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Com funciona
l'educació al Pla?
Redacció El Pla..- Els municipis del Pla ja ar rossegaven reptes en
matèr ia d'educació abans que ir rompés la Covid- 19.: problemes
amb el tr anspor t entre municipis i els centres d'educació
secundàr ia, dificultats per connectar amb les famílies en un
entor n on encar a per viu la r ur alitat i instal·lacions de vegades
obsoletes i amb dimensions insuficient. Ar a a aquests problemes
endèmics se'ls suma la dificultat d'afrontar l'inici de cur s més
estr any que han viscut. Pàgs. 3.

Veus dels pr otagonistes
Parlam amb mestres, pares i estudiants
Redacció El Pla.- Per aquest monogr àfic d'El Pla hem volgut conèixer la percepció que tenen del sistema
educatiu a diferents municipis de la comarca, des dels seus diferents protagonistes. Hem parlat amb la
director a de l'Escola Nova de Por reres i el president de la seva APIMA, amb el director i un estudiant de
l'IES Sineu i amb la coordinador a de l'escoleta municipal Sa Sitr a. Ens expliquen com veuen l'educació als
seus municipis en temps de nor malitat i amb la nova situació gener ada per la Covid- 19. Segueix a pàg. 5.
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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.

Aquest mes de setembre miler s d'alumnes han tor nat a les
aules després de sis mesos, dur ant els que la seva
educació ha tingut lloc a tr avés d'una pantalla. Al Pla de
Mallorca els alumnes d'infantil, pr imàr ia i secundàr ia, els
més menuts a les escoletes infantils, també s'han retrobat
amb els i les mestres.
Dur ant aquest temps, dur ant els quals s'ha reconegut més
que mai la impor tància dels ser veis sanitar is, també s'ha
destacat la centr alitat de l'educació.
Els municipis del Pla ja ar rossegaven reptes en matèr ia
d'educació abans que ir rompés la Covid- 19: problemes
amb el tr anspor t entre municipis i els centres d'educació
secundàr ia, dificultats per connectar amb les famílies en
un entor n on encar a per viu la r ur alitat (i la bretxa digital) i
instal·lacions de vegades obsoletes i amb dimensions
insuficients.
Ar a a aquests problemes endèmics se'ls suma la dificultat
d'afrontar l'inici de cur s més estr any que han viscut. La
comunitat educativa, mestres, alumnes, mares i pares, ho
estan fent amb compromís i responsabilitat.
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Una visió global
Els centr es educatius del Pla de Mallor ca
El Pla de Mallorca compta amb un total de 28
centres educatius on s?impar teixen estudis des del
pr imer cicle d?educació infantil fins a batxiller at,
for mació professional i for mació per a adults. A
aquestes centres, a més, hem de sumar les cinc
escoles municipals de música d?Algaida, Montuïr i,
Petr a, Por reres i Vilafr anca. La major ia de pobles
compten només amb un o dos centres (amb
educació infantil i pr imàr ia), a excepció de Sineu
(amb l?únic institut amb progr ama de batxiller at),
Por reres (amb institut amb ESO i FP, i amb l?únic
centre concer tat del Pla) i Vilafr anca (on es troba la
CEPA Mancomunitat des Pla amb FP i for mació per
a adults).
Com hem assenyalat, l?IES Sineu és l?únic de la
comarca amb batxiller at. L?institut acull estudiants
de nou pobles del Pla: Ar iany, Costitx, Lloret, Llubí,
Mar ia, Petr a, Sant Joan, Sencelles i Sineu. El cur s
2019- 20, va comptar amb 945 alumnes matr iculats:
738 cur sant ESO i 140 batxiller at, 27 a FP bàsica i 40
a Cicle For matiu de Gr au Mit jà. L?altre institut del
Pla, l?IES Por reres, acull els alumnes que cur sen
l?Educació Secundàr ia Obligatòr ia (ESO) de
Por reres, Vilafr anca i Montuïr i. Aquest centre té un
conveni pels estudis de batxiller at d?adscr ipció
múltiple amb l?IES Felanitx, l?IES Manacor, l?IES
Campos i l?IES Sineu.

la manca de tr anspor t. Els estudiants havien estat
aprofitant les places vacants als busos de
secundàr ia, però el creixement dels matr iculats
varen fer que no quedessin seients suficients. La
manca de connexió entre pobles amb tr anspor t
públic motivava o bé fer tr ansbordament a Palma, o
bé desplaçar- se a l?institut en vehicle pr ivat. El mes
de febrer de 2020 s?aprovava al Parlament una
proposició no de llei (PNL) instant el Gover n a
millor ar el ser vei públic de tr anspor t per als
alumnes de l?IES Sineu.

L?alumnat nouvingut: r epte i opor tunitat

El Pla de Mallorca es car acter itza per una baixa
densitat de població, al que hem de sumar una
interconnectivitat en tr anspor t públic deficient i
molt millor able. Aquestes dues var iables es
manifesten de for ma conjunta al sistema educatiu,
de maner a especialment agreujada pel que fa als
estudis de batxiller at i for mació professional.

Antoni Mor ante, actual director gener al de
Planificació, Ordenació i Centres, presentava a
unes jor nades or ganitzades per Consell Escolar de
Mallorca una diagnosi sobre l?estat i la planificació
de l?educació a la illa. Entre el 1996 i el 2015, la
població de les illes Balear s es va incrementar en
un 45%, motivat essencialment per la immigr ació
estr anger a. Aquests moviments migr ator is es
varen veure reflectits en l?alumnat estr anger, que
va passar a ser del 14%, super ior a la mit jana
estatal. Segons l?Anuar i de l?Educació de les Illes
Balear s, l?escola pública acull el 82% dels infants
estr anger s, el 17% estudia a la concer tada i un 1% va
a la pr ivada. Això, per descomptat, es veu en la
realitat dels centres del Pla de Mallorca, on només
existeix un centre concer tat (el CC Ver ge de
Monti- sion de Por reres).

Ja a inicis del cur s 2019/2020, 400 per sones es
manifestaven a l?Institut de Sineu per protestar per

El doctor de Geogr afia Humana Luís Vidaña, autor
de l?estudi Les alter natives dels plans d?innovació

El tr anspor t
evident

escolar,

una

necessitat
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educativa a la integr ació de l?alumnat estr anger,
inclòs a l?Anuar i de l?Educació, destaca algunes
car acter ístiques de l?alumnat estr anger. Així,
Vidaña, en una entrevista publicada a l?Ar a Balear s,
posa en valor el compromís dels centres públics en
la integr ació d?aquest alumnat mit jançant
metodologies par ticipatives que fomentin el treball
en comunitat. En aquest sentit, els progr ames
d?innovació pedagògica, en els quals hi par ticipen
diver sos centres de la comarca, són una bona eina
per a afavor ir la inclusió de l?alumnat i les seves
famílies en la comunitat.
La llengua és una bar rer a impor tant, sobretot per a
aquells que ni tan sols coneixen el castellà. Això no
obstant, des dels centres educatius de Palma
assenyalen
una par ticular itat: els infants
estr anger s que van dels pobles a viure a Ciutat
coneixen molt més el català que el castellà.

L?ofer ta for mativa de la Mancomunitat
Entre les accions que es duen a ter me des de la
Mancomunitat Pla de Mallorca s?hi troba l?educació
d?adults. Des de la Mancomunitat s?or ganitzen
cur sos d?Educació de Per sones Adultes amb
l?objectiu d?adquir ir, actualitzar o ampliar
coneixements a nivell professional i per sonal. Tot i
que la cr isi de la Covid- 19 ha deixat el progr ama en
standby, l?ofer ta for mativa inclou cur sos com
l?educació secundàr ia, la prepar ació per a proves
de català o tecnologies de la infor mació i la
comunicació, per posar- ne alguns exemples.
Aquesta línia d?acció té la doble vessant d?actuar
com a dinamitzador a social, facilitant els vincles i
les relacions veïnals entre els assistents.
Por reres sunr ise. Foto: Mar tin Page.
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?L'Ajuntament ens ha cedit instal·lacions per poder complir
amb el Pla de Contingència: tenim un pr oblema d'espai ?
Mar ia Antònia Rigo
Director a de l'Escola Nova de Por reres
L'Escola Nova de Por reres és de les més gr ans del Pla de Mallorca, amb 422
alumnes i 36 professor s i professores. Fins aquest cur s tenien una sola línia,
però ar a s'han doblat i fins i tot tr iplicat.
És una escola amb una alta presència de famílies migr ades, fins a ar r ibar al 45%
de l'alumnat, especialment d'or igen magrebí. Na Mar ia Antònia afir ma que això
és un repte: "de vegades es fa difícil la comunicació per la cultur a i l'idioma,
però des de l'escola or ganitzam activitats sobre els països del món, taller s de
cuina inter nacional, per afavor ir la integr ació".
Aquest començament de cur s ha estat molt intens. "No sabíem com col·locar- mos per complir amb el Pla
de Contingència", explica la director a, "per sor t, hem comptat amb el supor t de l'Ajuntament". Per a
poder gar antir la distància de seguretat amb els alumnes el consistor i ha cedit espais: la biblioteca
municipal i l'escola de for mació musical. Un altre repte ha estat haver de prescindir de l'equip de supor t
tal comhotenien plantejat: "amb el desdoblament de classes, tot el professor at a passat a ser tutor o
tutor a, només hem mantingut el professor d'anglès per impar tir aquesta assignatur a específicament".

?Tenim dos r eptes: el tr anspor t escolar i la comunicació
amb les famílies?

Foto: Susan Ros, per a Weekender Magazin.

Rafel Crespí, director de l'Institut d'Ensenyament Super ior de Sineu
Rafel Crespí està al capdavant d'aquesta institució eductiva, a la que
s'eduquen més de 1000 alumnes, amb un cos docent d'uns 100
professor s i professores. Quan se li demana sobre les pr incipals
mancances de l'escola en un cur s "nor mal", ho té clar : "el tr anspor t
escolar i el contacte amb les famílies". Respecte al pr imer repte, és
impor tant destacar la centr alitat del problema, ja que l'institut dóna
ser vei a 9 municipis (Sineu, Costitx, Sencelles, Lloret, Ar iany, Mar ia,
Llubí, Petr a i Sant Joan).
Pel que fa a la relació amb les famílies, en Rafel afir ma que dur ant el confinament van aconseguir
millor ar la comunicació, però que costa que responguin. "Moltes famílies vénen de l'àmbit r ur al i
agr ícola, de la pagesia, entre elles moltes famílies de per sones migr ades, que representen el 18%",
explica, "no tenen els mit jans infor màtics ni el costum de comunicar- se així". Per al director de
l'institut, un altre repte és aconseguir una plantilla estable, per a poder marcar una línia pedagògica
clar a.
Com a tothom, la situació sanitàr ia ha canviat els plans de l'inici de cur s, però a l'IES Sineu s'han sabut
adaptar a les circumstàncies. El director en destaca la implicació de tothom: "un 10 tota la comunitat
educativa: tothom ha entès la nova situació, fins i tot el cos docent ha assumit que aquest cur s les seves
jor nades labor als haur an de ser més flexibles per complir amb els protocols. Hi ha molt compromís
perquè tot sur ti bé".
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?El cicle de 0 a 3 anys és el més abandonat?
Miquela Mar ia Mestre
Coordinador a de l'Escola Infantil Sa Sitr a, a Por reres

l?escoleta
de Por reres
Foto:ASusan
Ros, per amunicipal
Weekender Magazin.

enguany han
començat 39 infants, a diferència d?altres anys, en
que iniciaven el cur s 60 o 70 menuts i menudes
d?entre 0 i 3 anys. Ho han hagut de fer així per
gar antir, en la mesur a del possible la distància de
seguretat. També és cer t que moltes famílies han
optat per no dur als seus fills i filles a escoleta
aquest cur s, en un nivell educatiu que no és
obligator i. ?Alguns per por al contagi, altres
perquè s?han quedat sense feina?, explica na
Miquela, que coordina el centre. El centre és
municipal però funciona a tr avés d?una concessió
a la Societat Cooper ativa d?Ensenyament Es
Canyís, que la gestiona des de 2010.
El per fil de les famílies és molt diver s. ?Tots els
infants són de Por reres, qualcun de Montuïr i.
També hi ha molts estr anger s, gent nouvinguda:
romanesos, alemanys, anglesos, dominicans, etc.?.
Tot i que hi ha molta població mar roquina a
Por reres, per cultur a i manca de recur sos, no
acostumen a dur els infants tan petits a l?escoleta.
Fa uns anys han implementat la metodologia per
ambients, amb activitats semidir igides. Els

ambients són diferents espais d?aprenentatge, de
relació i comunicació on a par tir de diferents
propostes els infants poden actuar, obser var,
exper imentar, constr uir, inventar, imaginar,
compar tir,
relacionar- se,
emocionar- se...i
inter actuar amb els altres. Aquesta metodologia
tan innovador a ha hagut de ser aparcada per la
Covid. ?Ar a només pensam a sobreviure i que tot
vagi bé?, explica na Miquela, ?i, és clar, implicar
més a les famílies, anar a una tota la comunitat
educativa?. Tot i les gr ans dificultats gener ades per
la cr isi sanitàr ia, la director a de Sa Sitr a reconeix
avantatges amb tenir menys infants: ?ho tenim tot
més controlat i les famílies estan més tr anquil·les?.
El més difícil? La mascareta: ?els infants no et
veuen l?expressió?, es lamenta na Miquela. Fins al
moment han hagut de fer PCR a tres nins, que han
donat negatiu.
Pensa que en la gestió de la cr isi sanitàr ia s?han
oblidat de les par ticular itats de les escoletes. ?El
cicle 0 a 3 és el més abandonat, tot el sistema està
pensat per escoles i IES. Tenim els mateixos
deures però no els mateixos drets?, es queixa.

EL PL A

Setembre 2020 / 7

"La Covid- 19 ens ha obligat a vir tualitzar - mos: això és positiu"
Ar nau Company
Estudiant de 2n de Batxiller at a l'IES Sineu i membre del Consell Escolar
Natur al de Sant Joan, n'Ar nau cur sa el seu últim cur s a l'institut de Sineu, a on
a més és membre del consell escolar. Entre les coses que li agr aden del seu
institut: té un bon nivell educatiu i està ben situat. "M'agr ada l'ambient que hi
ha a l'institut, les relacions entre alumnes i mestres és bastant bona. Tenim un
pati a l'aire lliure, bon lloc on socialitzar, per desconnectar. Tenim un pavelló
just a devor a l'institut i aules per totes les especialitats"., explica Destaca, a
més, dues coses molt positives que creu que diferencien el seu institut de la
resta dels centres del Pla: "enguany tenim tr anspor t escolar per a tots els
alumnes que vénen d'altres municipis, i la neteja de les instal·lacions, molt
bona".
Entre els aspectes que pensa que es podr ien millor ar, consider a que el mètode
d'ensenyament és "molt tr adicional, a altres instituts adopten propostes més
innovadores com classes basades en noves tecnologies, aules vir tuals, fer feina
amb por tàtils, tauletes". Fins al cur s passat, només un o dos professor s utilitzaven pissar res digitals. Ar a
tot ha canviat, i s'han hagut d'adaptar tots. Dins tota la situació, el centre va fer tot el possible perquè
poguéssim seguir l'educació des de ca nostr a, fent un esforç per digitalitzar tot el sistema que teníem i
tr ansfor mar les classes, hem tengut molt supor t per par t dels mestres". Al pr incipi d'aquest cur s varen
passar a tots els alumnes el Pla de Contingència. "Trob que està molt ben pensat: al consell escolar del
juny de l'any passat ja es varen proposar mesures i es varen debatre les millor s opcions entre alumnes,
mares i pares i mestres. És un Pla de Contingència molt consensuat", reflexiona n'Ar nau. En aquests
moments, per a 2n d'ESO i 1r de Batxiller at tenen un escenar i desemipresencialitat, mentre que per 1r
d'ESO i 2n de Batxiller at tenen el 100% de les classes presencials. "Està funcionant bé fins al moment, es
poden assolir els continguts i no hi ha problemes d'aprenentatge, a més de complir totes les
recomanacions d'higiene: el que més costa és la distància social, perquè l'espai és limitat", valor a.

?Hi ha molta implicació dels par es i mar es amb l'escola?
Ber nat Bauçà, president de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes
de l'Escola Nova de Por reres
En Ber nat té un nin de10anys que fa sisè a l'Escola Nova de Por reres. Està molt implicat amb la comunitat
educativa des de l'AMIPA, que presideix. Hi ha molta implicació de les mares i pares amb l'escola, gairebé un
80% de les famílies estan associades a l'AMIPA. Ar a totes les ener gies estan posades en donar supor t per a
gestionar la situació gener ada per la Covid- 19, però a un cur s "nor mal" funcionaven per comissions:
embelliment per millor ar l'aspecte de l'escola, festes, Rua, etc. A més, gestionen el menjador i les activitats
extr aescolar s i or ganitzen conferències i excur sions. "Par ticipam com a AMIPA a les festes popular s, a Sant
Roc", afegeix en Ber nat.
Respecte als problemes de l'escola, en destaca la limitació d'espai de les seves instal·lacions, que s'ha fet
encar a més evident amb les distàncies que ha imposat la pandèmia. "Si abans ja er a petita, ar a resulta
diminuta", explica, "sor t de l'Ajuntament que ha cedit espais, si no ser ia inviable. I de l'equip directiu que ha
fet una feinada per adaptar- se!".
Pel que fa a l'AMIPA, també s'ha vist afectada per la nova situació gener ada per la Covid- 19. "Han sor git moltes
despeses que no teníem previstes, pel que fa a les adaptacions de l'escola matiner a, l'augment de monitor s al
menjador per ajudar a controlar els gr ups bombolla", ens diu.
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Algaida

Algaida r ebr à 4.000 eur os per a pr ojectes de par ticipació ciutadana
Es Saig, 15/ 09/ 2020. El Consell de
Mallorca ha publicat el llistat
d?ajuntaments i entitats de la
societat
civil
que
rebr an
subvencions per a projectes de
par ticipació ciutadana i voluntar iat.
En total, la institució, a tr avés de la
Direcció Insular de Par ticipació i
Joventut, concedeix 79.600 euros
amb aquestes ajudes.
En pr imer lloc, tretze ajuntaments
de Mallorca es repar teixen 35.500
euros per
finançar
processos

par ticipatius (la major ia dels casos,
per a pressupostos par ticipatius), el
manteniment de les platafor mes de
par ticipació i la dinamització de la
par ticipació ciutadana. Algaida i
Por reres rebr an cada un d?ells 4.000
euros, mentre que els onze
consistor is restants rebr an 2.500
euros cada un (són Capdeper a,
Lloret de Vistalegre, Santanyí,
Consell, Mar r atxí, Santa Eugènia,
Ar tà, Palmanyola, Lloseta, Sencelles
i Llucmajor).

Costitx

Publiquen un video per pr omocionar el tur isme a Costitx
Des de l'Ajuntament de Costitx, han presentat
un vídeo promocional del municipi de car a al
tur isme, tant a nivell autonòmic o estatal, com a
nivell inter nacional. ?La nostr a intenció és
reforçar el teixit empresar ial que tenim al
voltant del tur isme i la hosteler ia, ben
conscients que donar a conéixer una cosa, és
donar- la a estimar ?, han manifestat a xar xes
socials.

Llor et de Vistalegr e

Municipi LED
S?ha iniciat el canvi de 71 lluminàr ies noves amb tecnologia
LED. Aquest canvi és gr àcies a una subvenció del Consell de
Mallorca a tr avés del PAESC, Pla d?Accions per a l?Ener gia
Sostenible i el Clima. Amb aquestes noves lluminàr ies es
completa la fase 2 d?aquest pla i pr àcticament tot el parc de
lluminàr ies de Lloret funcionar à amb sistema LED, de baix
consum i baixes emissions
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Mar ia de la Salut

Petr a

Es celebr a el Tor neig Escolar
d?Escacs

Concur s de cir cuits per Petr a
i voltants

L?Ajuntament de Mar ia, la Direcció Insular
d?Espor ts i la Feder ació Balear d?Escacs varen
or ganitzar a Mar ia de la Salut el XVI Tor neig
Escolar d?Escacs. Va guanyar Jaume Bor is Juan de
Binissalem i va debutar na Cèlia Aguiló amb només
4 anys.

L'Ajuntament ha
premiat
als
par ticipants al
concur s
de
circuits a peu i
amb bici
de
muntanya, una
convocatòr ia
perquè veïns i
veïnes
poguessin crear
i compar tir les
seves r utes. Els requisits eren que les r utes
tr ansitassin per llocs públics i la sor tida i
l'ar r ibada fou a Petr a. La r uta a peu guanyador a
ha estat el recor regut entre Petr a i Ar iany pel
Camí de Son Reixac i la r uta en bicicleta de
muntanya titulada "Centre del món (i de
Mallorca)?.

Sant Joan

Sencelles

Br ot de covid- 19 a la r esidència

Mostr es d?incivisme al talaiot de
Son Fr ed

Última Hora, 13/ 09/ 2020.- Salut Pública ha
confir mat que altres 24 usuar is de la residència
Sènior s de Sant Joan han donat positiu en
coronavir us, en un segon cr ibr atge realitzat després
que a finals d'agost es notifiqués el brot. Dels nous
afectats, un ha estat ingressat en un centre
hospitalar i, segons un comunicat del Gover n. En
total, en aquests moments, a la residència s'han
detectat 81 usuar is positius, dels quals 26 estan
hospitalitzats, i 25 professionals afectats.

A poc temps d'acabar la restaur ació i neteja del
Talaiot de Son Fred s?han trobat tot l'inter ior ple
de pedres. ?Un altre pic el respecte que
demostr a la gr an major ia de gent pel patr imoni
es romp per l'incivisme d'uns pocs?, han
manifestat des de les xar xes de la Ruta
Arqueològica Sencelles - Costitx. ?Cuidem els
nostres par atges, perquè respectar el patr imoni
municipal és respectar els nostres avantpassats,
la nostr a històr ia, els nostres veïnats i ca nostr a?,
ha afegit l?Ajuntament.
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Montuïr i

Aconsegueix el distintiu per a la igualtat de gèner e
L?Ajuntament
de
Montuïr i s?implica en
la igualtat i incor por a
l?eina de planificació,
gestió i avaluació de les
accions per millor ar en
la igualtat de gènere,
prevista en la Nor ma
SG City 50- 50.

Les mesures que incor por a el Distintiu abasten
diferents àmbits, i guarden estreta relació amb:

Amb el full de r uta marcat pels proper s 2 anys, ha
completat el procés de cer tificació i iniciar à la
implementació de la per spectiva de gènere en
l?àmbit municipal, tant a nivell inter n com a les
seves polítiques públiques.

- Incrementar la par ticipació i la posada en valor
del paper de les dones en la societat.

El gover n municipal es compromet a realitzar les
mesures que tendr an incidència per a constr uir un
municipi amb major s opor tunitats per a la població
i afavor ir la igualtat al municipi. Ser à un
complement al marc del I Pla d?Igualtat de
l?Ajuntament de Montuïr i 2018- 2022, que ja
estableix pr ior itats en l?aplicació d?estr atègies per a
la igualtat.

- Millor ar la gestió municipal i potenciar les
capacitats tècniques i polítiques cap a la igualtat.
- Implementar i mesur ar la per spectiva de gènere
en les polítiques públiques municipals.
- Treballar en cor regir pr àctiques de car àcter
discr iminator i i relacions de poder injustes.

Amb aquest cer tificat, Montuïr i entr a a for mar par t
del conjunt de municipis amb el Distintiu per la
Igualtat de Gènere SG CITY 50- 50, que far à
possible el reconeixement, la millor a i l?intercanvi
de bones pr àctiques per avançar cap a la plena
incor por ació de la igualtat de gènere en les
polítiques municipals.

Por r er es

Es r einventa la Fir a d?Opor tunitats
Davant les circumstàncies causades per la Covid- 19 els comerços
del municipi reinventen aquesta mostr a. Per això enguany no
muntaren par adetes a la zona del centre un diumenge dur ant tot
el matí sinó que ofer ir an els seus productes d'ofer ta dur ant cinc
dies directament en els seus establiments i en els hor ar is
d'ober tur a habituals.
Així, la Fir a d'Opor tunitats passa a anomenar- se Setmana
d'Opor tunitats, del 22 al 26 de setembre, i hi par ticipen fins a 15
comerços del municipi.
Per accedir als comerços se seguir an les mesures de seguretat i
higiene que marca la nor mativa en vigor.
La regidor a de Comerç, Mar ia Antònia Veny, explica que "lluny de
fer- se enrere, els comerços que nor malment muntaven la par ada a
plaça, Bisbe Campins i car rer Almoina treien al car rer els seus
productes d'ofer ta, han decidit allar gar el temps de venda a cinc
dies i d'aquesta maner a salvar una fir a d'opor tunitats més que
consolidada i que molta gent del poble i de for a de Por reres visita
en les dues edicions a l'any que s'or ganitzen".
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Sineu

Vilafr anca de Bonany

Un Festival Cíclop Local i
Solidar i

Una Fir a del Meló molt
par ticular

Cada any, el pr imer cap de setmana de setembre,
Vilafr anca s?omple d?activitats que tenen en el
meló el seu element centr al. Enguany la Covid
comana i l?Ajuntament ha volgut acostar la fir a als
vilafr anquer s i vilafr anqueres en for mat vir tual,
per exemple, amb el concur s ?Meloquizz?.
Díngola, 09/ 09/ 2020.- El cap de setmana de l'11,
12 i 13 de setembre es celebr à una nova edició del
Festival de Teatre Visual CICLOP. Enguany el
festival va estar condicionat per la pandèmia del
COVID- 19 i per això s'ha car acter itzat per ser un
festival c 100% local, amb ar tistes i companyies
de les nostres illes, i solidar i ja que enguany la
totalitat de la recaptació de taquilla anir à destinada a Ser veis Socials de l?Ajuntament de Sineu.

També es va fer el tr adicional Concur s del meló
gros, que es va adelantar i enguany es realitzà a
finals d?agost: varen quedar en pr imer lloc
Sebastià Andreu i Ber nat Andreu, amb un
exemplar de gairebé 25 kgs! ?Cal destacar que
entre alguns agr icultor s va sor gir després de
l'concur s el dubte de si tal monumental meló no
er a realment una car abassa?, va recollir el diar i
Última Hor a.

San t a Eu gèn ia

Destinen més de 4.000 eur os a fins solidar is
L?Ajuntament de Santa Eugènia destina més de
4.000 ? per a fins solidar is. L?objectiu és afavor ir
els col·lectius més desfavor its i minvar la bretxa
social der ivada de la cr isi de la Covid.
Un total de 4.100 ? de la convocatòr ia destinada a
entitats socials i present als pressuposts per a enguany, amb la finalitat de col·labor ar amb entitats i
or ganitzacions sense ànim de lucre per afavor ir als
col·lectius més desfavor its de la societat, amb una
situació en molts casos agreujada per la cr isi de la
Covid- 19.
Els beneficiar is ser an; Fons Mallorquí de Solidar itat (500 ?), Poble Solidar i de Santa Eugènia (2.600
?), i com a novetat de la convocatòr ia d?enguany,
Siloé (1.000 ?).
?A Santa Eugènia apostam per la solidar itat, donada la situació actual der ivada de la Covid- 19, ja

que entenem que hi ha encar a més necessitats arreu del món i més per sones i col·lectius en r isc
d?exclusió social que són més vulner ables que
abans, per això hem incrementat els nostres esforços per ajudar a paliar els efectes de la
pandèmia. I, a més, hem revistat les apor tacions
que fa l?ajuntament amb finalitats socials?, diuen
des de les seves xar xes socials.
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La glosa

Dolor de mestr a
Mar ibel Ser ver a, glosador a

Estic amb l'ànima estreta
quan tr istament em deman
a veure els nins què far an
cinc hores amb mascareta.
Podr an infants de sis anys,
ar a que aprenen a viure,
estrenar aula i companys
sense veure cap somr iure?
I si qualque alumne plor a

Ah, però, tr anquil·litat,

Mir am pels coneixements

sols no m'hi podré acostar ?

perquè far an gr ups estables

i per la feina dels gr ans

És mal de fer consolar

per trobar ben aviat

però no ens impor ten gens

més d'un metre i mig enfor a!

els contagis més probables.

els sentiments dels infants.

I si és un nin que consola

Sense pensar que els nins fan

Tr anquils, podreu deixar- los

un amic seu en plor ar,

repàs, espor ts o teatre

a escola, i que hi estiguin,

li hauré de dir que a l'escola

i els gr ups estables ser an

però a mi que no me diguin

no està per mès abr açar ?

per cada infant més de quatre.

que això sigui educar- los.

Podr an els infants aprendre

Desconec la solució

enmig de tanta fredor ?

però no veig positiva

Sabré si em poden comprendre

la deshumanització

sense veure'ls l'expressió?

de la tasca educativa.
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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

