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Pr oducte local:
com es pr odueix i es consumeix al Pla?
Si alguna regió de Mallorca es destaca per mantenir activitat agr ícola i
r amader a, aquesta és el Pla. Tot i que les dinàmiques de les últimes dècades,
amb l'impuls del tur isme i la constr ucció com a pr incipals sector s econòmics,
han fet que el camp es vagi abandonant, encar a queden emprenedor s que
produeixen localment i que cerquen maneres innovadores de convèncer els
consumidor s que val la pena apostar pel producte de la ter r a. Pàgs. 3- 16.

Par len els pr oductor s
locals de la comar ca

"La pr oducció local
fomenta la sostenibilitat"

Tot i les dificultats, hi ha qui segueix apostant
per dedicar- se al sector agroalimentar i

Jaume Alzamor a, conseller de Promoció Econòmica
i Desenvolupament Local

Bàrbar a Mesquida, Pere Fer r agut Mindona i
Guillem Mas tenen dos coses en comú: són
natur als del Pla de Mallorca i han decidit
dedicar- se a conrear i comercialitzar productes
de la ter r a. Pàg. 7.

El polític ar tanenc esta?
al capdavant de l'ens del
Consell encar regat de
promocionar el Producte
de Mallorca i l'economia
local i fomentar el
comerc? de proximitat.
Pàg. 5.

El paper dels mer cats i les fir es singular s: el cas del Mer cat de Sineu
Margalida Mulet i Tomàs Vibot.- L'estudi sobre ?El paper de la pagesia en la cultur a mater ial i immater ial dels

mercats i fires singular s de les Illes Balear s? ha estat redactat per un equip multidisciplinar i, hi ha inclòs
el Mercat de Sineu com a exemple de mercat històr ic. Segueix a pàg. 9.

Ha impactat el confinament als hàbits alimentar is i de consum del Pla?
Col·lectiu Amantina.- L'alimentació i les seves pr àctiques associades, a causa de la seva complexitat, s'han

d?estudiar en múltiples espais econòmics, socials, i individuals així com en diferents tempor alitats. A
aquest ar ticle, el col·lectiu d'investigació s'enfoca en un moment molt par ticular. Segueix a pàg. 12.
ALGAIDA - ARIANY - COSTITX - LLORET DE VISTALEGRE - LLUBÍ - M ARIA
DE LA SALUT - M ONTUÏRI - PETRA - PORRERES - SANTA EUGÈNIA SANT JOAN - SENCELLES - SINEU - VILAFRANCA DE BONANY
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Les informacions recollides a
El Pla són generosament
facilitades pels següent
mitjans de comunicació local:
- Es Saig (Algaida)
- Titoieta Radio (Algaida)
- Fent carrerany (Maria)
- Bona Pau (Montuïri)
- Serra Mamerra (Petra)
- Llum d'oli (Porreres)
- Butlletí digital Porreres
- Mel i Sucre (Sant Joan)
- Sa Sella (Sencelles)
- Díngola (Sineu)
-Sa Plaça (Sa Pobla)
Col·laboradors a aquest
número: Mateu Ginard,
Margalida Mulet, Tomàs
Vibot, Pere Mindona, Bàrbara
Mesquida, Gillem Mas i
Juanjo Suárez.
Fotos: xarxes socials dels
ajuntaments, mitjans locals i
iniciatives culturals i artistes.

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.

Ar a més que mai, amb la cr isi gener ada per la
Covid- 19, se?ns fa evident la necessitat de posar en
valor el producte local i totes aquelles qualitats
positives que es generen amb el foment del seu
consum.
La proximitat facilita el consum de productes més
frescs i en un punt de madur ació més òptim, així
com un consum ener gètic mínim per al seu
tr anspor t, embalatge i conser vació.
Aquests aspectes són millor ables si hi afegim que els
productes siguin de var ietats locals, r aces autòctones
o provinents del sistema de producció ecològica que,
entre altres valor s, en ser molt adaptats al ter r itor i,
requereixen menys consum hídr ic i ajuden a la
prevenció d'incendis.
Consumir producte local contr ibueix clar ament a la
sostenibilitat ecològica i a la diver sificació econòmica
necessàr ies per a la reor ientació del nostre model
productiu i gar anteix un preu just al productor.
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PRODUCTE LOCAL

El que la ter r a ens dóna:
pr oducció i consum local a la comar ca

És evident que Mallorca ha canviat més en els
últims cent anys que no havia fet d'ençà que els
pr imer s poblador s s'hi establiren.
El Pla de Mallorca sempre havia estat un indret
eminentment agr ícola, on més del 90% dels seus
habitants eren pagesos i la resta feien de
menestr als, en una economia de subsistència.
Quan als anys seixanta ar r iba?el boom tur ístic,
bona par t de la poblacio?del Pla par tí cap a les
zones urbanes i costaneres gener ant un èxode
r ur al. Par al·lelament, començava la 'revolucio?
verda' per la qual s'introduïren en massa els cultius
for ans (substituint fins i tot per complet els
autòctons), es mecanitzaren la major ia de tasques
agr ícoles i començaren a empr ar- se de for ma
descontrolada els fitosanitar is per competir amb
els productes que venien de la península. La
devaluacio? del producte agr ícola va ser inevitable
i l'abandonament del camp, quasi total. El
panor ama agr ícola, que havia sigut bàsic al Pla,
queda? tocat de mor t.
Així i tot, l?agr icultur a mante? una cer ta activitat
econòmica
Les ter res agr ícoles estan destinades al cultiu de
secà, essencialment de cereals (blat, ordi i civada),
ametller s, gar rover s, figueres, olivar s, vinya i
far r atges. La r amader ia tambe?és present, amb
r amat oví, boví i porcí. La dedicació a l'agr icultur a
és remarcable i percentualment super ior a la
mit jana de l'Illa. Mentre que l'economia total del

Pla només apor ta un 1,88% al total de la r iquesa que
es crea a Mallorca, el subsector agr ícola apor ta un
13,21%, molt per damunt dels altres sector s
(industr ial, ser veis i constr ucció).
Quant als treballador s, el Pla concentr a només el
3,34% de tots els treballador s de Mallorca, en canvi
en el subsector agr ícola hi trobem el 13,03% dels
treballador s agr ícoles de tota Mallorca. Les dades
d'ocupació indiquen que l'agr icultur a es manté en
els dar rer s 5 anys al voltant dels 650 treballador s,
que per fer- nos una idea de la magnitud, és
l'equivalent a la plantilla de l'EMT de Palma.
Els pr oductes agr ar is tr ansfor mats tenen algun
èxit
En l'activitat agr àr ia són especialment rellevants
els productes tr ansfor mats com l'oli o el vi, ja que
contr ibueixen a gener ar llocs de feina amb
diferents gr aus d'especialització, així com a
mantenir el paisatge i dotar la comarca d'una
identitat econòmica i marca pròpia. Tenen èxit
entre els residents estr anger s i en les expor tacions
a països europeus del nord. Segueixen estant en
fr anca minor ia entre tots els productes que es
venen de for a.
Al Pla de Mallorca hi ha 22 marques amb la
Denominació d'Or igen Oli de Mallorca: Treuer
(Algaida), Es Pujolet (Ar iany), Miquel's (Ar iany), Son
Jordi (Llubí), Roqueta (Mar ia), Tr ull (Mar ia), 7
Empelts (Petr a), Es Clot (Petr a), Oli des Mir ant
(Petr a), Oli Duntemps (Petr a), Llecor Duntemps
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(Petr a), L'Agre Duntemps (Petr a), Oro Líquido
(Por reres), Novembre (Petr a), Reis de Mallorca
(Petr a), Son Naava (Por reres/Montuïr i), Son Nebot
(Por reres), S'oli des molí (Randa), Oli de Son
Dexotte (Sant Joan), Oli des Pla (Sencelles), Jor nets
(Sencelles) i Oli de Son Real (Sineu).
Pel que fa al vi, hi trobam diver ses bodegues amb la
Denominació d'Or igen Protegida Pla i Llevant: Can
Coleto (Petr a), Can Major al (Algaida) i Miquel
Oliver (Petr a) i una amb denominació Vi de la Ter r a
de Mallorca, Oliver Mor agues (OM) d'Algaida;
també d'altres, com Mesquida Mor a de Por reres.
L'agr icultur a s'aguanta com pot en una Mallor ca
dominada pel monocultiu tur ístic
Com tots sabem, la intensitat tur ística de Mallorca
no atur a i l'economia dels ser veis tur ístics directes
o indirectes ja domina quasi completament tot el
producte inter ior br ut. Segons la Fundació
Impulsa, el Sector Ser veis gener a el 85,5% de la
r iquesa de Mallorca, mentre que l'agr icultur a és el
0,4%.
Com ja hem dit, la comarca del Pla ha estat
tr adicionalment una zona eminentment agr ícola i
r amader a que a par tir de la dècada dels 60 va viure
una cr isi d'abandonament per la tr acció del sector
tur ístic. Tot i això, en l'actualitat les ter res
conr ades suposen encar a un 84,3% del total de la
super fície de la comarca. És una comarca amb una
par t impor tant de la població dedicada a
l'agr icultur a basada en petites explotacions
familiar s, que no poden competir amb les
explotacions agr ícoles d'altres indrets però que, en
canvi, donen productes de gr an qualitat.
L'agr icultur a ecològica va pr ogr essant
En els dar rer s anys, han sor git var iants en la gestió
de les explotacions, i de cada vegada es veuen més
explotacions dedicades a l'explotació agr ícola
ecològica. Els conreus pr incipals són els de secà i
especialment els cereals, els ametler s i els
gar rover s, que es veuen afavor its per les fèr tils
ter res ar giloses. Destaca també el conreu
d'hor talisses de secà com el tomàquet, amb la
var iant de tomàtiga de r amallet, autòctona de l'illa
de Mallorca i que s'expor ta ar reu del món, el meló,
l'albercoc, la síndr ia, els alls i el pebre. Quant a la
r amader ia, comprèn bàsicament el bestiar porcí i
oví.

Reptes i opor tunitats
El model tur ístic de Mallorca ha premiat la
quantitat sobre la qualitat, i s?ha desenvolupat
d'esquenes al Pla. La societat del Pla ar a s'acosta
més al model urba que no a l'agr ícola. Aixo? l'ha
ober t als ser veis bàsics com l'educació, la sanitat,
les comunicacions, etc. pero?ha perdut una par t
essencial i difícilment recuper able de la memòr ia
col·lectiva agr ícola i r ur al.
És evident que el sector tur ístic té un cer t
potencial de creixement (que es veur à relentit per
l'actual cr isi sanitàr ia, però que tor nar à a
recuper ar- se), sempre de maner a sostenible i amb
siner gia amb el sector agr ar i, per elabor ar
productes de gr an valor afegit, creant una
per sonalitat pròpia allunyada dels estils de ser veis
de sol i plat ja o de tur isme urbà.
Encar a que ja hi ha algunes iniciatives ecològiques
en el sector agr ícola i tur ístic, la tr ansició ecològica
ha de ser una gr an opor tunitat per al Pla de
Mallorca.
Des d?associacions com Pla de Mallorca XXI es
reflexiona i impulsa al voltant de propostes que
podr ien contr ibuir significativament a que el
producte local agroalimentar i tor nés a ser viable a
la comarca, com a opció de vida rendible per una
base de la població que no oblida les seves ar rels
pageses, i en la línia de caminar cap a una
diver sificació de l?economia a les Illes i cap a
l?autosuficiència de recur sos alimentar is. Algunes
de les propostes de l?associació passen per
potenciar l'agr icultur a amb productes com el vi i
l'oli i altres de producte tr ansfor mat; donar supor t
als
comerços
tr adicionals
dels
pobles,
especialment aquells que fan productes vinculats a
l?agr icultur a
o
potenciar
la
indústr ia
agroalimentàr ia de productes
locals.
Por reres sunr
ise. Foto: Mar tin Page.
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L'entrevista

"La ciutadania és més conscient de la impor tància
del pr oducte local: ar a toca fidelitzar - los"
JAUME ALZAMORA RIERA
Conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
Jaume Alzamor a Rier a (Ar tà, 1971), llicenciat en Geogr afia i Històr ia, és conseller de
Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, el Depar tament del Consell insular
que té les competències en l?impuls de l?economia local i el producte de Mallorca.
Entre 2011 i 2014 va ser batle d?Ar tà, on ha estat regidor fins al 2019. La passada
legislatur a va ser director insular de Par ticipació Ciutadana i Joventut i de Promoció
Sociocultur al entre 2015 i 2017, quan va ser nomenat director gerent de l?Agència
d?Estr atègia Tur ística de les Illes Balear s (AETIB), des d?on va treballar per la creació
dels Segments Estr atègics Tur ístics (SET) com el de la gastronomia o el de tur isme
actiu.
Pel que fa a les dades, el que ens vam trobar a
pr incipis del mandat és que no tenim catalogat
el producte de Mallorca en tots els seus
vessants. Per això, dins del projecte de
producte de proximitat i ar tesania, que hem
engegat amb fons de l?Impost de Tur isme
Sostenible, farem una recerca en aquest sentit.
Coneix alguna (o algunes) bona pr àctica en
pr oducció local agr oalimentàr ia al Pla de
Mallor ca?

Com valor a l'estat de la pr oducció local
agr oalimentàr ia a Mallor ca i, específicament,
al Pla?
Pr imer de tot, s?ha de valor ar positivament
que, en una illa que viu del tur isme, hi hagi
iniciatives i emprenedor s que enr iqueixin el
sector pr imar i. Són positives també les últimes
dades públiques de producció ecològica.
Tanmateix, no podem ignor ar el fet que cal
diver sificar l?economia de Mallorca.

El pr imer que m?ha vengut a la ment són els
vins Can Major al, perquè en solem compr ar i
els identific com a producte del Pla, de
producció ecològica i fr uit d?una empresa
familiar. Després, si pens en un producte de
Mallorca del Pla, pens també en l?albercoc de
Por reres, en els seus der ivats i en una altr a
empresa familiar, Can Par r í.
Quines car acter ístiques ha de tenir, des del
punt de vista de la r endibilitat i sostenibilitat
(ambiental, ecològica, social), una bona
pr àctica de pr oducció local?
La producció local en si mateixa ja fomenta la
sostenibilitat, ja que redueix els impactes del
tr anspor t, manté les var ietats locals,
contr ibueix al manteniment del camp? Bones
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pr àctiques també són les referents a inserció
labor al, a la for mació per manent o a fer créixer
la cadena productiva local. També és
impor tant, crec, que mantengui una relació
estreta amb el consumidor, en el sentit que faci
atr actius i adapti aquells productes dels quals
té excedents i sigui capaç de respondre als
gustos dels consumidor s i consumidores amb
innovació.
Quines cr eu que són les pr incipals dificultats
o r eptes que afr onten els pr oductor s locals
per subsistir ?
Està clar que enfrontar- se als gr ans, és a dir,
haver de competir amb empreses productores
estatals o inter nacionals amb avantatges
econòmics i estr uctur als, o trobar- se
condicions complicades per entr ar dins el
circuit de venda o veure?s obligat a competir
amb la resta pel preu. És necessar i que les
empreses
productores
assoleixin
una
competitivitat que estigui més enllà dels
competidor s exter ns.
Com cr eu que el pr oducte local pot ajudar a
dinamitzar l'economia d'una r egió? Hi veu
connexions amb altr es àr ees, com el tur isme,
la innovació o el ter cer sector - ser veis socials i
comunitar is?
Elabor ar aliments, ar tesania, moda o cer àmica
a Mallorca té repercussions a la resta de
sector s, ja sigui tr anspor t, comerç, embalatge?
Quan xer r am de diver sificar l?economia amb la
producció local, és posar en mar xa iniciatives
que treballin productes tr adicionals, nous o
innovador s, però també que la cadena
productiva s?enr iqueixi. El tur isme pot ajudar a
la diver sificació econòmica, perquè la
dinamització del producte de Mallorca s?ha de
fer a par tir del consum inter n però també des
del punt de vista tur ístic. Però també és
necessar i que el mateix sector productiu
agroalimentar i sigui capaç de diver sificar la
sor tida dels seus productes a tr avés de la
tr ansfor mació, el retor n o la revitalització de la
gastronomia.
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Quines actuacions duen a ter me des del
Consell per pr omocionar el pr oducte local i
donar supor t als pr oductor s?
Des de Promoció Econòmica destinam més
dobler s que mai a la convocatòr ia d?ajuts per a
l?economia local i el producte de Mallorca: 1,2
milions d?euros. A més, hem posat a disposició
dels ar tesans i les ar tesanes 400.000 euros per
fer millores i promocionar el seu producte que,
si bé major itàr iament no és agroalimentar i, sí
que se?n beneficien el sector del vi o els for ns.
Aquests són els ajuts que hem posat en mar xa
dins el 2020, però alhor a mantenim contactes
amb els super mercats presents a l?illa i amb les
associacions de productor s per tal d?establir
col·labor acions a favor del nostre producte.
A banda d?això, com bé indica el nom del
Depar tament, promocionam amb campanyes a
xar xes i a mit jans el producte de Mallorca per
animar al seu consum. També val la pena
esmentar que des de Mallorca Rur al treim
convocatòr ies per al desenvolupament r ur al, i
s?hi poden adher ir tant ajuntaments com
entitats.
Com cr eu que pot afectar a la pr oducció i
consum de pr oducte local l'escenar i de la
pandèmia?
Malaur adament, les vendes han minvat,
pr incipalment per la par alització dels sector s
de l?hoteler ia i la restaur ació, i els excedents
han crescut. Ar a bé, a la vegada, la ciutadania
ha esdevingut més conscient de la impor tància
dels productor s locals. El sector pr imar i no ha
atur at de fer feina en tot l?estat d?alar ma, i han
sor git iniciatives de venda online o de
repar timent
a
domicili
que
haur an
moder nitzat i fet més eficient el funcionament.
El que ens toca ar a és fidelitzar els
consumidor s i les consumidores i guanyar- ne
més.
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Experiències

Bàr bar a Mesquida
Vi, Por reres
El seu destí semblava estar escr it: for ma par t de la
quar ta gener ació d?una família vinater a. És la
pr imer a dona al capdavant. ?Vaig néixer entre
vinyes, bótes i olor de fer mentació de r aïm?,
explica, ?quan em demanaven què volia ser de gr an
deia que filòloga però que també volia tenir un
celler petit?. Quan va ser l?hor a de posar el fil a
l?agulla, va estudiar filologia i enologia i va
gestionar el celler familiar fins al 2012, quan vaig
emprendre el seu projecte per sonal: les bodegues
Mesquida Mor a.

no li treu l?etiqueta de vi car i dolent que tenia fa 30
anys?, afegeix, ?però avui en dia trobes vins de tota
qualitat i preu, amb una tr adició vitícola
consolidada?.

Tot i ser la seva passió troba gr ans dificultats per
haver escollit dedicar- se a fer vi: ?no es pot
entendre com un model de negoci que busca la
rendibilitat?. Diu que el món de les bodegues està
molt atomitzat, hi ha molts productor s i marques, i
el petit tamany no els ajuda a ser competitius. ?El vi
mallorquí segueix essent un gr an desconegut per al
consumidor local, no tant per l?estr anger : la gent

Quan se li demana perquè és tan impor tant
fomentar la producció local, ho té clar : ?No hi ha
altr a alter nativa, a una illa amb recur sos limitats i
si volem mantenir el paisatge, hem de fer que la
producció local sigui rendible. La gent ens visita pel
paisatge, i nosaltres som els jardiner s de Mallorca.?

A més d?a la comercialització, es dediquen a fer
activitats enotur ístiques, obr int les por tes del seu
celler a la gent que vol descobr ir com és el procés
de fer vi. ?No podem pagar anuncis a la tele, però
ens podem donar a conèixer amb un tr acte
per sonalitzat, explicant què hi ha dar rere una
botella de Mesquida Mor a?, diu.

Guillem Mas
Oli, Vilafr anca
Va començar a cultivar oliveres i a fer oli quan es va
jubilar. Perquè oliveres? ?La meva dona m?havia
deixat una petita finca entre Vilafr anca i Petr a i em
va semblar una bona maner a de començar per a un
pagèsnovato?.Avui
produeix
l?oli
ecològic
Novembre, que és el mes quan es cullen les olives.
?Produïm ecològic perquè hem de fer un oli amb
car acter ístiques singular s, sinò comercialment no
podem competir amb una gr an cooper ativa
d?Extremadur a?, explica. Sobre les pr incipals
dificultats amb les quals es troba, diu que el més
difícil, sens dubte, és la comercialització, i
assenyala que a Espanya, i en par ticular a Balear s,
no hi ha una legislació específica per a petits
cultivador s ar tesans, com a Fr ança. ?Quan fas oli,
envases i comercialitzes tens els mateixos
requer iments que una gr an empresa que fa tones,
molts pagesos se n?afluixen?, es queixa.

En Guillem creu que la promoció de l?agr icultur a
no haur ia de caure només damunt del pagès, i que
la solució no passa tant per línies d?ajuda i
subvencions sinó de promoure una legislació
favor able a la seva activitat i conscienciar els
consumidor s de la impor tància de compr ar
producte local. ?Els mallorquins i mallorquines han
d?entendre que consumir una pr una de Xile no és
sostenible?, afir ma.
Ha notat un descens en les vendes a causa de la
cr isi de la Covid- 19. El seu oli es venia a l?aeropor t i
expor ten a Europa. Es queixa que el sector hoteler
no inver teix en producte de qualitat, local i
ecològic, perquè els hi sur t més car. ?Si cada
hoteler cuidés una finca a Mallorca, això ser ia un
jardí?, imagina.
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Experiències

Per e Mindona
Hor talissa, Algaida

Pere Fer r agut Mindona (Algaida, 1977) va deixar la
seva anter ior feina per dedicar- se a la pagesia, amb
una clar a aposta per l?agr icultur a ecològica,
especialment a l?hor talissa, a la seva finca, Can
Delomo. ?Els meus padr ins eren pagesos, crec que
er a un sentiment amagat que tenia i em va sor tir fa
quatre anys, però em semblava molt difícil, per la
infr aestr uctur a, la maquinàr ia? . és molt guapo
sembr ar, però el que treus de la ter r a ho has de
comercialitzar ?, explica.
El que millor li funciona és la venda a domicili, des
del pr incipi a Algaida i Pina i ar a també Llucmajor,
Randa i Montuïr i. També venia, abans de la cr isi de
la Covid- 19 als menjador s de les escoles d?Algaida i
Llucmajor. També restaur ants com Cap Rocat, que
han apostat pel producte local ecològic, han estat
bons clients. Aquesta producció, que ja estava
prepar ada, l?han hagut de reconduir. No tenen
inter mediar is, i així no han d?incrementar els preus

per ar r ibar a més gent. ?Ar a és un moment cr ític
per posar en venda el que hem produït: la gent
cerca producte bar at, i es té la falsa creença que
l?ecològic és car ?, explica.
Reconeix la voluntat de l?administr ació pública per
donar supor t als productor s a tr avés de línies
d?ajuda, però ?per la pagesia aquesta voluntat es
torba molt en concretar- se en accions concretes?.
Creu que l?aposta està en l?associacionisme, en fer
xar xa, per això es coordina amb Apaema per
for mar par t d?una cooper ativa de productor s locals
i ecològics per distr ibuir un ventall gros de
productes.
Creu que, a poc a poc, està canviant el per fil de
consumidor s: ?Hi ha gent que està interessada en
veure el procès, disfr uten de venir a l?hor t. És una
maner a de fer la compr a diferent, fent una volta
per for a vila?.
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El paper dels mer cats i les fir es singular s:
el cas del Mer cat de Sineu
Mar galida Mulet i Tomàs Vibot
Doctor a en antr opologia social, especialitzada en antr opologia de l?alimentació i l?agr oecologia
Filòleg i investigador del patr imoni mater ial i etnològic de Mallor ca

La
Direcció
Gener al
de
Polítiques per a la Sobir ania
Alimentar ia, de la Conseller ia
d?Agr icultur a,
Pesca
i
Alimentació, va comanar la
passada pr imaver a un estudi
sobre ?El paper de la pagesia en
la cultur a mater ial i immater ial
dels mercats i fires singular s de
les Illes Balear s?. Aquest estudi,
redactat
per
un
equip
multidisciplinar i, hi ha inclòs el
Mercat de Sineu com a exemple
de mercat històr ic.
Els factor s que s?han tingut en
compte a l?hor a d?incloure- hi
alguns mercats han estat:
1.- Presència major itàr ia o molt
significativa
de
producte
agr ícola, r amader i/o pesquer
davant altres tipus d?ofer ta.
2.- Rellevància del producte local
i/o ecològic
3.- Ser un mercat històr ic, això
és, ar relat en el temps i en la
tr adició, i ?si se?n dona el cas?
amb un pòsit arquitectònic o
toponímic encar a vius.
4.- Tenir notable activitat.
A hores d?ar a, el mercat de Sineu
és l?únic del Pla de Mallorca que
entr ar à en l?estudi, tot i que a
nivell de fires sí que la comarca
tindr à una presència impor tant
amb la Fir a del meló de
Vilafr anca, la Fir a de la Mel de
Llubí, la Fir a del Porc Negre i la
fir a de maig a Sineu, la Diada de
Fir a ecològica de Por reres, entre
d?altres.

Dins el marc de l?estudi, que
s?entregar à el febrer del 2021,
s?han realitzat dues visites de
camp al mercat de Sineu amb
l?afany d?esbr inar la quantitat de
producte local que s?hi ven, les
demandes dels pagesos i
pageses,
l?impacte
de
la
COVID- 19 en la producció i la
venda, l?evolució del mercat i la
visió del seu futur per par t dels
diferents actor s.
El mercat de Sineu va tor nar a
obrEmbala't,
ir lesa Sencelles.
por tesFoto:
dins
l?Estat
Marcel Pich.
d?Alar ma, dia 6 de maig, amb
menys par ades de l?habitual. Una
de les polítiques dutes a ter me
per l?ajuntament davant aquesta
situació de pandèmia ha estat
tor nar els diner s de la quota
anual per vendre al mercat, des
del mes de març fins al mes de
desembre del 2020. Aquesta
política ha alleuger it la situació
econòmica dels productor s i
venedor s, que actualment tot i

vendre al mercat no han
d?abonar les taxes per fer- ho.
Una par adoxa que s?ha trobat ha
estat la (casual?) coincidència
que els productor s de fr uita,
verdur a, mel, entre d?altres,
tenen una visió gener al negativa.
Es queixen
molt
de les
condicions que tenen, de les
tr aves
administr atives
i
jur ídiques, de les poques
facilitats que troben, veuen el
relleu gener acional complicat i
el futur del sector agr ar i molt
negre. ?Creiem que s?hauria de
prohibir la venda de segons quins
productes a les grans superfícies
per a nosaltres poder tenir un
producte diferenciat. A més, no
trobem normal que se?ns imposin
moltes regles i normatives de
sanitat, fitosanitaris, etc. i després
deixin entrar i vendre producte
d?Egipte o altres països que no
tenen cap control?. ?A les fires no
entenc que no prioritzin el tipus
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còmode anar a vendre tot el
gènere de cop a Mercapalma i no
perdre hores als mercats, ja que
aquestes hores les poden utilitzar
per produir. Crec que d?aquí a 10
anys ja no hi haurà pagesos als
mercats. Ma mare tenia hort i
venia els seus productes; jo ja no
ho faig, només revenc els
productes d?altres, perquè després
de tota la feina al camp quasi no
et paguen res pel producte. Si no
tens moltes hectàrees de producció
no val la pena?.

de producte de fires; ara es venen
productes que pots trobar al
supermercat i això no té cap
sentit. No es preocupen pels d?aquí
ni pels que fem un producte
diferenciat, artesà, venut en
circuit curt. El sistema ho vol fer
tan bé que destrossa la nostra
feina?.
D?altr a banda es troben els
revenedor s, que en són par t
destacada, els quals tenen una
visió més aviat positiva. Creuen
en gener al que se?ls ha donat
ajut i prou promoció des de les
institucions. D?aquests molts
n?han heretat la par ada o tenen
assegur ada
la
continuïtat
familiar. Un d?ells apuntava que
?la pagesia té mal futur als
mercats perquè els resulta més

Els venedor s que fa més anys
que venen al mercat de Sineu
coincideixen que la qualitat del
producte i de la venda ha baixat
molt.L?evolució dels hàbits de
consum i dels estils de vida
moder na (falta de temps,
incor por ació de la dona al
mercat labor al, reducció dels
nuclis domèstics, abandonament
dels camps i preponder ància del
sector ser veis, etc.) han implicat
també una evolució en el tipus
de productes que es venien, com
per exemple l?avir am. La venda
de r aces autòctones ha baixat
moltíssim: ?ara la gent només vol
Les Clovelles,
a Petr a. Foto:
Marcel
gallines
ponedores
que
tePich.
donin
ous l?endemà i, clar, la gallina
mallorquina no és rendible, però
és nostra?.
Alguns venedor s aposten també
per productes diferenciats de

car a als tur istes (les fr uites més
cares, ver sions tunejades del
tambor d?ametlla però amb
plàtan, anacard, mango, etc. o
sucs de fuites) mentre que
d?altres es centren en el
producte local, que és el més
demandat
pels
mateixos
mallorquins. Ar a bé, en gener al,
els mercats no s?escapen de la
dinàmica de tempor ada tur ística
baixa i alta, i diver sos venedor s
es queixen de les poques vendes
dur ant l?hiver n apuntant que
veuen el futur dels mercats com
un producte més de tempor ada.
En definitiva, tal com afir ma el
catedr àtic d?Economia Aplicada
Javier Casares, la salut d?una
ciutat es pot comprovar amb una
visita al seu mercat. Per això,
calen accions decidides perquè
els mercats i fires tr adicionals
tinguin un futur assegur at, i això
passa perquè als placer s els sigui
rendible. I, a dia d?avui, la pota
més fluixa és la dels placer s
productor s, que són els que ens
asseguren de maner a més fiable
el tan demandat ?producte km
0?. Cal veure els mercats i les
fires tr adicionals com a par t
indissociable del nostre cabal
cultur al i, per tant, de la nostr a
idiosincr àsia com a comunitat
històr ica.
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Ha impactat el confinament als hàbits
alimentar is i de consum del Pla?
Col·lectiu Amantina
Antr opologia, Recer ca i Patr imoni. Som un col·lectiu d'antr opòlogues pr ofessionals (Diana Bor r às, Mar ina
Calvo i Mar galida Mulet) amb exper iència en r ecer ca aplicada, gestió del patr imoni i desenvolupament local.

L'alimentació
i
les
seves
pr àctiques associades, a causa
de la seva complexitat i
var iabilitat, s'han d?estudiar en
múltiples espais econòmics,
socials, i individuals així com en
diferents
tempor alitats.
En
aquestes línies, hem volgut
reflexionar
sobre
una
tempor alitat
excepcionalment
marcada per una cr isi sanitàr ia i
un per íode de confinament de la
població que suposa un punt
d?inflexió.
Davant les restr iccions per fer
un treball de camp presencial, la
infor mació
es
va
recollir
pr incipalment a tr avés d?un
qüestionar i en línia a una mostr a
no representativa. Consta de 38
preguntes d?elecció múltiple i
ober tes, 14 dedicades únicament
al
consum
de
peix.
El
qüestionar i va ser contestat per
330 per sones residents a 53
municipis de Mallorca. El
per íode tempor al de referència
de les dades és el mes de maig
de 2020, amb retrospectiva als
dos
mesos
viscuts
de
confinament.
En aquest ar ticle exposem els
resultats
més
significatius
obtinguts als pobles del Pla de
Mallorca.
El
nombre
de
respostes (24) és reduït sabent
que és un estudi de tipus

Venedor de fr uita a un mercat exter ior dur ant el confinament. Abr il 2020.

explor ator i
amb
dades
estadísticament
no
representatives de la població.

Apr ovisionament, hàbits de
compr a i pr oducte local

Les
car acter ístiques
La mostr a està composta per 15 mencionades per la mostr a a
homes i 8 dones que viuen
l?hor a de compr ar un producte
pr incipalment
en
unitats
alimentar i son: que el producte
familiar s de 3 o 4 membres als
sigui local; fresc o de tempor ada
municipis d?Ar iany, Costitx,
i ecològic, encar a que el preu i la
Lloret, Mar ia de la Salut, Llubí,
relació
qualitat- preu
tenen
Montuïr i, Petr a, Por reres, Sant
també incidència. La major ia
Joan,
Sencelles,
Sineu
i
declar a compr ar els productes
Vilafr anca. El gr up d?edat més
frescos com la fr uita i la verdur a
representatiu és el d?entre 45 a
al petit comerç i al super mercat,
Excur sionista pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.
64 anys. Es tr acta de per sones
encar a que també s?inclouen
major ment amb ocupacions
altres opcions com els mercats
tècniques i professionals. La
ober ts.
situació labor al que més destaca
Respecte
a
l?impacte
del
és el nombre de per sones en
confinament,
els
canvis
més
actiu, en especial per compte
significatius són d?una banda la
aliena.
reducció en la freqüència de
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peixater ia fou un impediment
per gar antir el seu consum:
?Perquè no disposo de peixateria a
prop i no voler transitar a altres
llocs?, indica un home de
Por reres. En altres casos,
l?accessibilitat
va
estar
condicionada per la tempor alitat
de l?accés com el cas de Petr a,
?la botiga de compra de peix
només obri un dia a la setmana?,
indica un jubilat de seixanta- tres
anys.

Venda de peix a la Llot ja
de Palma. Maig, 2020.

compr a que es limita sovint a un
cop setmanal. ?He fet tota la
compra una vegada a la setmana,
sempre el mateix dia i hora,
compra
on- line
d?alguns
productes?, escr iu un jubilat de
seixanta- tres anys a Petr a.
Per altr a banda, un major
consum de producte local, degut
a una casuística var iada i no
sempre
relacionada
amb
aspectes sanitar is de prevenció
del contagi. S'addueix la major
visibilitat del producte local,
gr àcies sobretot a les xar xes
socials, la millor a de la
comercialització d?aquest tipus
de producte amb el lliur ament a
domicili i, per últim, la
solidar itat enver s els productor s
de les illes i la voluntat d?incidir
en la recuper ació econòmica. El
67% de les per sones diuen haver

augmentat
el
consum
de
pr oductes locals i ar gumenten
que és una pr àctica que
mantindr à en el temps.
Això no obstant, malgr at la
conscienciació de xar xes de
consum local a l?illa, el peix de
proximitat queda exclòs d?aquest
procés i no sembla haver- hi
xar xes
consolidades
de
distr ibució local conegudes pels
enquestats del Pla.
A conseqüència de les mesures
de confinament, a alguns pobles
del Pla, la manca d?accessibilitat
del
peix
fr esc
fou
un
deter minant de la caiguda del
seu consum. En alguns casos, no
ar r iba el peix fresc al poble, com
a Ar iany, Lloret de Vistalegre,
Mar ia de la Salut i de Montuïr i.
També la distància de la

Un altre aspecte que ha afectat el
consum del peix fresc dur ant el
confinament va lligat a les
pr àctiques socials i cultur als
habituals del seu consum. Tal
com
indica
el
president
d?Opmallorcamar el consum de
peix fr esc exper imenta canvis
significatius en els dar rer s anys,
lligat a una pèr dua de la cultur a
del peix a l?inter ior de les
famílies. Factor s com la manca
de temps o d?exper iència per
netejar- lo i cuinar- lo, ha fet que
el consum de peix fresc s?associï
als r estaur ants que, juntament
amb els super mercats, són els
gr ans compr ador s i venedor s de
peix fresc a l?illa. El tancament
de r estaur ants dur ant el per íode
de confinament ha incidit en la
disminució de la distr ibució del
peix i a la baixada del seu
consum al Pla de Mallorca:
?Consumia
peix
fresc
a
restaurants i aquests estan
tancats?, escr iu una mestr a de
vint- i- quatre anys de Sencelles.

Impactes en les pr àctiques
alimentàr ies
Les r epr esentacions de salut i
malaltia
associades
a
la
sedentar ietat
dur ant
el
confinament,
aspectes
sociohistòr ics lligats a les
conductes alimentàr ies, són
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indicador s dels canvis en les
pr àctiques
alimentàr ies
en
per íodes de cr isi. Destaca
l?augment de productes més
sans, com la fr uita i la verdur a:
?Penso que hem menjat sa, no hem
engreixat, poca carn, hem fet el pa
integral a casa i hem augmentat el
consum de llegums? escr iu una
dona de Por reres. Inver sament,
entre els aliments menys
consumits per motius de salut
figuren els sucres: ?He anul·lat
totes les begudes carbonatades i la
bolleria industrial? diu una
enquestada
de
Llubí.
La
incer tesa del moment també ha
modificat hàbits de compr a:
?Llegums, pastes, farina, brou,
etc,, perquè és més poc probable
que es facin malbé? respon una
altr a enquestada de Llubí.
Respecte a innovacions socials
der ivades
de
l?estat
d?excepcionalitat, el 50% dels
enquestats han conegut nous
proveïdor s
i
for mes
de
distr ibució
dur ant
el
confinament. ?Per exemple, a
Sencelles veïns que venen
formatges a mercats ara t'ho duen
a casa, ous de Costitx ecològics, he
descobert Agromart a Binissalem, i
cistelles ecològiques de verdura, no
sé el nom exacte?, afir ma una
dona de trenta- dos anys. Les
botigues, els nous super mercats
com Agromar t, bodegues a
Binissalem, les cooper atives
locals com Mè Ecològic, Camp
mallorquí o Joves cooper atius
són citats pels enquestats.
Aquestes alter natives semblen
acompanyar- se sovint per canals
d'infor mació i de compr a
online,
par ticular ment
per
Whatsapp, com indiquen el 30%
de les per sones enquestades del
Pla.

El peix: compr a, consum i
cuina mar iner a
Més de la meitat de la mostr a de
gent del Pla (14 per sones) han
consumit peix fresc dur ant el
confinament, dels quals 9 diuen
haver- ho fet de peix local.
D?entre el peix local destaca la
sípia i el calamar, seguit pel r ap,
gamba, pop, r at jada, molls, lluç,
mussola i llobar ro.
Les dades ens mostren que el
consum de peix augmenta quan
es tr acta de peix envasat,
congelat o en conser va. Aquest
tipus de peix en la seva totalitat
és impor tat, a falta d?una
indústr ia processador a de peix a
les Balear s. El més destacable
d?aquest consum és que el 63%
dels enquestats declaren no
conèixer l?or igen del mateix.
D?aquest fet podem extreure que
els factor s pr incipals a l?hor a de
compr ar un producte, local,
fresc o de tempor ada i ecològic,
no s?apliquen de la mateixa
maner a en el cas del peix.
Les espècies de peix més
consumides citades a l?enquesta
han estat el salmó, el bacallà i la
dor ada,
peixos
tots
ells
impor tats o de piscifactor ia, a
més del calamar. Aquestes

tendències de consum del peix
semblen estar associades a la
recerca del peix en filet i sense
espina, un consum semblant al
de la car n seguint cànons de
comoditat i r apidesa. El peix ha
estat consumit per la major ia de
la mostr a només un cop a la
setmana,
el 58%
diuenFotogr
haverMacià
PuiggròsiNoguer
a. Massay
afia. ne
reduït el consum dur ant el
confinament. Per
tant, el
consum de peix sembla tenir un
impacte residual en el menú
setmanal de la mostr a de la gent
del Pla.
Sor prèn que tant al Pla com a la
resta de l?illa s?anomenen una
gr an var ietat d?espècies de peix,
tot i que no sempre es
consumeixin.
Les
per sones
enquestades citen peixos com el
ger ret, la r ata, el jonquillo, el
moll, els r aons, o el r ap, però
sobretot espècies com el cap roig
i la llampuga. Una cosa semblant
passa amb els plats familiar s, la
cultur a alimentar ia mar iner a
sembla existir, de vegades més
en l?imaginar i familiar que en la
pr àctica.
Entre
els
plats
anomenats destaca el bullit de
cap
roig
amb
mongetes,
l?escabetxo i l'ar ròs de peix, així
com pop amb ceba o molls amb
salsa de tomàtiga.
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Entr evista d'Última Hor a r ecollida a Porreres, periòdic d'informació local

Mar ia Esper ança Mor a: "El ciutadà valor a el
pr oducte local més que abans de la cr isi"
El mes de juny és especial per a Por reres, perquè el seu fr uit més rellevant es
conver teix en protagonista: l'albercoc. Parlem amb Mar ia Esper ança Mor a, gerent
de la Cooper ativa Agr ícola de Por reres. Al suplement Xaloc ha comentat la
situació actual d'aquesta fr uita. Aquesta és la seva presentació.

tenir la recol·lecció. Sobre la resta de var ietats,
el modesto i el caníno, tot i que hi ha hagut una
menor quantitat, són de gr an qualitat. Per Sant
Joan, «el galta ver mella aconsegueix la seva
plena producció, és la var ietat autòctona de la
nostr a zona, i l'únic que té la llavor dolça
anomenada ametlla. Amb un gr an sabor,
ser veix per a melmelades, assecat, conser va i
com a fr uita fresca amb un punt d'acidesa
car acter ístic.
Sobr e la cr isi sanitàr ia, com ho explica la
ger ent?
Som filla i néta d'agr icultor s, teníem una
explotació de porcí i boví i produíem fr uites i
hor talisses,
que
veníem
en
mercats
municipals. Semblava tenir un destí unit al
camp, ja que anys més tard, els meus estudis
d'Administr ació d'Empreses me varen por tar a
treballar a la Cooper ativa. Amb la meva base
d'infantesa i el que he après d'agr icultor s i
for mador s, puc realitzar la meva activitat amb
esper it de super ació per a donar un bon ser vei
i fomentar l'activitat agr àr ia de la nostr a
localitat. Por reres és el bressol de l'albercoc i
continua sent un referent.
Com ha anat la tempor ada?
La pr imer a var ietat a sor tir a la llum és
l'albercoc pr imerenc. Encar a que semblava que
hi haur ia una bona producció, finalment ha
estat feble, han madur at quinze dies abans de
l'habitual, és a dir, a pr imer s de maig varem

Al pr incipi, a la Cooper ativa varem haver
d'adaptar- nos diàr iament a les novetats, tenint
clar que havíem de ser vir aliments a la
població i als animals, a par tir d'aquí varem
posar en mar xa una sèr ie de mesures:
assegur ar la prevenció per a treballador s i
clients; el teletreball; activarem el ser vei a
domicili; senyalitzarem els espais de la
cooper ativa... Però l'esforç en aquesta línia no
ha acabat.
A l'alber coc de Por r er es, com l'ha afectat
aquesta cr isi ?
El ciutadà valor a el producte local més que
abans de la cr isi. El producte local és un
producte que pots agafar avui de l'arbre i demà
degustar- lo. La Cooper ativa, a tr avés de Camp
Mallorquí, manté un ser vei de venda a domicili
i de venda a la mateixa Cooper ativa.
Susana Rey, Última Hora
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Ar ticle d'El Económico r ecollit a Porreres, periòdic d'informació local

Una vida eco: l'aposta per la sostenibilitat
En els últims anys han prolifer at a l'economia balear empreses que fan del
compromís mediambiental una bander a i una filosofia de vida, sense renunciar
per això a obtenir beneficis i viure del seu negoci. Una d'elles és el Celler Can
Feliu, a Por reres, en agr icultur a biodinàmica.
La producció no només és
ecològica, sinó que a més és
l'únic celler a l'Illa amb cer tificat
d'agr icultur a biodinàmica. Això
vol dir que l'explotació compleix
una sèr ie de requisits encar a
més exigents, com ar a l'ús de
prepar ats homeopàtics que
vivifiquen el sòl i milloren la
fer tilitat, la realització de
tasques vinculades als cicles
lunar s i planetar is, la pr ior itat
dels mètodes físics sobre els
químics i el veto a entr ades
per mesos en els productes eco,
com gelatines animals o tanins.
L'empresa,
regentada
pels
ger mans Carles i Xavi Feliu és, a
més, tafona, explotació agr àr ia i
agrotur isme.
«Plantàrem les vinyes per donar
una mica de frescor i color verd

a l'agrotur isme. Veníem el r aïm a
viticultor s, i un any que no
l'aconseguirem
vendre,
intentarem fer vi. No sé com,
però va sor tir bé», reconeix
Carles Feliu, que va apostar per
l'ecològic des dels inicis del
negoci, a finals dels anys
nor anta. «El 2009, en un congrés
de viticultur a ecològica, vaig
acudir a una ponència sobre
l'agr icultur a biodinàmica. En
escoltar la ponent, em vaig
adonar que tot el que deia
nosaltres ja ho fèiem, així que
vaig demanar la cer tificació»,
rememor a. «Encar a que pugui
semblar esotèr ic, la ver itat és
que conrear tenint en compte
deter minades forces còsmiques,
com la influència dels planetes o
de la Lluna, té resultats
palpables», assegur a.

Reconeix que «a escala local, hi
ha molt desconeixement i alguns
es prenen de broma tot això,
però en l'àmbit europeu, hi ha
una demanda creixent d'aquest
tipus de productes». No en va, el
80 per cent de la producció
d'aquest celler s'expor ta a països
com Àustr ia o Suïssa, encar a que
cada
vegada
més
s'està
desenvolupant el mercat local.
En aquest punt, s'obser va que «la
gent demanda cada vegada més
productes sostenibles, i està
disposada a pagar el sobrecost».
Gr àcies a això, «avui dia la
producció ecològica viu un
moment dolç. La tr ansició de
convencional a ecològic va ser
difícil, però avui en dia no ho
canviar ia per res del món»,
assegur a.

Bernat Garau, El Económico
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Algaida

Inaugur ació de l'espai d'ar t Sa Peixater ia

Diario de Mallorca, 26/ 07/ 2020. En una festivitat d'el patró marcat per la pandèmia, Algaida va inaugur ar
la refor ma de la Placeta i de l'antic edifici de Sa Peixater ia, ar a conver tit en un espai ar tístic. Per a
l'ocasió, 28 ar tistes locals han par ticipat en la mostr a col·lectiva ?Peixos? pensada per a l'estrena d'aquest
nou espai que neix amb la voluntat de promocionar els creador s del municipi tal i com va destacar
l'alcaldessa Mar ia Antònia Mulet. La rehabilitació de la Placeta i de Sa Peixater ia ser vir à per "embellir "
aquest r acó algaidí. La vicepresidenta insular de Cultur a, Bel Busquets, va confessar que és un "motiu
d'or gull" que s'hagi donat "una nova vida cultur al" a un espai com sa Peixater ia ja que és tot "un repte"
apostar per recuper ar edificis i conver tir- los és un espai de cultur a.

Ar iany

Costitx

Incendis

Contr a el canvi climàtic

Diario de Mallorca, 21/ 07/ 2020.- Mit jans aer is i
ter restres de l'Ibanat i dels Bomber s de Mallorca
van treballar per sufocar dos incendis declar ats
a Ar iany i Mar r atxí. El pr imer va començar
passades les quatre de la tarda a la zona de ses
Tor res i va ar r asar uns 500 metres quadr ats de
vegetació.

Amb el lema ?A Costitx
ho
feim
bé!?,
l?Ajuntament ha llençat
un fulletó infor matiu de
mesures
per
implementar a l?àmbit
domèstic
i
així
conscienciar els veïns i
veïnes de la impor tància
de la seva implicació amb
la lluita contr a el canvi
climàtic.
Accions com la tr ia d?electrodomèstics més
eficients o l?utilització de bombetes de baix
consum poden contr ibuïr significativament a
reduïr els impactes del canvi climàtic des de
l?àmbit més local.
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Llor et de Vistalegr e

Llubí

Activitats cultur als a la fr esca

Repar timent a famílies
necessitades

El mes de juliol han tingut lloc dos esdeveniments
cultur als a Lloret, amb l?escenar i del convent. El
pr imer va ser e recital ?Poesia i Vi?, un acte
enmarcat dins el progr ama de La Lluna en Ver s.
La segona actuació ar tística la va protagonitzar
l?Orquestr a Simfònica de les Illes Balear s, al concer t
?Sonam per tu?. Els beneficis es destinar an
íntegr aemnt a l?Associació Espanyola Contr a el
Càncer de Lloret de Vistalegre.

El mes de juliol s'ha fet el 4t repar timent a les
famílies necessitades de Llubí dels productes
que els veïns i veïnes van deixant als diferents
super mercats del poble. L?Ajuntament ha
tr ansmès aquest missatge a tr avés de les seves
xar xes socials: ?Una vegada més volem agr air la
vostr a col.labor ació i vos volem animar a
continuar dipositant productes de pr imer a
necessitat i continuar amb aquesta campanya.?

Mar ia de la Salut

Petr a

Tindr à lloc el festival eiMa

Anul·len festes de Santa Pr axedis

Tot i la situació excepcional el festival eiMa, que es
celebr a cada any a Mar ia de la Salut, també ho far à
aquest estiu, entre els dies 4 i 7 d?agost. Així ho han
anunciat a les seves xar xes socials, amb el missatge:
?Coming soon! El COVID no ens espanta! Reser va
les dates!!!?.

Diario de Mallorca, 10/ 07/ 2020.- El municipi de
Petr a tampoc tindr à festes patronals aquest
estiu. En un breu comunicat signat per l'alcalde
Salvador Femenias, l'Ajuntament va anunciar
que, a causa de la situació actual i davant el nou
decret de la Gener alitat sobre les noves
mesures de la Covid- 19, "aquest consistor i es
veu en la situació i responsabilitat de anul·lar
les festes patronals de Santa Pr axedis 2020".
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Montuïr i

Reunió del gr up d'agents locals de pr ojecte SusTowns
El 13 de juliol va tenir lloc la pr imer a reunió del
gr up d'agents locals emmarcada dins del projecte
SuSTowns ? Promoció del tur isme sostenible en
petits pobles amb encant de la mediter r ània.
Diferents actor s del teixit públic i pr ivat vinculats
amb el sector tur ístic de Montuïr i par ticiparen en
una pr imer a trobada on, a més de rebre for mació
sobre el projecte i sobre què s'entén per tur isme
sostenible, donaren veu a un pla tur ístic que vol
ser par ticipatiu i comptar amb les diferents
per spectives i idees de la ciutadania local amb
l'objectiu final de millor ar la dinàmica tur ística i
econòmica del municipi.

Por r er es

S'apr ova l'ober tur a del tr am final de la nova r onda
Es tr acta d'un tr am de 250 metres que unir à el tr am
constr uït fins al car rer del Pont amb la car reter a de
Vilafr anca. La finalització d'aquesta obr a que duu
anys executant- se a tr ams, suposar à poder realitzar una revisió completa de la mobilitat en el nucli urbà i d'aquesta maner a poder desviar gr an par t
del pes cir culator i que supor ten els car rer s de la
població per aquest vial. Cal destacar la impor tància que té acabar aquest dar rer tr am per aconseguir una mobilitat més sostenible, amb la creació
de dues noves zones d'aparcament amb una capacitat de 60 vehicles. Es preser var à el patr imoni amb
la recuper ació d'un antic molí d'aigua i una sínia
que està a la zona i es disposar à de més zones

verdes. Una obr a molt ur gent i necessàr ia. La previsió d'inici de les obres, si el Consell de Mallorca
accepta la modificació, està prevista per a mitjan
any 2021.

Santa Eugènia

XXI Mostr a d'Ar ts Escèniques
Del 23 al 25 de juliol ha tingut lloc aquesta cita cultur al emblemàtica
del municipi. El batle ha explicat que la mostr a s?ha fet gar antint
totes les mesures de seguretat com mantenir la distància de
seguretat de dos metres, la desinfecció de tot l?espai després de cada
representació i l?ús obligator i de mascareta per par t de tot el públic.
També es va acotar l?afor ament del pati de ses escoles, on s?ha fet la
mostr a a 400 per sones.

EL PL A

20 / Juliol 2020

Sant Joan

Sencelles

Peculiar Dia del Llibr e

Pr esenten llibr e de
llegendes

Per celebr ar la festa del llibre "especial" amb les
cir cumstàncies que vivim, la biblioteca de Sant
Joan, conjuntament amb l'àrea de cultur a de
l'Ajuntament, varen prepar ar una par tida de títols que varen penjar penjats pels ar bres del
poble. ?Animar- vos a cercar- los i a gaudir- los?,
van dir als sant joaner s i sant joaneres a les seves
xar xes. ?Ens agr adar ia que quant hagiu acabat
de llegir- los, si voleu els deixeu a un lloc visibles
amb una nota a la disposició que un altre persona el pugui trobar i gaudir de nou. D?aquesta
maner a fomentam el plaer de la lectur a dins el
nostre poble?, afegiren.

En el marc de les festes de la Mare de Déu del
Car me a Ruber ts, es va presentar el llibre de
Tomàs Vibot Llegendes Sarraïnesques de Mallorca:
El cas d'?El Morro de Son Jordà?(Ruberts).

Vilaf r an ca de Bon an y

Sin eu

La Beata destil·lada

Conveni entr e Ajuntament i
La Caixa

Les festes de la Beata
d'enguany
de
Vilafr anca queden suspeses i romandr an
dins el calaix fins l'any
que vé. Amb tot,
l'Ajuntament de Vilafr anca ha or ganitzat
un progr ama d?activitats cultur als adaptades a la nor mativa vigent amb motiu de la
Covid- 19 i que tendr an lloc del dilluns 27 de
juliol al diumenge 2 d?agost.
En aquest punt, cal resaltar que totes les activitats es dur an a ter me a l'aire lliure, en recinta
amb accés i afor ament limitat i sempre amb el
compliment de la nor mativa.

Díngola, 23/ 07/ 2020.- L?Ajuntament de Sineu i
l?Obr a Social ?la Caixa? han signat un conveni de
col·labor ació per nodr ir els ser veis socials
municipals.
L?entitat bancàr ia ha propor cionat un conjunt de
tar getes moneder recar regables, supr imint- se
així l?ús dels xecs d?aliments. Aquestes tar getes
podr an ser empr ades per les famílies usuàr ies
del ser vei d?assistència social local.
Per altr a banda, l?Obr a Social ?la Caixa? ha aportat tres mil euros al pressupost municipal destinat a afer s socials, per contr ibuir a la resolució
dels problemes der ivats de la falta d?ingressos
econòmics i d?aliments a conseqüència de la
cr isi del SARS- CoV- 2.
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MITJANS LOCALS

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.

Algaida, Pina i Randa

Algaida

Por reres

Mar ia de la Salut

Por reres

Sencelles

Petr a
Sant Joan

Sineu

Sa Pobla

Montuïr i

