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El passat mes de febrer es va presentar el Pla de Sostenibilitat 
Tur ística per al Pla de Mallorca, una estratègia liderada per la 
Mancomunitat i que rebrà prop de 3 milions d'euros provinents 
dels fons Next Generation -  UE. A aquest número d'El Pla 
intentarem desgranar l'estratègia i els seus components. Què 
implicarà aquesta injecció de fons públics a una destinació 
tur ística emergent com és la comarca? Dossier a pàgs. 3 -  19. 

Tenim un pla pel Pla?
Estratègia de Sostenibi l i tat Tur ística

DOSSIER

Apunts del Pla: Boires, Erasmus, ol iveres...
Climent Picornell- .  Una nova postal  de la Mallorca inter ior des de Sant Joan.  Pàg. 22.

Una opor tunitat?

Analitzem els continguts del 
Pla de Sostenibilitat Tur ística i, 
a l'ar ticle de Celestí Alomar, 
membre de la junta  de 
l'associació Pla de Mallorca 
XXI, els posam en diàleg amb la 
proposta per avançar en 
l'estratègia tur ística que fan 
des de l'entitat. Pàgs. 3 i 6. 

 

Exper iències que  
ja funcionen

Parlem amb tres exper iències ja en 
marxa a la comarca per impulsar 
models de tur isme sostenible, 
respectuosos amb el ter r itor i i els 
habitants de la comarca i que 
gener in desenvolupament local. Pàg. 
11.

"El Pla de Mallorca té 
l 'opor tunitat de fer  les coses 

d'una manera diferent" 

Entrevistam la presidenta de la Man-
comunitat del Pla de Mallorca, Joana 
Mar ia  Pascual, per conèixer  amb més 
detall en què consisteix el Pla de 
Sostenibilitat Tur ística per la comarca, 
dotat de prop de 3 milions d'euros dels 
fons europeus. Pàg. 8

Producte local i  tur isme, al iança estratègica
Marta Ferr iol- . Impuls d'estratègies aper incrementar el consum de producte local al sector tur ístic .  Pàg. 16.
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Editor ial
El passat mes de febrer es va presentar el Pla de Sostenibilitat 
Tur ística per al Pla de Mallorca, una estratègia liderada per la 
Mancomunitat i que rebrà prop de 3 milions d'euros provinents dels 
fons Next Generation -  UE. 

El Pla de Sostenibilitat Tur ística del Pla de Mallorca ar r iba en un 
moment crucial per al desenvolupament immediat i futur de la 
comarca i del conjunt de l'i lla. Donades les condicions actuals 
d'incer tesa econòmica, es fa necessar i reflexionar i planificar d'una 
manera profunda i consensuada l'estratègia a seguir en matèr ia 
tur ística. Més encara quan el context d'emergència climàtica es 
condueix en el cur t termini a canvis profunds a nivell econòmic i 
social.

Des de Pla de Mallorca XXI pensam que els projectes que se'n 
der ivin del Pla de Sostenibilitat Tur ística han d'anar or ientats a 
beneficiar a tots els residents dels municipis del Pla, reforçant la 
qualitat de "tur isme no estàndard", millorant la qualitat de vida i del 
teixit cultural i econòmic, recuperant elements etnològics, 
patr imoni natural i paisatge, potenciant l'activitat agr ícola i el 
producte km 0 i enfor tint la par ticipació ciutadana

A aquest número d'EL PLA intentarem desgranar l'estratègia i els 
seus components, parlant amb la presidenta de la Mancomunitat del 
Pla, Joana Mar ia Pascual i amb els protagonistes d'exper iències ja en 
marxa a la comarca per impulsar models de tur isme sostenible, 
respectuosos amb el ter r itor i i els habitants de la comarca i que 
gener in desenvolupament local.

Què implicarà aquesta injecció de fons públics a una destinació 
tur ística emergent com és la comarca?



Una opor tunitat per  la comarca?

Redacció El Pla.-  El Pla de Sostenibilitat 
Tur ística del Pla de Mallorca ar r iba en un 
moment crucial per al desenvolupament 
immediat i futur de la comarca i del conjunt de 
l'i lla. Donades les condicions actuals 
d'incer tesa econòmica, es fa necessar i 
reflexionar i planificar d'una manera profunda 
i consensuada l'estratègia a seguir en matèr ia 
tur ística. Més encara quan el context 
d'emergència climàtica es condueix en el cur t 
termini a canvis profunds a nivell econòmic i 
social.

El Pla de Mallorca compta amb cer ts 
avantatges competitius en termes tur ístics en 
comparació amb altres destinacions. Amb 
aquest punt de par tida, el Pla de Sostenibilitat 
Tur ística haur ia de tenir l'objectiu d'impulsar 
aquests avantatges per a posicionar la comarca 
i millorar la vida dels residents.

Donada la impor tant quantitat econòmica en 

què el pla està dotat i el cur t termini en el qual 
s'ha d'executar, és especialment impor tant 
consolidar el sistema de gestió dels fons 
econòmics i dels projectes que s'incorporaran. 
S'ha de tenir en compte el retorn de les 
inversions en cada projecte, sigui en beneficis 
socials o econòmics, així com cr iter is 
d'igualtat d'opor tunitat de gènere, ecologia del 
projecte i altres valors que propugna la idea de 
sostenibilitat. D'altra banda, s'ha d'assegurar la 
qualitat dels projectes, tant en la seva 
planificació com en l'execució i avaluació, 
intentant que els desenvolupin persones que 
coneguin la comarca. En aquest sentit, la 
par ticipació de la societat civil del Pla de 
Mallorca, al mateix nivell que l'administració 
pública i la iniciativa pr ivada, ha d'estar 
garantida en totes les fases del Pla, des d'un 
pr imer moment. Segurament serà 
imprescindible crear un organisme que facilit i 
i garanteixi aquesta par ticipació.
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Pla de sostenibi l i tat tur ística
Dossier

Autor itats insulars, amb la presidenta del Consell de Mallorca al capdavant, i municipals a la presentació del pla 
tur ístic del Pla a Sineu el passat 22 de febrer. (Foto: J. FRAU / Diar io de Mallorca)



El document de presentació del Pla de 
Sostenibilitat Tur ística s'estructura en quatre 
eixos, amb una sèr ie de propostes de projectes, 
tals que:

Eix 1. Transició verda i  sostenible 

Inclou actuacions de restauració ambiental, 
gestió d'espais naturals, accions d'implantació 
d'economia circular, rehabilitació sostenible 
d'edificis i actuacions d'adaptació al canvi 
climàtic. Contempla projectes com l'adequació 
de rutes sender istes i de la xarxa ciclotur ista, 
el disseny d'exper iències d'hivern o la inclusió 
de productes de km0 al sector tur ístic.

Eix 2. Mil lora de l 'eficiència energètica 

Aquest eix comprèn les actuacions en matèr ia 
de mitigació del canvi climàtic, reducció de l'ús 
d'energia en serveis tur ístics, disminució de la 
contaminació, impuls de la mobilitat sostenible 
i transició a energies renovables. Amb 
projectes com un pla de mobilitat sostenible 
per la comarca, una xarxa d'estacions de 

recarrega per a bicicletes elèctr iques o un 
sistema de carshar ing.

Eix 3. Transició digi tal 

En aquest tercer eix s'incorporen projectes que 
facilit in la millora continua dels processos de 
la cadena de valor tur ística mit jançant l'ús de 
la tecnologia.

Inclou projectes com una app amb audioguies, 
un projecte de patr imoni vir tual etnològic o la 
creació d'una web i xarxes socials del destí 
tur ístic.

Eix 4. Competi tivi tat

On es proposen actuacions amb l'objectiu de 
crear ofer ta, millorar el producte, crear 
equipaments, embellir  els espais públics... Així 
com la millora constant en la gestió del Pla de 
Mallorca com a destí tur ístic. Els projectes 
d'aquest eix va or ientats a la creació d'un ens 
gestor, a l'elaboració d'un inventar i tur ístic o, 
per exemple, a la creació d'un pla de promoció 
de productes gastronòmics.
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Empoderar  la societat per  a consolidar  
l 'economia

Possiblement, la qualitat més diferenciadora 
del Pla de Mallorca és la de tractar- se d'una 
entitat productora dins una illa de tur isme. El 
Pla té un caràcter i un paisatge agrar i que el 
doten d'una par ticular itat especial dins el 
conjunt de Mallorca, i que el fa ser una regió 
"no- estàndard". Per això, el fet de consolidar el 
Pla com a productor i com a àrea comunitàr ia 
actuarà com a atraient de visitants. És a dir, 
que l'estratègia tur ística del Pla de Mallorca 
haur ia d'anar dir igida a l'enfor timent de la 
societat i el sector agrar i, a la consolidació dels 
llaços entre el teixit productor i empresar ial i a 
la valoració i rehabilitació del patr imoni 
cultural i natural. La millor estratègia i la 
millor campanya de promoció tur ística serà 

aconseguir reforçar el ter r itor i i els seus 
habitants. La millora dels elements etnològics, 
dels espais naturals, de les empreses i del teixit 
cultural, entre d'altres, aspectes com la pet jada 
ecològica, la circular itat o la comercialització 
del producte local, contr ibuiran a unes millors 
condicions ambientals i socials, alhora que 
configuraran una activitat tur ística de qualitat.

En definitiva, els projectes que se'n der ivin del 
Pla de Sostenibilitat Tur ística han d'anar 
or ientats a beneficiar a tots els residents dels 
municipis del Pla, reforçant la qualitat de 
"tur isme no estàndard", millorant la qualitat de 
vida i del teixit cultural i econòmic, recuperant 
elements etnològics, patr imoni natural i 
paisatge, potenciant l'activitat agr ícola i el 
producte km 0 i enfor tint la par ticipació 
ciutadana.

Projecte SuSTowns: 
la l lavor  del Pla de Sostenibi l i tat Tur ística

La idea de presentar la proposta del Pla de 
Mallorca va sorgir ar ran del treball realitzat 
per la fundació MUSOL en el marc del 
projecte SusTowns (Foment del tur isme 
sostenible en els petits pobles amb encant del 
Mediter rani) en el marc del 
Programa Inter reg Med 2014- 20. 

La Fundació Musol i la Mancomunitat van 
elaborar, en el marc del projecte SusTowns un 
pla local par ticipatiu d'acció per al tur isme 
sostenible, han dissenyat productes de 
tur isme sostenible sota la marca "Colors del 

Pla" així com un Pla de Màrqueting i una 
campanya per als productes dissenyats.

Precisament amb la finalitat d'implementar les 
pr ior itats i iniciatives dissenyades en el marc 
del SuSTowns i incorporar altres necessitats 
que el Pla de Mallorca va detectar, la 
Mancomunitat va decidir presentar una 
proposta a la Convocatòr ia Extraordinàr ia 
dels Plans de Sostenibilitat Tur ística. Les 
accions que es realitzaran van sorgir a par tir  
dels diferents espais de par ticipació propiciats 
pel projecte Sustowns.



Reflexions sobre l 'estratègia tur ística 
a la comarca des de la societat civi l

Per Celestí Alomar
Geògraf i histor iador. Membre de la junta de l'associació Pla de Mallorca XXI

Fa dos anys un conjunt de persones vàrem 
crear l'associació Pla de Mallorca XXI, una 
entitat sense afany de lucre, independent i 
ober ta a tothom, amb la idea de constituir un 
espai de reflexió que pogués apor tar propostes 
i col·laborar amb les institucions públiques i 
les entitats pr ivades que fan feina en tots els 
pobles de la comarca.

En aquest sentit, el diàleg amb el Consell de 
Mallorca i la Mancomunitat del Pla ha fluït de 
manera significativa i ha fructificat amb la 
signatura d'un conveni de col·laboració 
conjunta, en què també  par ticipa l'associació 
de Llicenciats en Ciències Ambientals de les 
Illes Balears (ALCAIB). La finalitat de l'acord és 
establir  vies de cooperació en el camp del 
tur isme, amb la idea que aquest resulti una 
activitat sostenible, equilibrada i inclusiva per 
a la nostra comarca.

En aquest procés de reflexió un dels pr imers 
projectes que vàrem elaborar i presentar al 
Consell de Mallorca i a la Mancomunitat va ser 
la creació d'una Fitxa Ambiental que mesur i la 
pet jada ecològica de l'activitat dels 
establiments tur ístics ubicats al Pla De 
Mallorca, a la qual ALCAIB li va donar forma 
concreta i científicament precisa. Es par teix 
del convenciment que en el futur la decisió 
sobre els viatges estarà molt mediatitzada per 
la valoració dels impactes ambientals i socials 
que es der ivin del fet de viat jar. La Fitxa 
Ambiental, més endavant, podr ia donar peu a 
un distintiu de qualitat i conver tir- se en un 
element tractor per una generalització de 
bones pràctiques i de l'economia de 
proximitat.

La poster ior aprovació d'un Pla de 
Sostenibilitat Tur ística pel Pla de Mallorca, 

amb un finançament de 3 milions d'euros per 
als pròxims tres anys, que haurà de concretar i 
dur a terme la Mancomunitat, es pot qualificar 
de fita històr ica que pot marcar el 
desenvolupament econòmic i social de la 
comarca. També és una opor tunitat i un repte 
on l'Associació està disposada a par ticipar en 
la mesura de les seves possibilitats. A hores 
d'ara, s'ha par ticipat en diferents reunions 
amb el Consell i la Mancomunitat per tal de 
precisar les maneres i els àmbits de 
col·laboració possibles. Una par ticipació que 
implica una gran responsabilitat per a 
l'associació Pla de Mallorca XXI.
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En un context de transició, amb l'emergència 
climàtica com a marc general, és indispensable 
que el Pla de Sostenibilitat Tur ística vagi 
acompanyat d'un procés reflexió profund i 
d'una planificació basada en la 
corresponsabilitat i, a la vegada, conciti un 
consens comunitar i extens i ampli. En aquest 
sentit, l'associació Pla de Mallorca XXI ha 
avançat una sèr ie de propostes per incentivar 
el debat i ajudar a desper tar les inquietuds que 
han de servir d'energia renovable per al 
conjunt de la comunitat.

Par tim de la idea general que considera el Pla 
de Mallorca com a entitat productora dins una 
illa de tur isme, pr incipalment relacionada amb 
el món agrar i, però no exclusivament. 
Potenciar aquesta caracter ística, en una època 
de cr isi concatenada, pensam que és el que 
està més en consonància amb els objectius 
comunitar is europeus i, a la vegada, el que li 
dona al Pla de Mallorca un valor més distintiu i 
singular, enfront de l'estandardització 
generalitzada existent. L'estratègia tur ística de 
la comarca ha d'anar dir igida a l'enfor timent de 
les estructures socials, la defensa del 
sector  agrar i i la consolidació de l'economia de 
proximitat.

L'objectiu no passa per la promoció en recerca 
de visitants, sinó per posar en valor els 
recursos existents amb la intenció de millorar 
la qualitat de vida dels residents. Preservar la 
identitat, reforçar el respecte mutu i tenir cura 
amb el medi i amb la cultura i el patr imoni és 
la política tur ística més innovadora i 
aconsellable. Així, doncs, pensam que els 
doblers públics haur ien d'anar destinats a 
posar en valor recursos comunitar is, en el 
doble sentit d'augmentar el benestar dels 
residents locals i la satisfacció dels visitants. 
En definitiva crear les condicions adequades 
perquè qualsevol persona que hi resideix, sigui 
de forma permanent o de visita per unes 
setmanes, gaudeixi sempre d'una exper iència 

de vida diferent, gens estandarditzada, 
fructífera i confor table.

Un entorn d'aquestes caracter ístiques és el que 
permet a un professional o un empresar i que 
es dedica al tur isme estructurar un producte 
diferenciat i de qualitat i poder ar r ibar a la 
gent més exigent i respectuosa amb el medi. 
Aquesta proposta de pr ior itzar l'esforç en 
generar producte és la segona idea mare que es 
presenta en el document sobre tur isme 
elaborat per l'associació Pla de Mallorca XXI. 
D'elles es der iven altres propostes concretes 
que estan recollides al document "El pla de 
sostenibilitat tur ística: Una opor tunitat per la 
comarca," que poden ajudar a enr iquir el 
debat, i que podeu trobar a la plana web de 
l'entitat (www.plademallorcaxxi.com).
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https://plademallorcaxxi.com/wp-content/uploads/2015/12/PLA-DE-SOSTENIBILITAT-PLA-DE-MALLORCAweb.pdf


Xerram amb Joana Mar ia Pascual, Presidenta de la Mancomunitat del Pla de 
Mallorca, per conèixer més sobre el Pla de Sostenibilitat Tur ística aprovat per la 
comarca. Aquesta estratègia, dissenyada i coordinada des de l'ens supramunicipal 
que dir igeix Pascual, rebrà prop de 3 milions d'euros de Fons Europeus.

"Reali tzarem processos par ticipatius durant tot el 
camí d'execució del Pla de Sostenibi l i tat tur ística"

Quins reptes identi ficau des de la 
Mancomunitat quant a existència i  promoció 
d'iniciatives de tur isme sostenible a la 
comarca?

De reptes n'hi ha molts! El Pla de Mallorca té 
l'opor tunitat de fer les coses d'una manera 
diferent, perquè som una comarca que 
preserva les nostres senyes d'identitat: cultura, 
tradicions, paisatge, llengua... Parlam 
d'iniciatives de tur isme sostenible, la qual cosa 
vol dir un tur isme responsable amb la població 
i el ter r itor i. Entenem el tur isme sostenible 
com un instrument de desenvolupament local, 
generador d'activitats rendibles que incentivin 
l'emprenedor ia i que afavoreixin l'ocupació de 
la gent. És un repte la mobilitat entre els 
pobles de la comarca i la millora de l'eficiència 
energètica ar reu. És un repte enfor tir  i 
visibilitzar millor l'ofer ta tur ística del Pla. És 
un repte l'ús dels recursos naturals i culturals 
del Pla de Mallorca com a destí. És un repte 
incorporar la tecnologia així com l'ús del 
branding en la promoció del ter r itor i.

Com pensau que el Pla de Sostenibi l i tat 
contr ibuirà a fer  front a aquests reptes?

El Pla és un instrument de finançament que 
s'ar ticula a través de quatre eixos transversals 
que es financen amb Fons Next Generation EU. 
Aquests eixos són la transició verda i digital, 
l'eliminació de la bretxa de gènere, la cohesió i 
la inclusió a través d'un nou impuls a les 
polítiques d'ocupació. Volem que el Pla de 
Sostenibilitat tur ística impacti sobre aquests 

reptes a través d'un conjunt d'actuacions. 
Creiem que un impuls i un impacte dels 
doblers que s'inver tiran en el Pla de Mallorca 
existirà segur.

Pensau que el Pla de Mallorca pot avançar  cap 
a un model tur ístic di ferent del de la resta de 
Mallorca? En quin senti t?

La identitat cultural, paisatgística, de llengua i 
cultura pròpies de Mallorca proporciona una 
cohesió al ter r itor i que el consideram avui un 
punt for t per a la promoció d'un tur isme 
d'inter ior que sigui motor de la revitalització 
de l'economia productiva i, evidentment 

L'entrevista

Foto: Última Hora.
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Joana Mar ia Pascual, presidenta de la Mancomunitat del Pla.



també, de l'ocupació. Nosaltres no som un 
destí madur, som un destí emergent. Sabem 
tot allò que no hem de fer. L'escenar i post 
Covid atreu cap al Pla de Mallorca un viatger 
més "slow" que valora la ruralitat, la 
gastronomia, el descans, el tracte familiar i 
que la distància a la costa no sigui excessiva. 
Ens falta posar en valor els recursos que tenim 
i crear exper iències que permetin 
desenvolupar l'ofer ta tur ística així com atreure 
viatgers interessats a descobr ir un destí 
Mediter rani d'inter ior. El Pla de Mallorca pot 
créixer com a destí sostenible perquè hi ha 
molt per fer i ho farem preservant els recursos 
naturals i patr imonials. Farem campanyes de 
conscienciació als viatgers i a la població local 
de la necessitat de conservar- los i posarem en 
valor la nostra cultura i les tradicions del Pla 
de Mallorca.

Quin ha estat el procés d'elaboració del Pla de 
Sostenibi l i tat Tur ística del Pla de Mallorca? 
Com i perquè s'han seleccionat les 
intervencions recol l ides al Pla, per  a les quals 
es compta amb un finançament de prop de 3 
mil ions d'euros?

La Mancomunitat Pla de Mallorca es va 
presentar a la convocatòr ia del Minister i 
d'Indústr ia Comerç i Tur isme del Govern 
d'Espanya i el projecte després de ser sotmès a 
un procés d'avaluació és aprovat per la 
Conferència Sector ial de Tur isme el desembre 
de 2021. És un projecte que abraça actuacions 
des d'ara fins al 2024. El marc global de les 

intervencions el fixa el Govern d'Espanya a 
través del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència que es finança amb Fons Next 
Generation. La Mancomunitat Pla de Mallorca 
havia fet un treball previ, gràcies a la 
col·laboració de la Fundació Musol que actuava 
en el Pla de Mallorca, concretament a 
Montuïr i, a través del Projecte Sustowns, 
"Tur isme sostenible en petits pobles amb 
encant del Mediter rani". Un programa de 
cooperació europea transnacional per a la 
zona del Mediter rani, finançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament regional 
(FEDER). Aquest treball previ ens va servir per 
posicionar el Pla de Mallorca com un destí 
"slow", on el tur isme gastronòmic, cultural, 
actiu (sender isme i ciclotur isme), l'ornitològic, 
el tur isme de fotografia... havien de ser 
segments per treballar en el nostre projecte de 
tur isme sostenible.

Quins actors han par ticipat?

Els 14 ajuntaments del Pla de Mallorca que 
hem mancomunat les competències de 
promoció tur ística, la Fundació Musol a través 
del projecte Sustowns que ens va ofer ir  el 
"know how" que havia desenvolupat per al 
municipi de Montuïr i i que va traslladar al Pla 
de Mallorca. A Montuïr i es varen obr ir 
processos de par ticipació ciutadana amb les 
diferents associacions del municipi i 
representants de l'esfera política, social, 
cultural...
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El Pla s'estructura a tr avés de 4 eixos: 
tr ansició verda i  sostenible, mil lora 
d'eficiència energètica, tr ansició digi tal i  
competi tivi tat. Com i perquè s'han tr iat 
aquestes àrees d'especial interès per  a la 
intervenció en matèr ia de sostenibi l i tat 
tur ística?

Són els eixos que el Govern d'Espanya 
considera pr ior itar is per a la modernització de 
l'economia i per respondre als reptes de la 
pròxima dècada.

Quins projectes específics es recul len a cada 
eix?

A l'eix de transició verda i sostenible 
s'estudiarà quina infraestructura ciclista i 
quina adequació d'it inerar is són necessar is 
per tenir una xarxa ciclista- sender ista; 
l'adequació de camins i senders. Es definiran 
les necessitats pel que fa a equipaments 
tur ístics per a les rutes ciclistes i sender istes. 
S'establirà una estació de reparació en un 
municipi seleccionat del Pla; es dotarà 
d'equipament a alguns dels trams seleccionats; 
es farà un pla de senyalística tur ística 
intel·ligent així com un disseny d'exper iències 
tur ístiques per a la temporada tur ística 
d'hivern i una estratègia d'inclusió dels 
productes Km0 en el sector tur ístic.

A l'eix de Millora de l'eficiència energètica hi 
ha un pla de mobilitat sostenible; l'estudi d'una 
estratègia de reducció d'emissions de CO? per 
establiments públics; la implantació del 
vehicle elèctr ic en el transpor t públic 
(carsharing) i dues accions municipals a Ar iany 
i Sencelles.

A l'eix de transició digital s'intervindrà amb 
totes les millores de web i xarxes socials; 
aplicacions mòbils amb geolocalització i 

audioguies, fulletons digitals. Es faran 
polítiques de branding per enfor tir  la marca 
ter r itor ial Pla de Mallorca i el projecte integral 
de patr imoni vir tual a Son Fornés (Montuïr i)

A l'eix de la competitivitat s'inclou tota la 
gerència del Pla; un pla de promoció de 
productes gastronòmics amb enfocament al 
tur isme; un pla de formació en tur isme 
sostenible per a la cadena de valor, entre 
d'altres.

En el Pla veim que es recul len intervencions 
específiques a alguns municipis, com la 
cl imati tzació de la Casa de Cultura i  la 
supressió de bar reres arquitectòniques a 
Ar iany, l 'ampliació i  renovació de la xarxa 
d'aigües de Ca's Canar  a Sencelles o el 
projecte de patr imoni vir tual a Son Fornés 
(Montuïr i ). Com ha estat el procés de 
pr ior i tzació d'aquestes propostes?

Quan sur t una convocatòr ia de subvenció 
pública normalment no hi ha massa temps. En 
aquesta ocasió no va ser diferent. En la 
subvenció s'havien d'adjuntar els projectes de 
les intervencions i, evidentment, només es 
varen poder presentar aquests projectes que 
ha anomenat perquè són els que apor taren els 
ajuntaments en aquell per íode de temps, cur t, 
que presentàrem la nostra sol·licitud.

Com serà l 'execució a par ti r  d'ara: s'aniran 
incorporant noves accions? Com serà la 
par ticipació ciutadana en la gestió del Pla?

Ens hem de cenyir al projecte. La par ticipació 
ciutadana és clau en el nostre Pla. Realitzarem 
processos par ticipatius durant tot el camí 
d'execució del Pla de Sostenibilitat tur ística. Es 
preveu que intervinguin tres agents pr incipals: 
el sector públic, el sector pr ivat i la societat 
civil.

Foto: UH.
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"El tur isme rural no té alternativa a la sostenibi l i tat"
PEDRO ÁLVAREZ
Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sineu

Sou un dels 10 municipis final istes a VI edició de 
la Capital del Tur isme Rural. Per  què?

L'entitat Escapada Rural cada any dona aquest 
guardó per ajudar a posicionar destinacions 
alternatives a les tradicionals. Es va valorar Sineu 
per la seva històr ia, cultura i per l'ofer ta 
gastronòmica i d'hostatger ia que tenim. Vam 
superar a uns 200 pobles aspirants i ara el públic 
ha d'elegir el municipi guanyador entre els 10 
finalistes. Estam satisfets perquè la simple 
nominació ja ens ha donat molta publicitat.

El tur isme rural és o pot ser  sostenible? Com?

El tur isme rural no té alternativa a la sostenibilitat. 
Sostenibilitat és degustar la cuina de temporada 
ar relada al ter r itor i; conviure a un establiment de 
fora vila amb animals tradicionals del nostre 
paisatge; o bé fugir de les massificacions de vorera 
de mar. La sostenibilitat d'aquest model tur ístic 
també es reflecteix en el fet que genera ingressos 
per a petites famílies, que han rehabilitat les seves 
quar terades per destinar- les a viatgers; o bé en 
l'impuls de l'energia solar a les finques rústiques.

Quin és el valor  afegit, en termes de sostenibi l i tat i  
protecció del ter r i tor i , que pot ofer ir  el tur isme 
rural al Pla de Mallorca?

El valor afegit és un visitant de qualitat, que vol 
conèixer la nostra idiosincràsia, sentir  els nostres 
sabors, conviure amb el paisatge típic insular i 
respectar a la gent d'aquí. No ens hem d'enganar, 
Mallorca ha viscut massa del Sol i la plat ja i s'ha de 
diversificar el monocultiu. A través d'un tur isme 

rural ben implantat i responsable, que rebi el 
supor t d'institucions, podrem créixer sense deixar 
de banda el desenvolupament sostenible i el 
respecte al nostre paisatge.

La Mancomunitat del Pla ha rebut gairebé 
3.000.000 d'euros dels fons europeus per  a dur  a 
terme la seva estratègia de sostenibi l i tat tur ística. 
Què en pensau? Com pensau que s'haur ia de fer?

Recentment, els ajuntaments del Pla hem cedit les 
competències tur ístiques municipals a la 
Mancomunitat. Aquesta ajuda dels fons europeus 
serà una molt bona injecció econòmica per 
promocionar tot el que podem ofer ir. Sense dubtes 
els nostres camins rurals poden ser una peça clau: 
el ciclisme i el sender isme apor ten r iquesa a pobles 
com els nostres. Ara es tracta d'ar ticular un bon 
projecte, com ho està fent la Mancomunitat, i que 
tots els ajuntaments remem en la mateixa direcció.

Experiències

El batle, Tomeu Mulet, recollint la distinció de la mà de 
la directora d?Escapada Rural, Olivia Fontela

Per conèixer més sobre la feina que fan i la seva opinió sobre el Pla de Sostenibilitat 
Tur ística aprovat per la Mancomunitat del Pla de Mallorca, hem volgut parlar amb 
tres exper iències ja en marxa a la comarca per impulsar models de tur isme 
sostenible, respectuosos amb el ter r itor i i els habitants de la comarca i que gener in 
desenvolupament local.



"Per  desenvolupar  una destinació ciclotur ística tant la 
iniciativa pública com la pr ivada han d'estar  al ineades"
CYCLING FRIENDLY
Empresa de ciclotur isme sostenible

A quins hotels del Pla donau servei?

Actualment, comptem amb 9 allot jaments al Pla de 
Mallorca. Des d'hotels, hotels rurals, agrotur ismes i 
allot jaments vacacionals. Tots ells estan adaptats 
per a ciclotur istes i compten amb el seu propi 
Cycling Center cer tificat per Cycling Fr iendly, que 
inclou entre d'altres un taller d'eines de reparació i 
manteniment i pàrquing de bicicletes.

Com és la relació amb aquests establ iments i  els 
cl ients?

Nosaltres hem adaptat tots aquests allot jaments 
perquè comptin amb un espai còmode i segur per a 

guardar les bicicletes dels clients, poder fer les 
reparacions i ajustaments necessar is, inflar les 
rodes, tenir penjadors amb cables de seguretat, o 
supor ts per a realitzar aquestes reparacions.

Quan un allot jament té aquestes infraestructures, 
pot obtenir una de les nostres cer tificacions de 
qualitat: bronze, silver o gold. I així els podem 
comercialitzar a la nostra plataforma, el pr imer 
metacercador del món per a clients ciclistes, a on 
poden rebre reserves de ciclotur istes.

També prestam serveis ciclistes com lloguer de 
bicicletes, trànsfers o rutes guiades als ciclistes 
d'aquests allot jaments que ho necessiten.

Experiències
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Quin tipus de cl ients vos trobau? Què els 
interessa?

El client ciclotur ista és major itàr iament 
internacional, amb una estada mit jana super ior a 6 
dies i una despesa també super ior a la mit ja. A més, 
ve fora de temporada alta de sol i plat ja i, per tant, 
contr ibueix a la desestacionalització.

Però es tracta d'un client cada cop més exigent. 
Tant amb les infraestructures que necessita trobar 
a l'allot jament, com amb els serveis relacionats 
amb l'espor t que ha vingut a practicar.

Quines exper iències ofer iu?

Podem ofer ir  al client ciclotur ista que visita 
Mallorca qualsevol servei ciclista que pugui 
necessitar. Des d'allot jaments amb instal·lacions 
per a aquest col·lectiu, lloguer de bicicletes, rutes 
personalitzades o guiades, serveis de fisioteràpia, 
de transpor t de bicicletes i persones... tot per a fer 
que la seva exper iència Cycling Fr iendly a Mallorca 
sigui la millor possible.

La Mancomunitat del Pla ha rebut gairebé 
3.000.000 d'euros dels fons europeus per  a dur  a 
terme la seva estratègia de sostenibi l i tat tur ística. 
Entre les accions amb pressupost es troba "Red 
ciclo-  sender ista: Infraestructura cicl ista y 
adecuación de i tinerar ios". Què en pensau? Com 
pensau que s'haur ia de fer?

En pr imer lloc, ser ia fonamental comptar amb una 
planificació i una coordinació. Per desenvolupar 
una destinació ciclotur ística, especialitat de 
Cycling Fr iendly, tant la iniciativa pública com la 
pr ivada han d'estar alineades i treballar en 
conjunt. És un dels punts fonamentals i que no 
sempre es fa.

Després, el Pla de Mallorca haurà de fer feina molt 
en el fet de comptar  amb una infraestructura 
d'informació ober ta de qualitat pel ciclotur ista. 
Com a exemple, Cycling Fr iendly ofereix cents de 
rutes pel Pla de Mallorca que els usuar is del nostre 
metacercador pot descarregar de manera gratuïta 
pels seus dispositius GPS. La Mancomunitat també 
haurà de treballar aquesta par t per a poder posar a 
disposició del públic internacional informació 
especialitzada i de qualitat.

Aquesta injecció de fons pel desenvolupament del 
tur isme sostenible també ajudarà a poder millorar 
les infraestructures especialitzades. Punts de 
reparació de bicicletes, senyalística, aparcaments 
còmodes i segurs per a bicis, millora de la xarxa de 
camins, de carr ils bici... actuacions crucials si volen 
ser competitius en aquest segment.

I un cop treballades aquestes coses, no ens podrem 
oblidar de la promoció. Si un producte, servei o 
destinació no es coneix, no es compra.



"Volem estimular  el consum de producte 
de proximitat entre els tur istes"
MARIA ANTÒNIA VENY
Regidora de Comerç de l'Ajuntament de Porreres

En què consisteix la campanya De Porreres? 
Quins resultats ha tingut?

L'Ajuntament de Porreres va iniciar la campanya 
promocional de producte local i de proximitat, en 
l'àmbit local i amb l'objectiu de donar a conèixer els 
distints productes que es produeixen al municipi i 
potenciar- ne les compres tant dels veïns i veïnes 
del municipi com dels visitants.

Els objectius d'aquesta campanya tenen com a 
finalitat la d'informar, accionar i ensenyar els 
beneficis del consum de producte de proximitat. 
Concretament, es van marcar tres objectius 
específics en aquesta pr imera fase: donar a 
conèixer els productes fets a Porreres, fomentar el 
consum de producte de proximitat i local i  
conscienciar a la població de la relació directa 
entre consumir producte de proximitat i frenar el 
canvi climàtic.

L'inici de la campanya començà al mes de juliol de 
2020. Pr imerament, es va fer un redisseny de la 

marca "de Porreres" donant- li un aspecte 
identificatiu del municipi i actual, tenint en compte 
els colors i les tipografies. A més a més, el logotip 
representa la frase "Porreres és Producte Local".

Seguidament, es van crear les xarxes socials 
@deporreres a la plataforma d'Instagram i 
Facebook, específiques per a la campanya i per a 
dur a terme la divulgació de contingut i foment del 
consum dels productes (tres publicacions per 
setmana).

S'ha dut a terme una campanya informativa a totes 
les empreses productores del municipi de 
Porreres, explicant els objectius i el sentit de 
creació de la campanya. A més a més, s'ha fet una 
cr ida a la par ticipació de totes elles.

S'ha donat a conèixer la proposta de valor d'aquest 
projecte, que està composta per cinc proposicions.

Gràcies a la par ticipació d'una fotògrafa 
professional, s'han dut a terme entrevistes i 
sessions fotogràfiques a gran par t les empreses 
productores que han volgut par ticipar.
Aquesta sessió està encarada a conèixer dues par ts 
impor tants: tant el producte com el productor. 
Això fa que les publicacions tinguin un caràcter 
informatiu, però també emotiu, un producte 
sempre té una històr ia de vida del seu productor i 
aquesta és una manera de crear vincle amb el 
receptor i fomentar el consum del producte local.

Cada setmana, a la pr imera fase, han sor tit tres 
noves publicacions d'un productor diferent. La 
pr imera publicació és un vídeo del productor 
parlant amb el producte. La segona publicació se 
centra en el productor i la tercera amb el producte.

A més a més es facilita el contacte de cada empresa 
per tal de fomentar el consum d'aquests productes 
fets a Porreres.

Experiències
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A poc a poc la campanya ha agafat força, ja hi ha 
quasi cinc- centes persones adher ides a la pàgina 
de Facebook i més de tres- centes a la pàgina 
d'Instagram. Ara només ens queda continuar- la 
amb una segona fase que s'iniciarà aviat.

Heu pensat a vincular - la al consum a 
establ iments tur ístics, com a par t de l 'estratègia 
tur ística del municipi?

Aquesta iniciativa serà una de les propostes que 
presentarem a la mancomunitat perquè l'incloguin 
al projecte que es finançarà amb fons europeus. És 
necessar i fer un treball de recerca i anàlisi del 
nostre poble i a la vegada de tota la comarca.

Per una banda, s'ha de tenir en compte al sector 
productiu, saber si té interès a vendre o augmentar 
les vendes als mercats tur ístics de la comarca i, per 
l'altra, conèixer si els establiments tur ístics tenen 
interès a començar a incorporar aquests tipus de 
productes al seu establiment o bé augmentar- ne 
les quantitats i t ipologia, en cas que ja ho facin.

Per tant, abans de posar- ho en marxa, es necessita 
fer tota aquesta feina prèvia d'anàlisis i establir  un 
pla per incorporar el producte agroalimentar i local 
al mercat tur ístic.

La Mancomunitat del Pla ha rebut gairebé 
3.000.000 d'euros dels fons europeus per  a dur  a 
terme la seva estratègia de sostenibi l i tat tur ística. 
Entre les accions amb pressupost es troba 
"Estratègia d'inclusió dels productes Km0 en el 
sector  tur ístic". Què en pensau? Com pensau que 
s'haur ia de fer?

Des del nostre punt de vista, creim que aquesta 
iniciativa és essencial i que s'haur ia de basar en el 
tur isme exper iencial, és a dir,  situar el tur isme del 
Pla de Mallorca en l'àmbit del consum 
d'exper iències i emocions. Aquesta modalitat 
tur ística suposa una baixa pet jada ecològica, ja que 
es basa en el producte de proximitat o Km 0. La 
motivació del tur ista en el consum de la 
gastronomia, i productes locals de qualitat suposa 
un eix impulsor de la cadena de valor, garantint el 
màxim retorn a la població amfitr iona.

Aquest tur isme requereix estimular el consum de 
producte de proximitat entre els tur istes, així com 
la realització de programes de formació, 
professionalització i sensibilització dir igits al 
sector tur ístic, per a promocionar l'autenticitat del 
petit comerç local i pr ior itzar l'ofer ta i proveïment 
de mater ials, subministraments i productes de 
proximitat, mostrant especial sensibilitat per 
aquells ar tesanals, ecològics, saludables, frescs i 
produïts baix paràmetres de sostenibilitat.



La necessitat d?impulsar  estratègies al Pla 
de Mallorca per  incrementar  el consum de 

producte local al sector  tur ístic 

El Pla de Mallorca, és un ter r itor i 
profundament transformat per l'activitat 
humana, on s'ha generat un paisatge mosaic 
digne d'admirar. Les garr igues i els boscos de 
pins s'alternen amb els sementers de fruiters, 
els hor ts i els cultius de cereals, ofer int un joc 
de colors i formes que va var iant a mesura que 
les estacions van avançant.

A més comptem amb municipis amb un 
patr imoni arquitectònic que convida a 
perdre's, grans casals senyor ials, palaus, 
convents, esglésies, així com petits llogarets 
amb un encant extraordinar i que s'alternen 
amb possessions, finques pageses i les 
impressionants construccions dels nostres 
avantpassats talaiòtics.

Aquest llegat és fruit del passat eminentment 
agr ícola i ramader de la comarca, però que a 
par tir  de la dècada dels 60 va viure una cr isi 
d'abandonament, com gran par t de l'i lla de 
Mallorca, a causa de l'ar r ibada del tur isme.

La profunda caiguda del sector pr imar i al Pla 
de Mallorca no és un fenomen aïllat, ja que ha 
ocorregut a la resta d'Espanya inter ior, el que 

ha provocat for ts desequilibr is en la base del 
sistema econòmic rural. La manca de 
rendibilitat econòmica d'aquest sector, 
dificulta molt la dignificació d'aquesta 
professió i presenta en el sector tur isme com 
una sor tida més fàcil i atractiva sobretot per 
les noves generacions.

Els baixos preus de venda dels productes 
frescos alimentar is, així com els elevats costos 
de producció, a més de les dificultats afegides 
a causa de la insular itat (el sòl rústic a les illes 
és un dels més cars de l'Estat), fa que 
dedicar- se a la vida de pagès o ramader sigui 
en l'actualitat una herència familiar o una 
activitat complementàr ia sustentada amb una 
segona activitat laboral.

Per això una de les dificultats per a la 
continuïtat de les explotacions agràr ies, i, per 
tant, del manteniment del medi rural, a par t 
de la manca de rendibilitat econòmica, és la 
problemàtica existent en el relleu 
generacional, ja que el 48% de les persones 
majors de 54 anys no tenen successor o 
successora en l'agr icultura.

Per Mar ta Ferr iol
Ambientòloga
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Tal com es va analitzar el document publicat 
pel pla de Mallorca XXI, "Proposta Ciutadana 
pel futur del Pla de Mallorca", en l'actualitat les 
ter res conrades suposen encara un 84,3% del 
total de la super fície del Pla de Mallorca, sent 
una de les zones de Mallorca on encara 
perdura més l'activitat del sector pr imar i. S'ha 
de tenir en consideració, que la major ia de 
finques es basen en explotacions familiars o 
petites empreses, que no poden competir amb 
les explotacions agr ícoles d'altres indrets 
peninsulars en preu, però si en qualitat.

Tot i les dificultats esmentades anter iorment, 
la dedicació a l'agr icultura 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 sectors 
(industr ial, serveis i construcció).

Quant als treballadors, el Pla concentra només 
el 3,34% de tots els treballadors de Mallorca, en 
canvi, en el subsector agr ícola hi trobem el 
13,03% dels treballadors agr ícoles de tota 
Mallorca (dades del 2017 Fundació Impulsa).

Pel que fa al tipus de producció, el Pla destaca 
pel conreu d'hor talisses de secà com el 
tomàquet, amb la var iant de tomàtiga de 
ramellet, autòctona de l'i lla 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 
ramader ia, comprèn bàsicament el bestiar 
porcí i oví.

Els conreus pr incipals són els de secà i 
especialment els cereals, els ametlers i els 
garrovers, que es veuen afavor its per les fèr tils 
ter res argiloses.

En l'activitat agràr ia són especialment 
rellevants els productes transformats com l'oli 
o el vi, ja que contr ibueixen a generar llocs de 
feina amb diferents graus d'especialització, així 
com a mantenir el paisatge i dotar la comarca 
d'una identitat econòmica i marca pròpia.

Al Pla de Mallorca hi ha 22 marques amb la 
Denominació d'Or igen Oli de Mallorca. Pel que 
fa al vi, hi trobem diverses bodegues amb la 
Denominació d'Or igen Protegida Pla i Llevant.

La producció ecològica com a opor tunitat

Cal destacar que afor tunadament, els darrers 
anys, cada vegada són més les explotacions 
agr ícoles que han realitzat la conversió a 
ecològic, garantint la qualitat ambiental sòl i 
les nostres aigües, millora la biodiversitat i 
augmentant l'accés a aliments sans i de qualitat 
a la població local.

A més, segons l'ar ticle "Una pr imera 
aproximació a la Diagnosi del sector de la 
producció agràr ia ecològica a les Illes Balears" 
elaborat per APAEMA gràcies a la Conseller ia 
d'Agr icultura, Pesca i Alimentació l'any 2021, es 
posa en evidència que la conversió a ecològic 
augmenta a considerablement la viabilitat de 
les explotacions i el relleu generacional, el qual 
dona esperança al sector :

-  Els nivells de professionalització a les 
explotacions ecològiques són entre dues i tres 
vegades més elevats (25%) que entre les 
explotacions convencionals (8%).

-  Els joves agr icultors són titulars del 23,3% de 
les explotacions ecològiques,a diferència del 
6,8% del conjunt del sector.

-  Amb una mit jana de 51 anys, el sector 
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ecològic és notòr iament més jove que la resta 
del sector agrar i (> 65 anys).

-  El sector agrar i ecològic genera el 16,5% del 
valor econòmic total del sector agrar i balear.

-  La destinació de venda de les produccions de 
productors i productors- elaboradors és 
eminentment local (85%). Els canals cur ts de 
comercialització són par t indispensable del 
sector agrar i ecològic balear, tant en producte 
pr imar i com en l'elaborat. Les cooperatives 
tenen un paper cabdal en la compravenda de 
fruites seques i els distr ibuïdors van agafant 
força en la comercialització d'altres productes. 
La venda al canal HORECA representa encara 
un percentatge baix o molt baix de destí del 
producte.

Així mateix, remarcar l'aposta per les var ietats 
locals i els valors ambientals:

Les var ietats locals suposen el 61% del volum 

total de cultius, de mit jana, a les explotacions 
ecològiques. Predominen en la fruita seca, els 
cereals, l'hor ta, les pastures i la vinya. En els 
elaborats, les var ietats locals agrupen el 58% 
de la producció.

Les races autòctones són encara presents, 
amb un 63% de tota la ramader ia ecològica 
balear, i a Menorca suposen més del 78%.

-  Les explotacions ecològiques tenen 
interessants nivells d'autosuficiència en llavors 
d'extensius (62%) i alimentació ramadera (84%).

-  Entre els operadors ecològics existeix una 
alta conscienciació respecte de l'ús de 
recursos naturals, com l'aigua i l'energia. Les 
finques apliquen mètodes més enllà dels 
exigits pel reglament europeu de producció 
ecològica, emperò només una quar ta par t de 
les explotacions té instal·lades energies 
renovables en algun punt de la producció o 
transformació.
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Quin model tur ístic pel Pla?

Els darrers anys s'ha consolidat el 
ciclotur isme, el qual troba en la comarca del 
Pla, una extensa xarxa de camins rurals que 
fan ideal la seva pràctica. Tot i que genera 
alguns conflictes amb la població local, per 
l'ocupació de les carreteres, la proliferació de 
lloguer vacacional i l'augment dels preus entre 
d'altres, és impor tant remarca l'impacte 
econòmic directe que té en els petits hotels 
rurals familiars i en els bars i restaurants, sent 
un model de tur isme que repercuteix sobre 
l'economia local.

Cal tenir en consideració, que el model tur ístic 
de Mallorca ha premiat la quantitat sobre la 
qualitat, i s'ha desenvolupat sobretot a les 
zones costaneres, sense considerar les zones 
rurals d'inter ior. Això ha esdevingut un 
avantatge al Pla, ja que avui dia pot ofer ir  un 
producte diferent de la resta de l'i lla.

Després de l'alentiment de l'activitat tur ística 
durant la cr isi sanitàr ia, es presenta 
l'opor tunitat de retornar a l'activitat amb un 
canvi de perspectiva. Crear sinergies amb el 
sector agrar i, ofer int un producte tur ístic de 
gran valor afegit, amb personalitat pròpia 
allunyada dels estils de serveis de sol i plat ja o 
de tur isme urbà.

Encara que ja hi ha algunes iniciatives de 
col·laboració entre el sector agr ícola i tur ístic, 
són encara testimonials. Por tar a terme 
polítiques que ajudin a connectar aquests dos 
sectors i consolidar les aliances actuals, pot 
representar una gran opor tunitat per al Pla de 
Mallorca.

L'activitat agr ícola és un sector econòmic 
fonamental dins la indústr ia de les nostres 
illes, per diferents raons:

Ofereix a la població resident, la possibilitat 
d'abastir- se d'aliments sans, de qualitat i de 
km 0.

És la base per a ar r ibar a un sistema més baix 
en pet jada de carboni.

Preserva el paisatge, el qual forma par t de la 
identitat cultural de la població resident i és un 
reclam pels visitants.

Genera llocs de treball i diversifica l'economia 
en un entorn rural.

Una regió insular amb activitat agr ícola és més 
resilient en tots els sentits, ja que té una 
economia més diversa i menys dependent de 
les fluctuacions tur ístiques i és més sobirana 
alimentàr iament, per tant, és menys sensible a 
les inclemències climàtiques, que poden deixar 
l'i lla sense abastiment durant alguns per íodes.

Tot i que el context de cr isis sanitar i ens ha 
demostrat que no podem confiar en el sector 
tur ístic per dinamitzar l'economia i menys 
l'economia rural, sí que és cer t que a aquesta 
regió major itar i ament agr ícola, el vincle entre 
el sector pr imar i i els establiments tur ístics, 
especialment hotels d'inter ior i agrotur ismes, 
pot representar una aliança molt positiva per 
ambdós par ts.

Això es sustenta en el fet que pot millorar la 
qualitat de l'ofer ta tur ística, ofer int productes 
de km 0 de qualitat i que permeten al visitant 
relacionar- se d'una manera més directa amb el 
ter r itor i. Així es dona l'opor tunitat al visitant 
de contr ibuir amb la conservació del paisatge, 
de tenir una exper iència més autèntica, 
vinculada al ter r itor i, a més d'explorar la 
possibilitat d'activitats de tur isme vivencial 
relacionades amb el món agroramader.

Pel sector pr imar i, pot representar l'augment 
de la venda directa dels seus productes i per 
tant, aconseguir un millor preu de venda sense 
intermediar is, així com assegurar- se unes 
vendes mínimes que poden animar als 
productors a fer majors inversions en 
infraestructura, innovació i personal.
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NOTÍCIES DEL PLA 

Ar iany

El passat 19 d?abr il va tenir lloc una jornada de formació de digitalització 
bàsica per a negocis al Casal de Cultura de Son Ciurana. Aquesta sessió va 
ser impulsada per Mallorca Activa. Amb aquest curs gratuït es pretén 
acostar als negocis del municipi els avantatges de la digitalització.

Formació en digi tal i tzació

Algaida

Els Premis Castellitx, nascuts l'any 1968, es consoliden de mica en mica i, de fet, 
en l'edició d'enguany, es va batre el rècord de par ticipació amb un total de 745 
obres. L'enhorabona a totes les persones guardonades amb la "Rosa d'Or de la 
Pau" i un premi en metàl·lic de 500?, en alguna de les 10 modalitats ar tístiques 
incloses en sis àmbits temàtics: Literar i, Investigació, Fotografia, Ar ts 
Plàstiques, Musical i Audiovisual.

S?entreguen els Premis Castel l i tx

Llubí

El CEIP Duran- Estrany ha posat en funcionament el 
projecte d?hor t escolar que compta amb la col·laboració de 
l?APIMA del centre, l?Associació Pedra Foguera, el CERAI 
(Centre d?Estudis Rurals i d?Agr icultura Internacional) i 
aquest Ajuntament.

L?hor t serà un espai més del centre per on passaran tots els 
grups, des de 4t d?infantil fins a 6è de pr imàr ia, i que els 
permetrà treballar continguts del cur r ículum de manera 
interdisciplinar.

A més, aquest projecte s?engloba dins un projecte més 
ampli, ?La sostenibilitat al plat. Sobirania alimentàr ia a 
l?aula i a taula? que l?escola del nostre poble duu a terme 
enguany en col·laboració amb el CERAI.

Hor t escolar
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Costi tx

Coincidint amb el dia de la mare, el passat 1 de maig 
va tenir lloc a Costitx la ja tradicional Fira dels 
Flors. Amb un centenar de llocs de productes 
ar tesans, entitats i associacions locals, el pr incipal 
atractiu de Costitx en Flor és la imaginació que 
empren els seus veïns per a transformar el poble 
amb mater ials reciclats.

Costi tx en flor
Lloret de Vistalegre

L'Associació ARCUFI, amb la col·laboració de 
l?Ajuntament, va organitzar la xer rada ?Màgia, 
bruixer ia i superstició a la pagesia de Mallorca?. 
Aquesta interessant xer rada va anar a càrrec 
del conegut investigador de cultura popular 
Rafel Perelló. Es va tractar tota la saviesa 
popular pagesa que, per desgràcia, ja se perd. 
?Molta saviesa popular i un enfilall de remeis 
"màgics" molt nostres i que no fa molt encara 
eren habituals a la nostra societat?, recollia 
l?Ajuntament a les seves xarxes socials.

Màgia, bruixer ia i  superstició a 
la pagesia

Mar ia de la Salut

El passat 1 de maig, dins els actes del Mar ia 
Reflexiona, es va dur a terme la inauguració del 
Mural de l?ar tista Joan Aguiló en homenatge a la 
dona pagesa. 

A l'acte de inauguració es va simbolitzar fent el tall 
d'una cinta per par t de madò Catalina i madò 
Esperança, donws que varen ser pageses i son 
filles de la dona també pagesa que ha servit de 
inspiració pel mural.

Mural per  les dones pageses
Petra
Fira del l l ibre

El passat 23 d?abr il, Dia del Llibre, es va instal·lar 
a la plaça del poble una fira de venda de llibres. 
Hi va haver una paradeta de llibres per recollir  
fons per Ucraïna. També hi va haver un taller de 
manualitats per infants, organitzat per l?AMIPA .
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Procès de reflexió ciutadana sobre les festes

Por reres

L'Ajuntament de Porreres destina 26.000? al concurs d'idees per a la 
reforma i rehabilitació del Quar ter Vell. Aquest concurs s'impulsa 
conjuntament amb el Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears. El 
concurs estableix tres premis, de 12.000?, 8.000? i 6.000?. L?objectiu 
d'aquesta iniciativa és preservar i aprofitar el Quar ter Vell, un edifici 
emblemàtic amb unes caracter ístiques patr imonials de gran valor. Ha 
d'esdevenir un espai aprofitat i emprat per tots els porrerencs i 
por rerenques.

Rehabi l i tació del Quar ter  Vell

Des de l'àrea de Par ticipació Ciutadana de l'Ajuntament de Montuïr i 
volen iniciar un procés de reflexió ciutadana sobre les festes de Sant 
Bar tomeu per així, aconseguir incloure apor tacions i propostes de la 
gent del poble que facin que les festes siguin millors, més 
representatives i inclusives.

Comencen el procés amb una enquesta que ajudi a prendre la 
temperatura sobre com el poble viu les festes i que permetran 
preparar els següents espais par ticipatius. 

Montuïr i

Sineu

Díngola, 28/ 04/ 2021.-  El passat diumenge 1 de maig es va celebrar la pr imera fira post- pandèmia. I és que 
els dos anys anter iors, o es va suspendre o fou substituïda per alguns actes substitutor is. Ja ha avisat la 
regidora de comerç, fires i mercats, Xisca Ramis, que «aquests dos anys passats han estat llargs, i és 
ver itat que alguns firaires ja no hi són». 

Segons ha explicat la regidora, la fira comptarà amb l?exposició de productes o animals, i l?assistència dels 
seus membres, de diverses denominacions d?or igen i cer tificacions de productes de la ter ra.

Torna sa Fira
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Santa Eugènia

Els passats 23 i 30 d?abr il va tenir lloc el taller 
?Ofèlia, expressa el que sents?, adreçat a les dones 
per sensibilitzar en qüestions de violència de 
gènere a travès de l?ar t teràpia i afavor ir una 
integració activa multicultural. El taller continuarà 
el pròxim 7 de maig.

Taller  d'ar t- teràpia

Sant Joan

La XXX edició de la Fira de Sant Joan va tenir 
lloc el cap de setmana del 23 i 24 d?abr il. Amb 
un caràcter netament tradicional, es planteja 
també com una mostra dels diferents sectors 
que desenvolupen la seva activitat en el mu-
nicipi. D'una banda hi va haver una impor tant 
presència agr ícola i ramadera, amb l'opor tuni-
tat de conèixer i degustar tots els productes que 
dona la ter ra sant joanera. La indústr ia va estar 
també present, amb especial atenció als pro-
ductes més ar tesanals.

Fira agr ícola i  r amadera

Sencelles

Entre el 7 i el 16 de maig tindrà lloc la tradicional 
Fira de Maig del poble. Amb música,  ar t, gas-
tronomia, espor t,  activitats infantils i per a la gent 
gran i fira pagesa. 

Ar r iba la Fira de Maig!
Vi lafranca de Bonany

Margalida "Salero" compleix 100 
anys

El batle de Vilafranca, Montserrat Rosselló, ha 
lliurat una placa  commemorativa en nom de 
l'Ajuntament i en nom del poble de Vilafranca, a 
na Margalida Morlà Gar í ("Margalida Salero"), pels 
seus 100 anys.
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Dones de vi

El 31 de març va tenir lloc la pr imera 
ter túlia/sopar del cicle ?Gent del Pla? 
organitzada des de Pla de Mallorca XXI, 
coordinada per Magdalena Aguiló i Vicens 
Mulet, en el restaurant "S'Estanc Vell" de 
Vilafranca del restaurador Pere Gar í. Amb el 
tema "Dones de vi", les convidades Bàrbara 
Mesquida (Porreres), Mireia Oliver de Can 
Majoral (Algaida) i Pilar Oliver (Petra) ens 
explicaren la seva històr ia, que les ha conver tit 
en un referent de dones emprenedores en el 
sector del vi. El restaurant s'omplí de bat a bat 
i tothom es quedà amb ganes de tornar a la 
propera cita. El nostre objectiu és visibilitzar la 
gent del Pla de Mallorca que consideram 
d'interès i que té un relat a contar- nos.

A ?Gent del Pla: Dones de vi? ens 
acompanyaren tres dones, ànimes dels seus 
cellers i dels vins que produeixen. Les tres 
nascudes entre vinyes i botes, i decidides a 
seguir la tradició familiar. Afor tunadament, ja 
són moltes les dones que ocupen els llocs que 
semblaven reservats als homes en el món del 

vi i avui trobam empresàr ies, enòlogues, 
sommeliers, bodegueres... En el seu cas, 
començaren a treballar des de molt joves i a 
executar tasques de responsabilitat en un món 
tradicionalment masculinitzat. L?exper iència 
les ha duit a conèixer els secrets d?un cicle 
natural que any rere any es repeteix.

La base del paisatge de Mallorca és 
l?agr icultura. Na Mireia, na Pilar i na Bàrbara 
mantenen, construeixen i transformen aquest 
paisatge. La connexió amb la ter ra és la base 
que dona sentit a tot el que es fa després als 
cellers i la que impr imeix caràcter al vi. Són 
dones que treballen amb passió, innoven i 
ar r isquen, són creadores a la recerca de la 
qualitat dels seus productes. Elles ens 
demostren que el vi no té gènere i, per tant, no 
volen que la seva feina es destaqui per ser 
dones sinó per la qualitat dels seus vins. I 
tenen la gran sor t de fer feina amb el que més 
els agrada, fer vins, un producte  que 
proporciona plaer i felicitat als seus clients, 
amics i familiars (i no és poca cosa!)

Per Magdalena Aguiló
Membre de la junta de Pla de Mallorca XXI i organitzadora del cicle dels sopars ter túlia "Gent del Pla"
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A la jornada vàrem tenir la sor t de poder posar 
cara i ulls, relats i paraules al tast dels tres vins 
que apor ten de cada una de les bodegues: 
ACROLLAM de Bàrbara Mesquida, ALEGRIA 
de Pilar Oliver i CALLET de Mireia de can 
Majoral.

Cada vi té una històr ia, així com les vinyes i les 
ter res, i és això el que volem que ens varen 
contar les nostres convidades. Humanitzar 
aquests vins escoltant els seus relats ens ha 
d?ajudar a entendre millor el caràcter i la 
personalitat de cada vi.

En un bellíssim poema que es diu ?L?âme du 

vin? (L?ànima del vi) el poeta Charles 
Beaudelaire feia parlar al mateix vi i ens deia: 
?El pit calent de l?home és una dolça tomba on 
se sent més a gust que en la fredor del celler?. 
És a dir, el vi neix i mor a par tir  dels homes: 
l?home el crea i el seu destí final són també els 
homes i dones que el disfruten.

La propera ci ta de ?Gent del Pla? és el 12 de 
maig, en el restaurant Can Salom de Petra, 
amb el convidat Sebastà Vadell, creador de la 
marca Abbacino, empresa de bosses i 
accessor is que durant la pandèmia va saber 
llançar una línia de les mascaretes amb gran 
èxit internacional. Us hi esperam!
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Magraner, ti r i ta, r ussos i  cocaïna

El magraner s?ha escuixat. El tallam i guard la 
fusta més gruixada pels companys lutiers. Hi 
sembrarem al seu lloc una morera borda. Fa 
via a créixer i fa bona ombra. Les ar rels tal 
vegada aixequin l?enrajolat però hi ha un bon 
clot, se faran endins. Les notícies de la invasió 
d?Ucraïna per par t de Rússia me du a pensar 
que les prediccions i els temors que tenia el 
sen Arnau Collasso, al cel sia, s?han acompler t. 
Tenia una porada als russos («Es rus és molt 
puta», solia dir) i com que ho sabien, li feien 
creure que ja eren per les costes de Xorr igo i 
l?endemà arr ibar ien a la vila i anir ien 
directament al Montepío on ell hi guardava els 
seus estalvis. Els dies que seguien el sen Arnau 
vigilava davant la caixa d?estalvis per veure si 
hi veia fressa. Anava a la fuster ia de l?amo en 
Toni Gros i allà la resta de fusters li feien por 
amb els russos, contant- li animalades. «Me 
sents Arnau?» li deia un dia l?amo en Toni, 
«Ara els russos pengen ses arades dels avions i 
amb un dia han llaurat lo que tu llaurar ies en 
deu anys!» «Molt puta es rus!» repetia el sen 
Arnau.

Me trob amb en Gor i Bollesta que ve de Palma 
i me diu que quan ha passat Xorr igo, ja ha 
sentit que tornava a ser a ca seva. «Si de 
Xorr igo veus Cabrera, bon temps t?espera», li 
dic, i continuam per avall cap al cassino, 
pensant que la vida moderna ens allunya de les 
inclemències del temps, al menys com les 
sentien els nostres avantpassats. I l?acusació al 
?canvi climàtic?, provocat per la contaminació 

atmosfèr ica, ens fa pensar que els fenòmens 
anormals són el seu resultat. Així, pluges 
intenses, nevades fora temps o calors sobtades 
ens volem fer creure que abans, això, no 
passava. Res més lluny de la ver itat. Tanmateix 
és un dels temes recurrents de conversa més 
habituals. És per això que hom descobreix, i 
redescobreix, que la saviesa popular, radicada 
en l?exper iència de la natura, fruit de 
l?acumulació de sabers generacionals es 
manifesta generosa en les dites, parèmies i 
consells, habilitats en els refranyers i 
?parenòstics? populars, que no són més que 
l?expressió condensada d?anys i panys de 
contacte amb la mare natura. Pot ser, però, 
com diu Anton Chejov «Quan la gent és feliç 
no se?n tem de si és estiu o si és hivern».

«¿Que hi feies devers Ciutat tu?» deman a n?en 
Gor i, que davalla devora jo. Idò l?amo en Toni 
Bossa volia tenir es cer tificat des Covid i 
l?acompanyava a Son Llàtzer. Saps que ha 
passat? Idò quan hem estat a lloc, no trobaven 
per dins s? ordenador ses clar ícies de sa seva 
darrera vacuna. Ell preocupat ha dit a 
s?al·loteta que manejava sa màquina: «Me sent, 
si no ho troben, fa un mes que me vacunaren, 
encara duc sa ?tir ita?, la hi puc mostrar? » «No 
és d?allò més net l?amo en Toni» dic, «Pensa tu! 
Les cascarrulles el s?han fet seu. El pobre va 
quedar sord de nas». «Sord de nas?» li deman. 
«Sí, quan un queda sense sentir  olors, diuen 
que ha quedat sord de nas, o al manco, així ho 
deia mumare» «Encara té ovelles?» Li deman. 
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«No, caaa! Ja no mena cotxo. Abans posava ses 
ovelles dins una furgoneta grossa i les duia de 
bocí en bocí, ses ovelles ja havien aprés que 
ses figues els hi agradaven, botaven, i cap a 
davall sa figuera s?ha dit!»

Al cafè em passen el ?par te?: un detingut amb 
vuit quilos de cocaïna ?era un colombià que 
vivia a cal capellà Burr itano-  , un intent de 
suïcidi, una parella nova estranya, un mor t 
asfixiat per una gelera de butà... en una 
paraula, un caramull de laments, 

contrapuntejats amb el del «no plou i és molt 
necessar i, ja veuràs tu que amb sa puta guerra 
que han mogut els russos pujarà tot i haurem 
de comprar més gra, si no plou...» La panòplia 
m?és de cada dia més coneguda i pens que 
hauré de var iar la dita llatina Sapere aude 
??atreveix- te a saber?-  per : prefereix no saber. 
La realitat ens escarrufa, a causa de la gent 
que té mal pel cap ... i no són crosteres!
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MITJANS LOCALS
Al Pla de Mallorca existeixen publicacions de caràcter 
local i per iodicitat var iable que tracten l'actualitat dels 
diferents municipis. 

Clicant al seu logo podeu anar a les seves webs o xarxes socials.

Posa't en contacte amb nosaltres si vols afegir el teu mit jà a aquesta 
secció.

Montuïr i

Porreres
Mar ia de la Salut Sencelles

Sant Joan Sineu

Petra

Sa Pobla

Algaida, Pina i Randa PorreresAlgaida

EL  PLA28/ Abr il 2022

https://www.facebook.com/bonapau/
https://www.fentcarrerany.cat
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Porreres-Periòdic-local-dinformació-1146799178802876/
https://www.sasella.org/portal/index.php
https://www.facebook.com/melisucrers/
https://dingola.net
https://www.serramamerra.org
https://www.facebook.com/revistasaplaca/
https://essaig.cat
https://agrupacioculturalporreres.blogspot.com/search/label/LLUM%20D%27OLI
http://www.titoieta.cat/index.php
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