitzar encar a
més l?atr actiu dels pobles i dels
seus sector s productius.
Cal, per tant, que el Pla sigui allò
que ha de ser : un espai on la
cultur a
local
i
l?activitat
productiva siguin, a més que ben
ar relades, vitenques.
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DOSSI
ER
NOTÍCIES
DEL

PLA

Algaida

El Gover n balear felicita a la Policia Local d'Algaida pel
pr ojecte de les r utes escolar s
La Conseller ia d'Inter ior ha
ator gat
sengles
felicitacions
públiques al cap de la Policia
Local d'Algaida, Joan Oliver i a
Julià Garcia, com a policies tutor s,
amb relació al projecte de les
r utes escolar s posades en mar xa
en el passat cur s 2018- 2019.
Aquest reconeixement públic
reconeix la tasca en projectes
innovador s i preventius en l'àmbit
escolar. Les r utes escolar s
d'Algaida tenen 4 punts de sor tida
cor responents a cada línia de r uta
escolar del nucli urbà, estan
indicades amb els color s dels
Cossier s.

Ar iany

S'apr ova el catàleg de patr imoni
El catàleg de protecció del patr imoni històr ic del
ter me municipal d?Ar iany suposa la protecció
d?elements que, pels seus valor s singular s o per les
seves
car acter ístiques
urbanístiques
o
arquitectòniques, han de ser objecte d?una especial
protecció. S'assenyala sobre la documentació
gr àfica, tant en sòl urbà com en sòl r ústic, tots els
elements patr imonials inclosos en aquest catàleg,
amb el seu codi d'identificació i la categor ia o el
gr au de protecció, assenyalant al mateix temps
l?entor n de protecció, si n?hi ha.
Es pot consultar el catàleg a aquest link.

A pr incipis del present cur s
escolar 2019- 2020, es va innovar i
s'implantaren els "Espais amics",
amb l'objectiu d'implicar als
veïnats i comerços dels car rer s
per on passen les 4 r utes dels
camins escolar s. Aquests "Espais
amics" compten amb un distintiu
identificable i visible per par t dels
nins i nines, par ticipar an en
activitats de familiar ització amb
els escolar s i hi tindr an un
contacte habitual.
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Costitx

Donació de mascar etes i gel higienitzant
L'Ajuntament, per fomentar hàbits saludables i
prevenir malalties, donar à gel higienitzant i
mascaretes a les famílies empadronades al municipi.

Llor et de Vistalegr e

Es suspen la Fir a de Maig
Per pr imer a vegada d?ençà que
es fa Fir a de Maig l?Ajuntament
l?haguda de suspendre i, molt
probablement, es celebr ar à
tampoc Sant Domingo i la Festa
des Sequer tal com havíen
celebr at tots aquests anys.
A la web de l'Ajuntament
expliquen: ?Havíem prepar at
moltíssimes
activitats
i
actuacions i ja no fórem a temps
d'or ganitzar res més. Una
llàstima. Hi havia d'haver la
pr imer a edició de La Nit de l'Ar t,
amb exposicions i tast de vins,
actuacions de música, teatre i
circ, trobada de Gegants, mostr a
de ball moder n, espectacle de
glosa i poesia, pallassos, ball de

bot, l'esper ada Mostr a de cuina.
Però enguany no podr à ser per
les circumstàncies que tothom
coneix. Tota la il·lusió que
havíem posada la guardarem
intacta per a l'any que ve i
tor nar à a ser, segur ament, una
gr an Fir a. Tant de bo que tot el
poble de Lloret la pugui gaudir
amb les mateixes ganes i goig
que hi posarem nosaltres en
or ganitzar- la".
D'una altr a banda, l?Ajuntament,
juntament
amb
el
full
infor matiu,
ha
repar tit
mascaretes als llor itans i
llor itanes que viuen dins el
poble. En el cas dels domicilis on
no hi trobaren ningú no es varen

poder deixar. Tots aquells
interessats en recollir la seva
mascareta poden passar a par tir
de dilluns per l'Ajuntament.

Llubí

Tor na el mer cat
Segons decret de batlia, vist que des del dia 13 d'abr il de 2020 es van
reprendre activitats no essencials i amb la finalitat de contr ibuir a la
recuper ació d'aquest i d'altres sector s de l'economia, es va consider ar
adient reprendre l'activitat del mercat (dimar ts de 7 h a 14 h).
A Llubí es va fer el segon repar timent de la campanya de recollida
d'aliments. Les donacions dels llubiner s i llubineres es varen repar tir
a 109 per sones amb necessitats del poble.
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Mar ia de la Salut

Por cs al car r er Constitució i cigonyes al campanar
Fent Carrerany- És ben cer t que han
prolifer at les imatges a tr avés de les
xar xes socials de ciutats o poblacions que han vist els seus car rer s
tr ansitats per animals salvatges, que
difícilment s?acostaven a llocs habitats. I a Mar ia, per no ser manco que
els altres, resulta que un dia
aparegueren uns quants porcs pel
car rer Constitució.

Encar a no sabem si va ser una innocentada o qualcú no tancà bé la
por ta del lloc on estaven tancats.
Allò que sí que va ser una innocentada va ser una imatge del nostre
campanar amb una cigonya fent el
seu niu a dalt de tot. Ja se sap allò de
Qui no té feina, el gat pentina.

Montuïr i

Ser à pr ojecte pilot en un pr ojecte de tur isme sostenible
Diario
de
Mallorca,
18/ 05/ 2020- Montuïr i i Ses
Salines són els dos municipis
pilot de Mallorca en què es
dur à a ter me un projecte de
promoció
del
tur isme
sostenible en petits pobles
amb encant de la Mediter r ània. La iniciativa, que dur ar à
fins 2022, compta amb la participació
de l'ajuntament
montuïrer i es ser à cofinançat

Petr a

Agr aeixen a voluntar is
El passat dia 9 de maig va tenir lloc als car rer s
del municipi una desfilada de tr actor s que
han realitzat tasques de desinfecció al poble.
Els petrer s i petreres van poder així
acomiadar i mostr ar el seu agr aïments als
pagesos voluntar is.

per l'European Regional Development Fund.
El projecte SuStown, nom
amb el qual ser à conegut en
endavant, pretén desenvolupar eines de planificació i
gestió de l'tur isme que evitin
el declivi dels petits pobles de
la Mediter r ània, promovent
un tur isme sostenible i de
qualitat.
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Por r er es

Apr oven pla d'acció per a la r eactivació de l'activitat econòmica
Porreres,
periòdic
local
d'informació.- L?Ajuntament
de Por reres ha aprovat elabor ar un pla de reactivació
del teixit empresar ial amb
l?objectiu d?establir un full
de r uta per fer front a la
cr isi de la Covid- 19. Els tres
gr ans eixos d?actuació ser an
l?endar rer iment dels tr ibuts
municipals, la reor ientació
dels progr ames de promoció
econòmica i impulsar el
comerç electrònic com més
aviat millor. En aquest sentit, Xisca Mor a apunta que
?és un document ober t i
hem demanat a la resta de
par tits del consistor i que
ens donin supor t i ens
ajudin a millor ar- lo?.

Per això, es crear à una
comissió de treball i en el
qual es debatr an i consensuar an les noves mesures
que es proposin. Per tal de
conèixer de pr imer a mà les
necessitats de les empreses i
emprenedor s de cada sector
s?ha realitzat una enquesta
al teixit econòmic local amb
la finalitat de recaptar informació i estar al cor rent de la
seva situació.
La batlessa, Xisca Mor a, explica que ?aquesta pla es
planteja com una eina
dinàmica, que ajudi a marcar objectius comuns i a
pr ior itzar
actuacions
i
mesures?.

Sant Joan

Vilafr anca de Bonany

L'Ajuntament pr omou
pr àctiques inclusives

El consistor i distr ibueix
3.000 mascar etes

L'ajuntament de Sant
Joan s?ha sumat a una
nova inicitativa de fomentar pr àctiques inclusives. Per això, s'ha
fet un conveni amb la
fundació
Aproscom,
que treballa pels drets
de les per sones amb discapacitat intel- lectual afavor int el seu talent, defensant la plena inclusió i la
seva autonomia.

IB3 Notícies, 27/04/2020.- Per evitar contagis i
davant la marca d?estoc, l?Ajuntament de
Vilafr anca distr ibueix de fr anc mascaretes entre
els veïnats. El consistor i ha fet una compr a de 3
mil units i les ha començat a distr ibuir entre els
veïnats que en necessitin. Per a la gent gr an,
l?Ajuntament s?ofereix a repar tir- les a domicili.

La fundació Aproscom vendr à una vegada cada mes
a fer treballs de jar diner ia a Sant Joan.

El batle de Vilafr anca, Montser r at Rosselló, ha dit
que també han comanat equips de protecció
individual (EPI) però que no sap quan ar r ibar an.
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Santa Eugènia

Sencelles

Ajuntament i Gover n
acor den la constr ucció de
sis VPO al municipi

Pr ogr ama confinat per la
Fir a de Maig

Europa
Press,
20/ 05/ 2020.- Segons ha
infor mat la Conseller ia
en
un
comunicat,
aquest dimecres s'ha
acor dat la signatur a a
tr avés d'una reunió
telemàtica on a més de
l'alcalde i el conseller, han par ticipat la ger ent de
l'Ibavi, Cr istina Ballester, i el director gener al
d'Habitatge, Eduardo Robsy .
Per l'acord, l'Ajuntament de Santa Eugènia cedir à a
l'Ibavi una par cel·la de 541 metres quadr ats situada
al car rer de Can ses Monges número 21, perquè
sigui l'Ibavi qui posi en mar xa la constr ucció
d'aquests nous habitatges.
És la pr imer a promoció d'habitatge públic a l'municipi i constar à de sis HPO de dues habitacions
per habitatge.

Entre el 13 i el 18 de maigl?Ajuntament va or ganitzar
un progr ama molt especial per la Fir a de Maig. El
progr ama va consistir en una sèr ie d?actes
(concur sos de cuina, gimcanes familiar s,
exposicions ar tístiques, ver mut musical, etc.) que
es van dur a ter me des de casa i es van gaudir entre
pantalles.
?Vos animam a realitzar totes les activitats
proposades perquè fer poble va més enllà de sor tir
al car rer i ar a, més que mai, hem d?estar units?,
motivava l?Ajuntament al progr ama.

Sin eu

Millor es al centr e sociocultur al Sa Quintana
Díngola, 19/ 05/ 2020.- L?Ajuntament ha inver tit més
de 20.000 ? en inter vencions de millor a i
restaur ació de var is espais de Sa Quintana.
Aquestes inter vencions s?han duit a ter me als dos
blocs d?edificis entre els mesos de setembre de
l?any passat i aquest mes de maig, amb empreses
locals.
A l?edifici antic, s?ha instal·lat tar ima de fusta a
l?aula de mir alls; s?ha realitzat una inter venció al
sistema elèctr ic per ofer ir una nova i més eficient
il·luminació i s?han restaur at totes les vidr ieres de
l?edifici. Aquestes refor mes s?han complementat
amb la restaur ació de la cober ta per evitar goteres,
la repar ació d?alguns mur s exter ior s i amb feines
de pintur a per millor ar l?acabat de les aules i del
gimnàs.

A l?edifici nou, que alber ga la cuina, l?aula de
música i diver sos espais multifuncionals, s?ha
instal·lat tar ima de fusta a l?espai musical, s?han
realitzat inter vencions per evitar les humitats i
s?ha renovat l?equipament antiincendis.
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Ar ticle publicat a Es Saig, revista d'Algaida, Pina i Randa, Maig, 2020.

Car les Costa Salom, in memor iam
Nota de la Redacció: Quan ja teníem quasi enllestida la maquetació de la revista, ens va ar r ibar la notícia de la mor t de
Carles Costa, qui va ser impulsor decidit de l?Associació de Premsa For ana de Mallorca, entitat, com sabeu, a la qual
està associada es saig. I no només va lluitar de fer m per la constitució de l?Associació, sinó que en fou membre de la
Junta Directiva en diver ses ocasions, tasca en què coincidí amb en Pere Mulet, de qui er a un bon amic. És un deute
obligat fer un reconeixement a la tasca de Carles Costa
i, així també, recordarem l?enyor at Pere.

Quan vaig rebre la notícia de la mor t de Car les
Costa i Salom diumenge 19 d?abr il, en plena
situació de confinament sanitar i, em vingueren
moltes idees pel cap del que havia estat en vida en
Car les, i vaig decidir escr iure unes r atlles per reconèixer la seva tasca, entre altres activitats, al
front de l?Associació de Premsa For ana de Mallorca. Em va ajudar a donar consistència a aquesta
idea, que el president de l?Associació, Rafel Oliver,
em demanàs algunes qüestions sobre la seva vida.
Per la condició de sant joaner s elsdos, la meva perspectiva respecte a la figur a de Car les Costa es pot
veure amplificada positivament, però intentaré
delimitar- ho al seu paper dins la premsa for ana.
En Car les va ser, des dels inicis, un dels fundador s
l?any 1978 de l?Associació i l?any 1980 una figur a impor tant per a la legalització i l?aprovació dels seus
Estatuts. A les pr imeres juntes, presidides per
Santiago Cor tès, en Car les ocupa el càr rec de tresorer els per íodes de 1980 - 1982, 1982 - 1984. Com
que en Car les er a el president del Centre Cultur al
de Sant Joan, que tenia el local just al costat del que
és ar a la seu actual de l?Associació, gestionà que
l?entitat tingués una seu estable en el local veïnat
fins el 1992 que s?inaugur à el casal actual.
Cur iosament, mesos més tard, al mes de març de
1984, Costa accedeix a la presidència de l?APFM fins
el desembre de 1985. No ser à fins el desembre de
1989, després de dos mandats de Gabr iel Massot i
Muntaner, que tor na al capdavant de l?entitat fins
el març de 1995, quan un ser vidor accedeixa la
presidència després d?haver estat vicepresident
amb en Car les el seu dar rer mandat.

Com bé obser vam, Car les Costa va ser una figur a
cabdal en el si de l?APFM dur ant el per íode de 1978
fins el 1995, moment que decidí retir ar- se del món
de la premsa local. No cal dir que la figur a de Carles Costa i Salom haur ia de ser recor dada en el
món de la premsa local i for ana.

Miquel Company Flor it
Expresident de l?Associació de Premsa For ana de Mallorca
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Essencials
La glosa d'en Xavier de l'Havana
Sanitar is de Mar ia
expliquen amb diligència
com aquesta exper iència
canvia el seu dia a dia.
Ells lluiten amb molt d?esment
amb esforç sense rebaixa,
vengui o no l?aplaudiment
a les vuit de l?hor abaixa.
Ar a els veim com herois mítics
amb mascaretes posades
i no fa tant que els polítics
els hi feien retallades.

MITJANS LOCALS

No haur íem de menester
tant d'heroi ni heroïna
si cuidàssim molt més bé
l'àmbit de la medicina.
Quan per illa la salut,
si volem evitar mals,
veim que no hi ha millor escut
que els ser veis essencials.
No sé si valdr à per res
aquest llar g confinament
o pot ser no és tan dolent
si qualque cosa hem après.

Al Pla de Mallorca existeixen publicacions de car àcter
local i per iodicitat var iable que tr acten l'actualitat dels
diferents municipis.
Clicant al seu logo podeu anar a les seves webs o xar xes socials.
Posa't en contacte amb nosaltres si vols afegir el teu mit jà a aquesta
secció.
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