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Benvolgut, benvolguda, 

A les teves mans tens  un recull dels monogràfics de la revista de l'entitat Pla de 
Mallorca XXI. Des de la pandèmia fins ara hem publicat 17 números abordant 
tota mena de temàtiques i una gran quantitat de persones que hi han escr it o 
han estat entrevistades. I tot amb la col·laboració de la premsa local de cada 
municipi i entitats de tot ar reu. Aquest compendi de dossiers temàtics genera 
un panorama bastant detallat del que és el Pla de Mallorca avui, un patr imoni 
r iquíssim que cal conservar i millorar.

Una trentena de persones hem creat una entitat associativa, sense afany de lu-
cre, independent i ober ta a tothom que estima el Pla. És una entitat amb volun-
tat de ser un observator i de referència sobre el Pla de Mallorca, un projecte 
col·lectiu per reflexionar i proposar idees pel futur del Pla, amb perspectiva 
històr ica, col·laborant amb les institucions públiques i les entitats pr ivades i so-
cials que hi fan feina en tots els pobles de la comarca. Pla de Mallorca XXI fa 
feina perquè això sigui una realitat.

Esperam que us agradi i que ens envieu les vostres propostes per millorar la 
nostra feina, així com us convidam a participar en aquest projecte, referència de 
totes les persones que estimen el Pla.

Mateu Ginard
President de Pla de Mallorca XXI

Pr esentació
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El Pla de Mallorca ha estat tradicionalment 
una zona eminentment agr ícola i ra-
madera: les ter res conrades suposen, en-
cara avui, el 84,3% de la super fície de la 
comarca. Una par t impor tant de la 
població es dedica a l'agr icultura en pe-
tites explotacions familiars, que potser no 
poden competir en quantitat amb grans 
explotacions agr ícoles però que en canvi 
donen productes de gran qualitat.

Amb el pr imer boom tur ístic es varen 
crear empreses del sector de la construc-
ció que, fins fa uns anys, era el pr incipal 
sector ocupacional del Pla. La població 
ocupada per sector econòmic denota 
l'herència que arrossega el Pla: la con-
strucció i el comerç són vitals, així com el 
sector agrar i (petit en percentatge, elevat 
en rendiment); en canvi, no hi domina el 
sector de l'hostaler ia, motor de la Comu-
nitat Autònoma.

Semblar ia que el Pla encara no s'ha vist 
massa afavor it per la indústr ia hotelera i 
de restauració, tot i el seu potencial endo-
gen der ivat en gran par t del seu caràcter 
rural. La ir rupció del tur isme d'inter ior ha 
estat més notable d'ençà de l'establiment 
del lloguer vacacional, el que ha duit 
l'apar ició de places tur ístiques imprevistes 
que han hagut de suportar les infraestruc-
tures existents. Aquest és un dels temes 
que ens condueix a replantejar la necessi-
tat d'empoderar la institució de la Manco-
munitat per reforçar la veu del Pla a les 
decisions que l'afecten.

En la situació d'incer tesa actual, la co-
marca té l'opor tunitat de reactivar l'activi-
tat tur ística posant en valor la seva per-
sonalitat pròpia com a element diferenci-
ador. Quin és el futur del tur isme al Pla?

Tur i sme al  Pla de 
M al lor ca:

Reptes i  per spect i ves 
post -covid

M aig 2020
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Donades les condicions actuals d?emergència 
sanitàr ia i d?incer tesa econòmica, des de Pla de 
Mallorca XXI consideram que és necessar i 
reflexionar i planificar d?una manera profunda i 
consensuada el desenvolupament futur i immediat 
de l?activitat tur ística a la comarca.

Per reactivar aquesta activitat econòmica, gràcies a 
les seves caracter ístiques, el Pla compta amb un 
avantatge competitiu en termes tur ístics, en 
comparació amb destinacions. Per exemple, la seva 
ofer ta hotelera es compon sobretot d?allot jaments 
de petites dimensions, siguin petits hotels o 
habitatges aïllats tant en nuclis urbans com 
agrotur ismes. Per tant, són modalitats d?ofer ta que 
els fan més fàcilment adaptables als cr iter is de 
seguretat sanitàr ia que s?exigiran a par tir  d?ara. 
Aquest i d?altres aspectes ens fan pensar que el Pla 
té for talesa suficient per adaptar- se ràpidament a 
la nova situació i enfor tir  la seva competitivitat 
dins el sector tur ístic.

Amb aquest punt de par tida plantejam una sèr ie de 
propostes amb l?objectiu de reactivar l?ofer ta 
tur ística al Pla de Mallorca:

1.     És del tot urgent que els establiments tur ístics 
d?allot jament i restauració tinguin a la seva 
disposició els protocols sanitar is requer its.

2.    Promocionar una plataforma digi tal pròpia 
que recollís la informació sobre l?ofer ta tur ística 
del Pla. 

3. Recopilar i difondre Rutes culturals 
patr imonials.

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

5. Crear un carnet de bones pràctiques en 
disminució de la petjada ecològica. 

6. Com a línia estratègica, enfor tir  la percepció de 
?tur isme no estàndard?. El model de tur isme del 
Pla és or iginal, autèntic. El visitant ha de tenir la 
sensació que va a un lloc no- estandarditzat, únic , 
diferent, que no es pot replicar. 

7. Promoure la col·laboració i  el treball  conjunt 
entre els productors del Pla, amb el supor t de les 
entitats públiques (com el Consell de Mallorca, la 
Mancomunitat i els Ajuntaments del Pla) que 
mostr in una voluntat clara de fer feina junts per 
sor tir  de la cr isi junts, or ientats a un futur 
totalment sostenible.

Tenim l?opor tunitat de reforçar els avantatges que 
el Pla té com a conjunt, reforçant el concepte de 
proximitat tant per la seva fiabilitat en seguretat 
sanitàr ia com per la seva contr ibució en adaptació 
al canvi climàtic i reducció de la pet jada ecològica. 
D?aquesta manera podrem dissenyar les estratègies 
tur ístiques adaptades al ter r itor i a diferents 
velocitats, amb un inicial pla de xoc i amb 
planificació per al futur.

Per  una estratègia tur ística adaptada al ter r i tor i : 
el cas del Pla de Mallorca

EL  PLA

DOSSIER
TURISME AL PLA DE MALLORCA
Dossier

Pla de Mallorca XXI
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Andreu va estudiar Psicopedagogia a la UIB i va treballar com a or ientador psicopedagògic a 
ASPAS i coordinador dels serveis educatius. Més endavant va Coordinar la Xarxa de Centres de 
supor t educatius de Calvià. Des d?aleshores ha ocupat diversos càrrecs a les conseller ies 
d?Educació i Presidència del Govern Balear, així com el de regidor del Grup Socialista de Calvià, 
pr imer tinent de batle d?aquest ajuntament i president de l?empresa municipal Calvià 2000.

"El Pla de Mallorca és r ic en productes 
tur ístics de valor  "

ANDREU SERRA MARTÍNEZ
Conseller de Tur isme i Espor ts del Consell de Mallorca

Com creu que evolucionarà el tur isme a 
Mallorca aquest any 2020 i  el pròxim 2021?
Des del Consell en tot moment hem mantingut 
l?esperança de tornar a tenir tur isme a 
Mallorca de cara a juliol o agost, i no hem 
deixat de treballar perquè la nostra marca 
continués present al Regne Unit o Alemanya. 
Per això llançàrem la campanya promocional 
«Fins aviat, Mallorca».
Ara que sabem que el tur isme internacional es 
reactivarà a par tir  del juliol, es confirma que la 
nostra estratègia de promocionar l'i lla als 
mercats pr incipals durant el confinament ha 
estat l?encer tada. Alhora, sabem que els 
pr imers mercats tur ístics a reactivar- se seran 
l?inter illes i l?espanyol, i planificam també de 
cara al que vendrà després de juliol i agost. 
Serà un tur isme en què la seguretat sanitàr ia 
serà impor tant, però Mallorca està preparada i 
ja es mostra ara com una destinació segura i 
de qualitat. Feim feina en col·laboració amb el 
sector, cosa que s?ha demostrat que és 
fonamental, i sor tirem tots plegats d?aquesta 
situació. Igualment, no renunciam a plantejar 
que la sostenibilitat i els ODS han de ser claus 
per aquesta nova etapa del tur isme a Mallorca.

Creu vostè que el Pla de Mallorca és una 
comarca amb enti tat suficient perquè tengui 
la seva pròpia estratègia respecte del 
tur isme?
Mallorca ha estat internacionalment coneguda 
per un producte estrella: el sol i plat ja. Però a 
aquest valor ja consolidat n?hi hem de sumar 
uns altres: som també qualitat i sostenibilitat, i 
ho som els 365 dies l?any. Ara el repte no és 
xerrar de volum, sinó xerrar de valor. 

EL  PLA4 /  Maig 2020

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

Quin paper  creu que pot jugar  el Pla de 
Mallorca en l?estratègia tur ística del Consell  
de Mallorca?
El paper ha de ser clau. Una de les propostes 
del pla estratègic és fer feina amb els 
municipis i les mancomunitats per ser 
capaços de promocionar el fet diferenciador 
de les diferents par ts de l?illa. L?estratègia del 
Consell està fonamentada en els seus 
municipis.
De quina manera podem col·laborar  les 
enti tats socials en la recuperació econòmica 
de la comarca?
La societat civil coneix la realitat des de la 
visió de la ciutadania, i canalitza les demandes 
cap a les administracions. Per això li deia que 
al Consell feim feina amb consens, perquè 
només les actuacions parlades i que compten 
amb apor tacions de tots els implicats tendran 
èxit. Al Consell hem tret un Pla de reactivació 
econòmica i social, «Mallorca reacciona», amb 
mesures en què us podeu implicar, 
d?economia local o de diversificació tur ística.
Què és el que més l i  agrada del Pla?
M'encanta la seva gastronomia, que a més 
consider que és l?essència del poble de 
Mallorca: Can Tronca. Som consumidor del vi 
del Pla i tota la vida, amb la família, hem 
tengut per costum anar a restaurants com Can 
Tronca a Sant Joan o Cal dimoni i Es 4 vents a 
Algaida. També m?encanten els mercats 
setmanals. Som assidu al mercat de Porreres o 
al de Sineu.

Maig 2020 /  5EL  PLA

Porreres sunr ise. Foto: Mar tin Page.
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Una comunitat no estàndard

El Pla és una àrea geogràfica i 
administrativa de l?illa de 
Mallorca. Però, a la vegada, i en 
essència, és molt més. De les 
persones, no gaires es dediquen 
a conrar la ter ra, encara que en 
constitueixen l?essència [pagès]; 
altres treballen en el sector 
alimentar i i en l?agroindústr ia; 
en la construcció, unes poques, 
menys que sempre; i moltes, en 
el món dels serveis i de les 
oficines administratives [divers]. 
Hi ha qui té el seu lloc de feina a 
Ciutat o una zona tur ística i 
resideix en un poble del Pla 
[residencial]. Durant el 
confinament, s?ha seguit 
continuat produint matèr ia 
pr imera i queviures [productor]. 
A la taula de casa han ar r ibat 
verdures, fruites, carn, oli, vi... 
producte de la ter ra [pròxim] 
treballada amb les pròpies mans 
[esforçat]. Les cooperatives de 
productors i els distr ibuïdors 
s?han organitzat [capaç] per fer 
ar r ibar els productes a les llars i, 
de passada, defensar un mode 
de viure lligat a la ter ra 
[comunitar i]. Aquest mestall 
alimenta un esper it [creatiu] i 
l?autoestima de sentir- se [útil]. I 
un sentiment [agermanat]. D?uns 
anys ençà, ha agafat força el 
tur isme en cases i petits hotels 
rurals i urbans; en restaurants i 
en fires [hospitalar i]. Sebastià 
Alzamora va escr iure Reis del 
món [universal].

La personalitat del Pla està 
basada en un sentiment de 

comunitat i un tarannà fruit 
d?una r ica mescla [de claudàtors] 
que alimenta la mola comuna. 
No és un sol ingredient, són tots. 
Només pensar que aquesta 
diversitat pugui supeditar- se a 
una sola activitat ?a un sol amo? 
ser ia com vendre l?ànima al 
diable. Per això, m?he imposat 
com a objectiu pr imer d?aquest 
escr it esbr inar com el diable es 
pot vestir  de ?prada? i no es noti. 

Recapitulem. En el daltabaix 
pandèmic, per torbador de la 
vida quotidiana, la comuna del 
Pla ha demostrat capacitat per 
produir queviures i coses 
d?utilitat bàsica per a la gent. 
Mentrestant, mig Europa es posa 
les mans al cap en comprovar 
que, àdhuc, unes simples 
mascaretes s?han de comprar a 
la Xina; rubor itza la 
desindustr ialització i 
deslocalització de dècades 

anter iors; i la totpoderosa 
indústr ia del tur isme es 
paralitza; la comuna del Pla 
continua produint coses, amb 
modèstia, però útils. 
Psicològicament un fet 
consistent, considerem- ho clau 
de volta de l?edifici.

Però fèiem referència a l?edifici i 
no hem parlat de l?espai. Er ror 
majúscul. Espai i volum són 
impor tants i determinants. La 
tradició diu que sempre que s?ha 
aconseguit elaborar un producte 
de qualitat, apreciat als mercats 
exter iors, s?ha caigut en la 
temptació de l?adulteració per 
abastir  una demanda molt 
super ior a la capacitat de 
producció pròpia. Sempre el 
resultat final de l?atziaga pirueta 
ha estat el fracàs i l?exclusió del 
producte pel mateix mercat. La 
comuna del Pla no està feta per a 
productes que es venguin a 

Celestí Alomar
Geògraf i  histor iador
Membre de la  junta de Pla de Mallorca XXI

"Horabaixes al Sol", Joana M. Barceló. Imatge enviada  per #PladesdelaFinestra.

Molí, ase i beasses. Foto: Climent Picornell.
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tones. Quintar a quintar, no se?n 
sor tirà guanyador ; peça a peça, 
potser sí. Aquesta és una 
constant i és aplicable a 
qualsevol tipus d'activitat. La 
cura en les coses, l?estima pel 
fruit, la maduració, el punt, són 
la base de la qualitat. Un 
dimecres a Sineu, o una fira de 
diumenge, és l?aproximació 
familiar a una exper iència de 
masses, i sabem que cada dia no 
és sostenible.

No m?atrevir ia a dir que les 
actuals proporcions del mestall 
siguin les adequades ?de fet, no 
sé quines ser ien les adequades. 
Però si hagués d?augmentar- ne 
algun component, començar ia 
per reforçar la capacitat de 
producció i transformació 
agroalimentàr ia i crear 
plataformes per a productes de 
proximitat, per a l?economia 
circular, per a algun tipus 
d?indústr ia especialitzada i d?alt 
valor afegit, per al sector 
quaternar i... i, després, 
reparar ia en el tur isme. Al Pla, la 
idea d?espai desit jat per gaudir i 
romandre ha d?estar associada al 
camp, la vinya, l?ametller, la 
figuera, al producte elaborat... a 
la comunitat.

Actualment, par tim d?una 
for talesa més que evident, 

l?ofer ta d?allot jaments tur ístics 
existent als municipis del Pla 
s?adapta com anell al dit a la 
demanda de dimensions 
familiars, distàncies de 
seguretat, espais ober ts, 
tranquil·litat... que s'imposarà 
com a resultat de la cr isi. I això, 
dit d?aquesta manera, representa 
una opor tunitat; però 
l?opor tunitat no es mesura en 
relació amb la demanda, sinó 
amb la pròpia capacitat i, 
sobretot, amb el punt òptim 
d?equilibr i intern de la societat 
receptora. No es pot caure en el 
parany d?adulterar el producte 
per abastir  més mercat. 
[Equilibr i i mesura] claudàtor de 
futur.

Hem passat de llarg l?equador de 
l?escr it i sembla que encara no 
hem parlat de com vestir  de 
?prada? el dimoni. Si es 
comparen les caracter ístiques 
incloses en l?or tografia dels 
claudàtors i la que podr íem 
crear si féssim referència a 
l?anell de costa dedicat al 
tur isme de masses de sol i 
plat ja, poques coincidir ien. La 
visió que en tenen des de fora és 
la d?un producte tur ístic 
estandarditzat. Del Pla de 
Mallorca, no. En aquest cas, com 
en els banys dels locals públics, 

cal senyalitzar les por tes 
d?entrada perquè no hi hagi 
confusió. Si la de la Mallorca de 
les vacances internacionalment 
conegudes posa ?estàndard?, el 
més senzill és que l?altra por ta 
posi ?no estàndard?. Un 
etiquetatge de comprensió 
universal, dins el qual caben 
interpretacions diferents. Una, 
elit ista, i l?altra, comunitàr ia, el 
cas del ?no estàndard?. No tinc 
cap dubte que estar íem parlant 
de la segona accepció. Perquè (1) 
és la conclusió final lògica dels 
[claudàtors] i (2) perquè la gent 
del camp desborda de 
coneixement exper t sobre la 
subtil elegància de la [senzillesa].

No obstant això, no crec que 
sigui un bon negoci definir una 
situació només en contraposició 
a l?altra. Seguint tota la 
seqüència, ar r ibar íem a la 
conclusió que el Pla és la seva 
pròpia marca. La desproporció 
entre la demanda potencial i 
l?ofer ta ?pensant que no és 
positiu rompre l?equilibr i 
intern? fa pensar que el més 
sensat és no bravejar gaire del 
producte i inver tir  els esforços a 
reforçar les dinàmiques 
comunitàr ies que millor in la 
qualitat de vida de la població 
resident i el seu espai. El Pla té 
més possibilitats de ser un món 
de desig que una marca per al 
consum. Plantejat el [marc] 
d?aquesta manera, sota les 
caracter ístiques de no estàndard 
i comunitar i, ?igual que el raïm 
posa la seva esperança en les 
baies? (del savi poeta persa 
Nezamí), a vostès elstoca 
disfressar el dimoni. 
M?agradar ia haver servit de 
provocació... per obr ir  el debat.
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Patr imoni, tur isme i  producció al Pla de Mallorca

Ningú no dubta que el COVID- 19 
ha marcat un abans i un després, 
un punt d?inflexió amb enormes 
inter rogants de futur. D?ençà 
uns anys i fins als pr imers dies 
de març de 2020, el Pla de 
Mallorca estava vivint un notable 
impuls quant a l?interès tur ístic, 
tant per par t dels visitants 
forans com dels propis 
mallorquins. Està clar que a 
aquest «ressorgiment» 
?empram el mot amb una cer ta 
intenció històr ica? li està tocant 
viure un impàs a causa de la 
conjuntura actual, però cal que 
en ar r ibar la normalitat («nova», 
«paral·lela», «diferent», com la 
vulgueu definir) l?inter ior 
mallorquí continuï en aquesta 
sendera de revitalització, 
perquè, en molts d?aspectes és 
on es conserva millor la cultura 
tradicional mallorquina. I això, 
en plena globalització, no n?és 
poc.

Una de les claus d?aquest impuls 
ha estat, sens dubte, la posada 
en valor del patr imoni 
(especialment el cultural, encara 
que també el natural) que s?ha 
duta terme durant els darrers 
decennis des de diversos 
sectors, tant públic com pr ivat. 
L?inter ior no ha rebut d?una 
manera tan impactat l?embat de 
la tur istificació (sols uns 
esquitxos) i per tant serva espais 
de genuïnitat que amples zones 
litorals ha perdut. Per tant, 
ofereix una marca pròpia, un 
tarannà exclusiu que molts de 

visitants ja han descober t i fan 
que el seu interès es concentr i 
especialment en aquest espai 
geogràfic: el Pla com a 
destinació.

Pel que fa a l?impuls públic, està 
clar que les diverses 
administracions han apostat per 
la recuperació del patr imoni, 

tant major com menor, mater ial 
com immater ial, públic o pr ivat, 
així com la seva divulgació a 
través de guies, fulletons, rutes, 
retolació, etc. Tot això ha fet que 
mai com ara hi hagi hagut tanta 
conscienciació cultural com en 
els darrers decennis. Des de 
l?arqueologia fins al patr imoni 
religiós, tot passant per 

"Horabaixes al Sol", Joana M. Barceló. Imatge enviada  per #PladesdelaFinestra.

Tomàs Vibot
Filòleg, investigador  i  guia 
cultural

Excursionista pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.
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l?etnològic; des del patr imoni 
literar i i llegendar i (magnífica 
iniciativa del WOW Mallorca des 
de la Fundació Mallorca 
Literàr ia) fins al agroalimentar i 
(fires monogràfiques, mercats 
setmanals, etc.). I som del parer 
que en aquest aspecte no s?ha 
d?afluixar : fa més via oblidar que 
aprendre. D?aquí que la marca 
?Pla de Mallorca? (iniciativa en 
desenvolupament) també ha 
d?impulsar aquesta Mallorca que 
manté for ts lligams amb la 
cultura de l?entorn i que, en 
molts de caires, mostra una 
identitat ar relada en la pròpia 
històr ia.

Paral·lelament, una de les claus 
es troba també en l?augment de 
l?ofer ta hotelera. Segons dades 
de 2018, els catorze municipis 
que conformen la Mancomunitat 
del Pla, tenien 8.582 places 
tur ístiques, de les als 7.228 eren 
de lloguer i 1.354 eren 
establiments. Aquestes dades no 
fan més que confirmar que 
l?augment de visitants ha 
impactat d?una forma notable en 
l?economia local i, directament, 
en la millora d?un patr imoni que 
ens identifica com a cultura i 
país. Per posar- ne dos exemples, 
posades vilatanes en estat 
d?abandó fa unes dècades han 
passat a ser hotels d?inter ior de 

referència i una bona par tida de 
possessions poden continuar 
escr ivint la seva dilatada històr ia 
a par tir  d?una reconversió.

Aquest tipus d?ofer ta té una més 
que interessant implicació amb 
el producte agroalimentar i local, 
un dels sectors que més 
dràsticament està patint les 
conseqüències de la pandèmia 
(d?aquí les més que necessàr ies 
campanyes públiques or ientades 
a incentivar la compra de 
producte propi). En aquest 
àmbit cal posar de relleu els 
mercats i fires locals, els quals 
han viscut els darrers temps un 
impor tant increment de 
visitants gràcies a aquest 
tur isme d?inter ior. Recordem 
que la celebració de fires i 
mercats no sols té incidència 
interna, sinó també en la pròpia 
restauració local (el cas de Sineu 
és ben paradigmàtic en aquest 
aspecte) i en la dinamització 
d?altres comerços.

Deixant de banda el tur isme 
ciclotur ista, d?ençà uns anys 
també es comença a percebre un 
cer t desper tar del sender isme. 
Queda clar que per a 
l?excursionista de pota for ta la 
Mallorca inter ior continua 
essent un espai infer ior respecte 
de les serres. Les possibles 

rutes, mancades del necessar i 
desnivell que exigeix el 
muntanyenc més impulsiu, són 
vistes com a menors. Ara bé, es 
percep clarament una tendència 
que no compar teix aquesta 
premissa, atès que el fet de 
trescar no sols es viu com a un 
acte purament espor tiu, sinó 
culturalment enr iquidor i 
reflexiu alhora. La passa, 
l?esforç, el moviment són uns 
mit jans més per a l?aprenentatge 
i els ímputs culturals que ofereix 
l?inter ior de Mallorca són 
d?altíssima qualitat. Molts són 
els que han canviat el xip per 
amarar- se de les r iqueses que 
atorga el pla illenc.

Està clar que en els darrers anys 
s?ha fet molt bona feina al Pla de 
Mallorca quant a preservació i 
potenciació del patr imoni 
cultural, puntal clau per a un 
desenvolupament tur ístic i 
econòmic de qualitat. Sense 
aquesta base, el centre de l?illa 
possiblement es trobar ia en una 
situació ben diferent. Per tan, no 
s?ha de perdre aqueixa 
perspectiva. Un cop retorni la 
delerada normalitat, el 
desenvolupament de la marca 
?Pla de Mallorca? serà 
fonamental per tal d?afavor ir la 
comunicació entre els sectors i 
d?aquesta manera se?n puguin 
posar en valor els recursos. Això 
por tarà a maximitzar encara 
més l?atractiu dels pobles i dels 
seus sectors productius.

Cal, per tant, que el Pla sigui allò 
que ha de ser : un espai on la 
cultura local i l?activitat 
productiva siguin, a més que ben 
ar relades, vitenques.
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Inter ior de la possessió des Calderers (Sant Joan), ober ta al públic com a museu. 
Foto: Tomàs Vibot.
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Una de les caracter ístiques que defineix, 
per excel·lència, el Pla de Mallorca és la 
centralitat, el fet d'estar enmig; de rebot, 
sol ser també el màxim representant de la 
cultura popular, sovint tacada de cer t 
"folklor isme". A més, el sector cultural no 
ha estat mai una de les economies pre-
dominants dels nostres municipis, tot i 
que això no ha estat un impediment 
perquè els pobles que conformam aquesta 
comarca, no puguem tenir el que en deim 
popularment, "ar tistes".

Al Pla, doncs, podem presumir de tenir 
referents de la considerada alta cultura 
naturals o que resideixen als nostres 
pobles i que, en algun moment de la seva 
vida, han treballat i/o treballen per 
reforçar- la i per posar el Pla de Mallorca al 
mapa. A més a més, en els dar rers anys, 
han començat a desper tar- se sinergies 

molt interessants al voltant de la cultura 
més recent, contemporània, que donen 
sentit i completen la centralitat mateixa 
que ens refer íem al pr incipi.

Però quina ha de ser la resposta que s'es-
pera o el rol que les administracions hau-
r ien d'adoptar? Amb quines problemà-
tiques es troba el sector cultural als nos-
tres pobles i a la comarca? Però, el què és 
més impor tant i ens serà més profitós, 
quines opor tunitats tenim? Hem de tre-
ballar tots plegats perquè la cultura es-
devingui un referent al Pla i perquè el 
mateix Pla esdevingui un motor i un refer-
ent en el món cultural, almenys, de 
Mallorca.

En el present número s'analitzen algunes 
d'aquestes noves indústr ies culturals i/o 
lligades a la festa i visions que cal escoltar. 
Ens hi posam?

Un tast  de cul tur a 
contempor ània 

al  Pla de M al lor ca

Juny 2020
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El Pla de Mallorca és un conjunt de catorze 
municipis, la major ia de petites dimensions dels 
quals es sol dir que representen l'essència del món 
rural a Mallorca i que sembla que sols s'hi poden 
coure manifestacions de cultura popular, 
allunyades de l'esper it de creació contemporània. 
Una passejada per alguns dels municipis del Pla 
ens ha de demostrar que el talent creatiu hi és 
present i que just abans de l'aturada per la cr isi 
sanitàr ia, es podia constatar l'existència d'un bon 
grapat de bones iniciatives disseminades per 
diferents municipis.
En aquests darrers anys les institucions han perdut 
en gran par t la funció dinamitzadora en el supor t i 
promoció de la cultura que anys enrera tengueren. 
Aquesta desfeta cultural es veu contrarestada per 
l'apar ició d'iniciatives i espais independents que 
treballen més enllà de l'aixopluc institucional o en 
forma d'espais híbr ids que col·laboren 
ocasionalment amb les institucions. Són propostes 
que donen sentit a un sistema cultural greument 
fer it que necessita ser sanejat i regenerat. S'ha 
imposat un temps més lent que ens permet 
apreciar l'immediat i valorar propostes més 
íntimes i properes, iniciatives de petit format 
proposades en gran par t, per creadors 
independents amb ganes de demostrar que es 
poden fer projectes d'interès sense necessitat de 
grans inversions.

Una exper iència de caràcter multidisciplinar i ben 
interessant per l'ar relament a l'entorn rural del Pla 
de Mallorca té lloc al petit poble de Mar ia de la 
Salut. Allà, l'exper iència i energia de la Cia. de 
Mar iantònia Oliver ha impulsat des de 2016, el 

Centre de Creació i  Festival EIMA, dos projectes 
que cerquen connectar els processos ar tístics amb 
les necessitats culturals del poble de Mar ia de la 
Salut. EIMA no és un acrònim, respon al significat 
tradicional de la paraula "eima", és a dir, la 
capacitat que tenim de fer les coses amb seny, cura 
i encer t per destr iar- ne la par t positiva. EIMA és 
un projecte amb dues potes: el Festival i el Centre 
de Creació. El Festival combina l'exper imentació 
del cos amb el ter r itor i posant l'accent en la natura 
en el seu context rural. És per això que es 
desenvolupa entre l'espai urbà i el rural. La darrera 
edició va ocupar un camp de rostoll a foravila - el 
camp de Deudosal- , la plaça de l'església i el 
Centre Cultural Ca Ses Monges. Les actuacions del 
Festival inclouen dansa contemporània, 
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Porreres sunr ise. Foto: Mar tin Page.

per formance, circ i música exper imental, a més 
d'una trobada entre professionals de la cultura. El 
Festival ha comptat amb la col·laboració de l'IEB a 
totes les edicions. El Centre de Creació, ubicat a Ca 
Ses Monges, acull residències d'ar tistes vinculats a 
la dansa, al teatre i a les ar ts visuals. Fomenta 
l'intercanvi entre ar tistes locals i internacionals, 
promou la investigació escènica i desenvolupa 
programes de laborator i, tallers, cursos 
monogràfics, seminar is i conferències. Compta 
amb el supor t logístic i econòmic del Teatre 
Pr incipal del Consell de Mallorca. Un exemple de 
connexió amb el poble de Mar ia va ser la producció 
del Teatre Pr incipal "LAS MUCHÍSIMAS" que es va 
gestar a par tir  d'algunes dones residents del 
municipi i anava dedicada a les dones d'entre 61 a 
75 anys. El projecte és un referent de l'activitat 
cultural al Pla de Mallorca: EIMA continua i 
esperem que segueixi per molts anys.

El poble de Sineu comptava des del temps de la II 
República amb una sala de cine que es construí 
l'any 1935 i funcionà fins a l'any 1982. Després va ser 
la seu d'una de les discoteques més emblemàtiques 
del Pla de Mallorca, la discoteca "Nyet". L'any 1993 
l'espai va patir  un incendi i no va ser fins a l'any 
2008 que una parella de professionals del teatre i 
del circ, creadors de la productora teatral "Res de 
Res i En Blanc" el varen adquir ir. El local es va 
aconseguir rehabilitar gràcies a l'impuls de 
l'associació "Alcem el CINE" i va poder ser 
inaugurat el 2016. Mar ta Barceló i Biel Jordà són els 

propietar is i directors del nou espai que compta 
amb una gran sala de més de 10 metres d'alçada, 
una capacitat que li permet la creació i impuls 
d'espectacles de circ o d'altres de gran format. 

El C.IN.E. (Centre d'INvestigació Escènica)és un 
espai on els ar tistes poden desenvolupar les seves 
idees gràcies als recursos que disposa per 
empènyer projectes ar tístics envers la 
professionalització. L'espai pretén ser un pont per 
establir  sinergies entre els creadors locals i forans, 
els agents culturals i els habitants del poble. 
Gràcies al supor t de l'Institut Ramon Llull i 
L'Institut d'Estudis Baleàr ics entre d'altres, s'han 
pogut crear xarxes amb altres centres de creació 
d'ar reu del món i propiciar la sor tida cap a 
l'exter ior. El C.IN.E. és la seu pr incipal de Festival 
de Teatre Visual de Sineu CICLOP, coorganitzat 
per l'Ajuntament de Sineu i el Circ Bover. Cada 
d'any durant tres dies del mes de setembre, el 
festival acull mostres de circ, dansa, teatre sense 
text en una escena par ticipativa i social.El C.IN.E. 
tant per la seva estètica tan actual com per 
objectius i programació, es pot considerar com una 
de les exper iències més valuoses del Pla en aquest 
camp de la cultura contemporània.

A Sineu hi trobam també l'Espai Sant Marc, un 
gran celler conver tit en taller que s'acompanya de 
dues petites sales d'exposició i habitatge apte per 
residències ar tístiques. El taller compta amb un 
esplèndid tòrcul de gravat i un taller de ser igrafia 
que permeten l'edició d'obra gràfica. El centre 
respon a la decisió i energia de l'ar tista Marcos 
Vidal que l'any 1999 va decidir obr ir  l'espai per 

Façana de l'espai Sant Marc a Sineu. Foto:  Marcos Vidal.

Actuació a C.IN.E, a Sineu. Foto:  Estela Morón/C.IN.E.
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donar cabuda a propostes alternatives en el 
llenguatge ar tístic que aleshores tenien dificultats 
per mostrar- se. Des de 2016 l'objectiu se centra en 
programes de residències d'ar tistes. L'espai ha 
esdevingut un centre d'exper imentació en el qual 
comissar is i ar tistes creen i donen a conèixer el seu 
treball. A més, s'han pogut establir  xarxes de 
col·laboració entre ar tistes locals i d'altres d'ar reu 
del món mit jançant la col·laboració continuada 
amb alguns espais internacionals. També es 
desenvolupen projectes i sinergies amb iniciatives 
com el Festival de Teatre Visual de Sineu CICLOP, 
el festival d'ar t contemporani INCART o el de 
video- dansa de Palma. Els espais del centre varen 
ser compar tits temporalment amb la dissenyadora 
de moda Irene Peukes, creadora de la marca de 
calçat "Pla" en el 2016. L'espai Sant Marc funciona 
de manera independent amb col·laboracions 
institucionals esporàdiques. Durant la cr isi 
sanitàr ia, Marcos Vidal ha conver tit el taulell en un 
petit espai per exposar setmanalment obra dels 
diferents ar tistes tant illencs com d'altres 
internacionals que s'han relacionat amb el centre.

Cap a finals del 2018 va néixer a Montuïr i un espai 
sorprenent - Cas Retratista-  impulsat pel jove 
fotògraf montuïrer Gaizka Taro. El local està situat 
als baixos d'una casa del centre del poble i acull 
exposicions, tallers, concer ts, recitals de poesia, 
cicles de cinema i projecció de documentals. El 
projecte s'inicià com espai expositiu i estudi de 
fotografia analògica - d'aquí el nom de l'espai-  per 
anar conver tint- se en un centre multidisciplinar i 
amb una excel·lent resposta de públic a més d'una 
ràpida difusió. Pel que fa als concer ts, els músics 
toquen de franc a canvi de l'enregistrament per 
par t de Taro de la sessió musical amb públic. Una 
acció que permet copsar l'instant viu de la música i 
deixar la constància d'un document visual que 
després es pot visionar a la web o al canal de 
Youtube. El projecte de Cas Retratista és 

completament independent, autosubvencionat per 
les petites apor tacions dels usuar is amb el sistema 
de "taquilla inversa" aplicat a cada activitat 
organitzada. Cas Retratista ens demostra que es 
pot pensar la cultura d'una altra manera i que a 
petita escala però amb qualitat, es poden nodr ir les 
necessitats culturals d'un poble. Recentment s'ha 
creat l'"Associació de Fotografia Analògica de 
Mallorca" amb la seu a Cas Retratista i amb la idea 
que l'espai sigui gestionat pels membres de 
l'associació.

Porreres és l'únic poble del Pla que compta amb un 
museu d'ar t contemporani - "Museu i  Fons Ar tístic 
de Por reres"- inaugurat oficialment l'any 1986 i 
traslladat l'any 2002 a la seva seu actual, un antic 
hospital rehabilitat. La col·lecció del museu està 
integrada exclusivament per donacions d'ar tistes, 
galer istes i par ticulars. Això fa que el conjunt pugui 
resultar una mica ir regular per estar sotmès 
exclusivament a la voluntat dels donants. Per altra 
banda, l'Ajuntament de Porreres organitza des de 
2016, TASTART "Nit de l 'Ar t de Por reres. Ar t i  Vi", 
un esdeveniment que cerca diferenciar- se de la 
resta de les nits de l'ar t que ja funcionen a l'i lla 
connectant l'ar t contemporani amb el món que 
envolta al vi. A la darrera edició de 2019 hi 
par ticiparen set cellers locals i un bon conjunt 
d'espais públics i pr ivats disseminats per tot el 
poble. La mostra recollia tota classe de disciplines 
ar tístiques des d'ar t urbà, instal·lacions, 
vídeo- per formance, fotografia, còmic, etc., a més 
d'activitats diverses lligades a les disciplines 
exposades. És una molt bona iniciativa que podr ia 
millorar- se amb una selecció més acurada dels 
ar tistes par ticipants i conver tir- se en un referent 
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Instal·lació/grafitt i de l'ar tista Pato Conde a Cas Retratista, a 
Montuïr i. Foto:  Gaizka Taro.

Max i Thomas Graves a la inauguració del fotògraf algaidí Joan J. 
Jaume a Cas Retratista. Foto:  Emili Sánchez- Rubio.
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d'ar t contemporani a nivell insular. Porreres 
compta també amb una programació teatral 
estable de qualitat durant pràcticament tot l'any a 
l'Auditor i  del poble, així com una bona 
programació de concer ts durant els mesos d'estiu 
- especialment durant les festes de sant Roc-  en el 
Parc de s'Hereveta.

Petra és un poble amb una for ta tradició 
d'associacionisme sociocultural en defensa de la 
cultura popular tot i que aparentment amb poca 
presència de manifestacions contemporànies. No 
obstant això, sorprèn trobar- nos amb alguns 
exemples relacionats sobretot amb la música 
clàssica contemporània, que destaquen pel seu alt 
nivell de qualitat. A Petra s'hi troba una jove 
promesa de músic i compositor, l'organista Nadal 
Roig, ànima de diferents concer ts de música 
clàssica contemporània que s'han anat celebrant a 
l'església de Sant Pere de Petra. Grans compositors 
com Stochhausen o ArvoPär t, han format par t del 
reper tor i d'alguns dels concer ts d'orgue 
contemporani organitzats per la Comissió de 
l'orgue dels Germans Caymar i de Petra. També la 
mostra "Música &  Ar t" va fer coincidir l'exposició 
"Sons Visuals" de Pere Pascual amb un concer t a 
l'orgue de Nadal Roig. Esperam que aquests 
concer ts a l'església de Petra tenguin continuïtat i 
una bona difusió perquè en poguem gaudir també 
la gent d'altres contrades.

Una altra iniciativa musical molt interessant de 
col·laboració entre pobles va ser l'encàrrec de la 
Banda de Música d'Algaida al compositor manacor í 
Xavier Gelaber t en col·laboració amb Nadal Roig 
que donà lloc al concer t "La Veu de les gàrgoles", 
obra que viat jà fora de Mallorca.

I si parlam de música al Pla de Mallorca, és obligat 
esmentar al músic i compositor algaidí Joan Valent, 
que després de dècades de viure al continent 
amer icà i a altres indrets, fa uns dos anys ha tornat 
per instal·lar- se de bell nou al seu poble d'Algaida. 
Des de 2011 no havia actuat a l'i lla i saldà el deute 
amb un gran concer t a l'Església de Sant Pere i Sant 
Pau d'Algaida, en el qual dir igí el seu grup de 
cambraArs Ensemble interpretant composicions 
seves, algunes d'elles inèdites, en ocasió de les 
festes de Sant Honorat.

L'any 2002 es va crear a Petra la Fundació Jaume 
Ribot i Amengual amb la seva seu ubicada a l'espai 
Ca Na Mia, un espai nascut per promocionar la 
cultura en el poble de Petra . L'objectiu és 
l'organització d'activitats i l'edició de publicacions 
locals, major itàr iament lligades a la cultura 
popular. El col·lectiu "PAM!" (Petra Acció Musical) 
format per cinc joves activistes, entre els quals hi 
trobam els polifacètics creadors Nina Mars i Emili 
Sánchez- Rubio ha organitzat enguany en aquest 
l'espai un interessant "Cicle d'Acústics a ca Na Mia. 
Hivern 2020", concer ts combinats amb una 
exposició fotogràfica que acompanya cada cicle 
estacional. Tan bon punt es normalitzi la situació, 
tenen la intenció d'acabar el cicle amb l'actuació de 
Marga Rotger i "Par tícula", projecte de recerca 
musical i poètica que es presentà el passat mes de 
febrer a Cas Retratista a Montuïr i entre altres 
indrets. Iniciatives com la tasca del col·lectiu "PAM!" 
són les que nodreixen el panorama cultural dels 
nostres pobles i mereixen aplaudiment i supor t.

I fins aquí una selecció d'iniciatives que es couen al 
Pla de Mallorca relacionades amb la creació 
contemporània. Com hem pogut comprovar, 
l'existència d'activistes, usuar is i creadors és real i 
amb bona salut. Aquest escr it podr ia servir per 
encetar el relat d'altres exper iències que ben segur 
existeixen a altres municipis del Pla. També podr ia 
servir per començar a treballar cap a l'organització 
d'una futura trobada cultural interdisciplinar i que 
posàs en contacte idees, exper iències i talent al Pla 
de Mallorca amb l'objectiu de rendibilitzar esforços 
personals i crear sinergies entre els diferents 
espais i exper iències.
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Joan Valent va néixer a Algaida fa 56 anys. Compositor, director d'orquestra i 
intèrpret, gaudeix d'un impor tant reconeixement internacional, especialment pel 
seu treball creant música per al cine. Ha estat nominat als premis Goya per la BSO 
de la pel·lícula Las Brujas de Zugarramundii als Globus d'Or per la música de 
Birdman. El 2011 va ser reconegut com a ar tista de l'any a les Illes Balears. Ha viat jat 
i viscut a molts llocs del món: Estats Units, Mèxic, Madr id, etc. Fa tres anys va 
decidir tornar al seu poble natal. Des de casa seva a fora vila, a on segueix treballant 
intensament. parla amb El Pla sobre com veu la vida a la comarca i els reptes que 
enfronta la cultura a dia d'avui.

"Mallorca es mereix una ofer ta cultural, 
musical i  de cinema molt més impor tant"

JOAN VALENT
Compositor i músic

Has estat molts anys a fora i  recentment t'has 
instal·lat a la teva Algaida natal. Perquè aquest 
retorn?
Vivíem a Mèxic, d'on és la meva dona, i la 
situació allà era difícil. Vàrem pensar 
mudar- mos a Madr id, a Londres... Teníem una 
casa a Algaida, a on veníem a passar els estius. 
A mi em feia una mica de por instal·lar- mos 

aquí, era una idea que tenia per a un futur, no 
ara. Finalment vàrem decidir fer base a Algaida 
i ara ja no em mouen ni a pedrades! Mallorca 
està molt ben connectada. Em manca la vida 
social més directa dins el món ar tístic i el 
cinema, com tenia a LosÁngeles o Londres. 
Però em compensa.

T'inspira el teu poble, el Pla de Mallorca?
Realment no crec molt en la inspiració, crec en 
la feina. De vegades he estat inspirat a un hotel 
a un polígon de la Xina. Ara, és cer t que aquí 
tenc un escenar i molt propici per fer feina, per 
investigar, per provar fins que trob el que estic 
cercant. Vaig construir un estudi de 50 metres 
quadrats, separat de la casa, i estic tot el dia 
tocant el piano, pensant, fent música.

Ha canviat molt el Pla que deixares amb el 
d'avui?
Moltíssim. Quan era petit, el Pla era 
profundament agr ícola, no hi havia 
comoditats, anàvem a collir  gar roves en carro. 
Em sap greu que el món rural s'ha abandonat i 
això ha canviat el paisatge. M'impacta. Quan jo 

L'entrevista
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estudiava a Barcelona era un espectacle ar r ibar 
veient el Pla de Sant Jordi amb els molins fent 
feina, una bellesa! Em feia sentir  que tornava a 
casa. Ara això ja no hi és, és una llàstima.

Com veus l 'escena ar tística a Mallorca? I  al 
Pla?
Molt per davall de les seves possibilitats. Crec 
que Mallorca es mereix i haur ia de tenir una 
ofer ta cultural, musical i de cinema molt més 
impor tant. La cultura de Mallorca no destaca 
en el nostre producte tur ístic. Al Pla es poden 
fer moltes coses. Estic preparant per d'aquí a 
dos anys un festival de música, a ca nostra. 
S'han de seguir fent esforços perquè hi hagi 
més festivals de teatre, de música, de qualitat, 
no de poble.

Sembla que durant el confinament s'ha 
ressituat la impor tància de la cultura. Creus 
que aquesta idea de la cultura com a servei 
social perdurarà?
La medicina contra el confinament ha estat la 
cultura. Sense cultura la gent s'haur ia tornat 
"loca". Però jo no confiï massa del fet que la 
gent se'n recordi, s'oblidaran ràpidament. 
Entitats com Pla de Mallorca XXI i la gent de la 
cultura haurem de fer esforços perquè es valor i 
el nostre treball.

Què creus que necessiten els ar tistes per  
poder  desenvolupar  la seva tasca?
Fa falta feina, perquè puguin viure d'ella. Els 
ar tistes necessiten poder dedicar- s'hi. Amb la 
cr isi de la Covid- 19, la gent que toca a verbenes 
i hotels, que són músics professionals, 
autònoms, no tenen ni ERTE ni ERTO. Es 
menjaran s'estiu. Els hem d'ajudar a fer que 
puguin viure del seu treball, la cultura és 
fonamental.

Porreres sunr ise. Foto: Mar tin Page.
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Les neofestes, un fenomen comarcal?

Les neofestes són un fenomen 
en auge els darrers anys. Par lam 
d'un seguit de celebracions que 
coincideixen en el temps i això, 
sumat al fet de compar tir  al-
gunes caracter ístiques, fa que les 
haguem etiquetat d'aquesta 
manera. No debades, en forma i 
funció, són festes populars de les 
de tota la vida. I, com a fenomen 
recent, incorpora trets estètics 
nous que ens acosten a la idea de 
transgressió. El nucli dur 
d'aquestes festes el trobam a 
pobles de més a l'inter ior (a Mal-
lorca, la gran major ia de pobles 
són ?«a l'inter ior»!) i especial-
ment als de la comarca del Pla de 
Mallorca.
Una de les preguntes més recur-
rents i interessants és el perquè 
d'aquesta relació. Per no faltar a 
la ver itat, hem de dir que hi ha 
exper iències a localitats com Es-
porles, Llucmajor o Palma i que 
és un fenomen que s'anirà este-
nent a mesura que sorgeixin 
grups de gent que vulguin tenir 
una festa allà on hi manca. No 
debades, la percepció que el Pla 
és una mena de nucli ir radiador 
podr ia venir donada per una al-
tra percepció: que és una co-
marca amb una identitat i una 
autoidentificació molt for tes.
Lluny d'intentar fer generalitza-
cions essencialistes que ens di-
uen com és la gent en funció del 
lloc on viu, sí que podem fer al-
gunes pinzellades que ens ajudin 
a comprendre perquè les neo-
festes s'han fet for tes al Pla de 
Mallorca. En pr imer lloc, po-

dr íem dir que per necessitat. 
Pobles com Sencelles, Sineu o 
Petra es troben, en un moment 
determinat, mancades d'unes 
festes d'estiu que responguin a 
les necessitats de noves genera-
cions de joves. És possible que 
aquests grups vegin amb ad-
miració celebracions tan vis-
cudes i par ticipades com els 
cossiers de Montuïr i. Aquesta 

festa encarna, d'alguna manera, 
una Mallorca or iginal i tel·lúr ica; 
emperò, a més, els cossiers són 
un esdeveniment massiu i adap-
tat als temps actuals.

Amb aquest exemple vull posar 
de manifest una connexió im-
ponderable de la comarca del Pla 
amb la cultura popular, la tradi-
ció i la identitat.

Marcel Pich
Antropòleg i  autor  del l l ibre
"Les neofestes a Mallorca. Gimcanes, senyeres, déus pagans i  mobylettes"

Sa Revolta, Vilafranca. Foto: Marcel Pich.

Embala't, a Sencelles. Foto: Marcel Pich.
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Possiblement aquesta connexió 
es veu alterada per l'inici de la 
deslocalització econòmica dels 
darrers vint anys i per la global-
ització cultural i és aquí quan 
entra en joc el discurs de la 
tradició, que s'activa quan allò 
que ens recorda al passat es veu 
amenaçat. Això ser ia, idò, un al-
tre dels motius de per què les 
neofestes són un fenomen ar-
relat al Pla.
Un tercer motiu podr íem 
relacionar- lo amb el Pla com a 
entramat més o menys visible de 
connexions mater ials i culturals. 
El decorat, l'estètica i el passat 

del Pla ajuden a conformar una 
imatge, tant per a l'extern com 
per al local. Els paisatges rurals, 
l'arquitectura i la disposició ur-
bana contr ibueixen a generar un 
marc mental relacionat amb 
l'aïllament i l'autenticitat de la 
comarca i això és clau per par lar 
d'identitat. També, evidentment, 
la conformació d'un univers 
simbòlic ple d'intencionalitats 
que van des del desig d'anar a 
dinar a Es Cruce fins a penjar- se 
un br i d'alfabreguera a l'orella 
per Sant Bar tomeu passant per 
les sonades festes de Quintos o 
la relació amb la ter ra i el seu 

aprofitament. Manifestacions 
vàlides tant per als locals com 
per als visitants en termes d'as-
sociació amb el Pla com a reali-
tat. I, per descomptat, el motoret 
de Llubí, les Clovelles de Petra, 
l'Embala't de Sencelles o la Mu-
cada de Sineu com a par t 
d'aquest entramat.
En un altre ordre de les coses, 
fóra interessant observar si hi ha 
uns codis culturals comarcals 
que far ien que algú de Llubí 
pugui entendre tot el muntatge i 
desxifrar millor l'entramat de 
significants de la Mucada que no 
algú d'Estellencs. Si realment 
encara existeixen estructures 
sòlides que ajuden a crear esce-
nar is par ticulars i de 'compren-
sió comarcal'. El que està clar és 
que la relació entre els pobles 
del Pla es plasma a les neofestes, 
ja sigui pel desplaçament dels 
autòctons a una i altra festa o 
per la imitació per referenciali-
tat mútua.

Les neofestes són un afegit més 
a tot un imaginar i simbòlic i 
mater ial que genera identitat 
comarcal. Recullen alguna cosa 
similar a l'essència, que tot i 
ésser un constructe cultural que 
associam a la immutabilitat de 
qualque cosa, lloc o persona i 
que té a veure amb la nostàlgia 
d'un passat, és quelcom que 
forma par t dels nostres discur-
sos. A banda d'això, les neofestes 
al Pla demostren que aquesta és 
una comarca molt dinàmica, 
creativa i amb molt de potencial. 
Generen comunitat i, per què 
no, acaben esdevenint una 
marca identitàr ia més d'aquest 
Pla del segle XXI.

Mucada, a Sineu. Foto: Marcel Pich.

Les Clovelles, a Petra. Foto: Marcel Pich.

EL  PLA10 /  Juny 2020 21Cultura contemporània



El patr imoni cultural immater ial i  la Covid- 19

En un estat d'espera neguitosa 
per veure quan es reobren els 
vols internacionals i es pot 
reprendre l'activitat tur ística, 
des del Pla de Mallorca estant,  
apor tam una reflexió sobre quin 
és l'impacte de la COVID- 19 so-
bre el Patr imoni Cultural Imma-
ter ial (PCI) i apuntam com ha 
afectat i afectarà el nostre patr i-
moni més proper.
El què hem viscut del mes de 
març ençà és un procés del qual 
en som a l'inici. Un procés que, a 
la llarga, pot tenir uns efectes 
greus amb canvis i per íodes 
cr ítics d'abast difícilment avalu-
ables. Això en l'àmbit econòmic, 
social i, de retruc, sobre la cul-
tura i el patr imoni en general i, 
òbviament, també sobre el PCI. 
Mai no par lam només d'efectes 
sobre un aspecte aïllat de la 
globalitat i, en el cas del PCI, en-
cara menys, pel que suposa de 
connexió amb els modes de vida 
dels individus, els col·lectius o 
les comunitats que el sostenen i 
li han de mantenir les condi-
cions de salvaguarda.
La COVID- 19 pot esser consid-
erada com un accelerador de 
tendències com ho foren la 
fil·loxera de la vinya a finals del 
segle xix, que canvià el paisatge 
agrar i i la manera de viure d'un 
sector impor tant de la pagesia o, 
més recentment, la pesta 
porcina afr icana o la Xylella fas-
tidiosa, que liquidaren o aju-
daren a liquidar el sistema 
agroecològic que ens caracter-
itzava. Ara, la COVID- 19 apareix 

també en un moment i unes cir-
cumstàncies de canvis globals 
que afecten la línia de flotació de 
l'entornen el qual es desenvolu-
pen les exter ior itzacions del PCI.
Al Pla perviuen encara un nom-
bre impor tant de manifestacions 
de PCI classificables a cada un 
dels àmbits que defineix la Llei 
18/2019, de salvaguarda del pat-
r imoni cultural immater ial de 
les Illes Balears. Aquests béns 
responen a pervivències or igi-
nades en entorns econòmics i 
socials pretèr its que han es-
devingut tradició i han estat as-
sumides com a referents cohe-
sionadors i identitar is. En un 
procés de transmissió intergen-
eracional, s'han adaptat, han 
evolucionat i, conseqüentment, 
perviuen.
Mai però, al llarg de les dar reres 
dècades, s'havia previst una atu-
rada com la que ha causat la 
COVID- 19 i les seves seqüeles. 

Tot centrant- nos en l'àmbit de 
les festes, r ituals i cer imònies; 
les manifestacions sonores, les 
danses tradicionals i l'ali-
mentació, constatam que la 
pandèmia i les mesures de-
r ivades han fulminat totes les 
celebracions festives del calen-
dar i tant cr istià com musulmà. 
Aquesta nova situació per tor-
badora ho ha estat encara més 
pel fet que ha esborrat les fites 
que ens ajuden a sentir- nos co-
munitat. Durant la pandèmia 
hem deixat de fruir les celebra-
cions de quaresma, la festa del 
pa i el peix, el diumenge del 
Ram, les processons de Setmana 
Santa, els davallaments, la diada 
de Pasqua, les captes de 
panades, els pancar itats, etc. 
Tampoc no s'ha celebrat el final 
del ramadà i no sabem si es po-
drà celebrar la festa de l'anyell.
També s'han suspès les fires i 
festes de pr imavera: la festa del 

Andreu Ramis
Histor iador, antropòleg i  gestor  cultural
Membre de Pla de Mallorca XXI

Excursionista pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.

Macià Puiggròs Noguera. Massay Fotografia.
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llibre, sant Marc, la fira de Cos-
titx, la benedicció dels fruits, les 
fires de Sineu, Llor ito, Sen-
celles... Tot plegat, una ensulsi-
ada en el calendar i festiu que es 
nodreix de par ticipacions ac-
tives, concentracions massives, 
desplaçaments i àpats col·lectius, 
que conformen una par t signi-
ficativa de les manifestacions del 
PCI de la comarca i de la resta de 
l'i lla. Les der ivades de la supres-
sió d'aquestes celebracions són 
calculables en centenars de mil-
ers d'euros i també en l'estat 
anímic col·lectiu.
Una altra conseqüència de la 
pesta, ha estat que hem deixat de 
trobar- nos amb els veïns, 
coneguts i parents de sempre, 
amb els quals compar tíem mo-
ments puntuals del calendar i 
suara esmentat per ?en una 
nova integració?? "descobr ir "els 
veïns fins ara desconeguts (ur-
banites nou vinguts, immigrants, 
ciutadans fugitius en temps de 
pandèmia), amb els quals durant 
l'estat d'alarma hem compar tit la 
patètica, però gratificant, ale-
nada als balcons. I, sobretot, 
hem "descober t" noves formes de 
comunicació en línia que d'es-
poràdiques passaran a habituals.
També hem alterat algunes 
pautes alimentàr ies i hem re-
descober t habilitats d'autocon-
sum i subsistència.
Així es desprèn dels indicadors 
de demanda a hipermercats, bo-
tigues i viver istes. Increment ex-
ponencial de consum de far ina i 
llegums, extensió de microhor ts 
d'estiu, etc. La mobilitat re-
str ingida entre municipis ha 
permès també recuperar pautes 
de consum minor itàr ies de nova 
tendència (sobirania alimentàr ia, 
Km0, petit comerç, etc.). En sen-
tit contrar i, la restr icció de mo-
bilitat ha dificultat les toses, una 

activitat ramadera de pregones 
ar rels tradicionals que, para-
doxalment, requereix por tadors 
procedents de l'Uruguai o països 
de l'Est d'Europa.
Hem percebut una cer ta ale-
grança a la cuina i la pastisser ia 
de les festes de Pasqua. Tothom 
qui ha pogut ha cuinat panades i 
rubiols encara que hagi estat en 
el microones. També s'han 
mantingut les caragolades per 
sant Marc, celebrades a l'àmbit 
familiar i no, de manera multi-
tudinàr ia, al restaurant El Cruce. 
La Fundació Mallorca Literàr ia 
ha reconduït el projecte de cuina 
del Tradicionar i a cuina de Con-
finament o l'impuls del Calen-
dar i Folklòr ic digital que ens 
apor ta un cer t lligam amb una 
manera de pautar el temps que 
se n'ha anat en orr is. Altres han 
dictat conferències o promogut 
col·loquis a través de les xarxes. 
La força major ha congelat ini-
ciatives de l'administració, com 
la constitució del Consell Asses-
sor del Patr imoni Cultural Im-
mater ial de les Illes Balears o 
l'inventar i de PCI de Mallorca, 
que podr ien incidir sobre algun 
element localitzat al Pla de 
Mallorca.
Tanmateix, en el nostre entorn 
mediter rani, les manifestacions i 
pr incipals concentracions de 
cultura expressiva se celebren 
durant l'estiu. Aquest serà el 
punt cr ític en què es farà més 
evident l'efecte de la nova nor-
malitat. Ja hem vist anunciada la 
suspensió de les festes de Sant 
Joan de Ciutadella de Menorca. 
Les incògnites són grans: com 
seran les festes de sant Jaume a 
Algaida i amb quines limitacions 
hi ballaran els cossiers? I sant 
Feliu de Llubí i santa Pixedis de 
Petra? Com serà la revetla de 
sant Domingo a Llor ito? Per la 

Mare de Déu, hi haurà carreres 
en el cós de Sineu? Com ballaran 
els cossiers de Montuïr i? 
I les festes innovades del Much, 
s'Embalat, es Mobilette, ses 
Cloveies? Si se celebren, s'hau-
ran d'adaptar a uns nous formats 
que no sabem si es podran tol-
erar : retrocés en l'ocupació dels 
espais públics, contenció, afora-
ments restr ingits, distanciament 
social, ús de mascaretes i, con-
seqüentment, menys disbauxa, 
menys desinhibició, menys 
espontaneïtat, menys sexe, 
menys...
En definitiva, sospit que, més 
que no amb una "nova normali-
tat", ens toparem de nou amb la 
realitat de sempre ?reinterpre-
tada, limitada i condicionada, 
però amb els seus (d)efectes i 
excessos? i pel que fa al patr i-
moni cultural immater ial i, si 
més no, a l'àmbit de la cultura 
expressiva, la COVID- 19 haurà 
estat un accelerador de tendèn-
cia cap a la restr icció de la 
lliber tat.

Inter ior de la possessió des Calderers (Sant Joan), ober ta al públic com a museu. 
Foto: Tomàs Vibot.
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Ara més que mai, amb la cr isi generada 
per la Covid-  19, se'ns fa evident la neces-
sitat 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 pro-
ductes més frescs i en un punt de madu-
ració més òptim, així com un consum en-
ergètic mínim per al seu transpor t, em-
balatge i conservació.

Aquests aspectes són millorables si hi 

afegim que els productes siguin de var i-
etats locals, races autòctones o provinents 
del sistema de producció ecològica que, 
entre altres valors, en ser molt adaptats al 
ter r itor i, requereixen menys consum hí-
dr ic i ajuden a la prevenció d'incendis.

Consumir producte local contr ibueix 
clarament a la sostenibilitat ecològica i a la 
diversificació econòmica necessàr ies per a 
la reor ientació del nostre model productiu 
i garanteix un preu just al productor.

Pr oducte local :
com es pr odueix  i  es

consumeix  al  Pla?

Jul iol  2020
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És evident que Mallorca ha canviat més en els 
últims cent anys que no havia fet d'ençà que els 
pr imers pobladors 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 
menestrals, 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 generant un èxode 
rural. Paral·lelament, començava la 'revolucio? 
verda' per la qual s'introduïren en massa els cultius 
forans (substituint fins i tot per complet els 
autòctons), es mecanitzaren la major ia de tasques 
agr ícoles i començaren a emprar- se de forma 
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 
panorama agr ícola, que havia sigut bàsic al Pla, 
queda? tocat de mor t. 
Així i  tot, l?agr icultura mante? una cer ta activi tat 
econòmica 
Les ter res agr ícoles estan destinades al cultiu de 
secà, essencialment de cereals (blat, ordi i civada), 
ametllers, garrovers, figueres, olivars, vinya i 
far ratges. La ramader ia tambe?és present, amb 
ramat oví, boví i porcí. 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. Les dades 
d'ocupació indiquen que l'agr icultura es manté en 
els darrers 5 anys al voltant dels 650 treballadors, 
que per fer- nos una idea de la magnitud, és 
l'equivalent a la plantilla de l'EMT de Palma. 
Els productes agrar is tr ansformats tenen algun 
èxit 
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. Tenen èxit 
entre els residents estrangers i en les expor tacions 
a països europeus del nord. Segueixen estant en 
franca minor ia entre tots els productes que es 
venen de fora. 
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), Trull (Mar ia), 7 
Empelts (Petra), Es Clot (Petra), Oli des Mirant 
(Petra), Oli Duntemps (Petra), Llecor Duntemps 
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Porreres sunr ise. Foto: Mar tin Page.

(Petra), L'Agre Duntemps (Petra), Oro Líquido 
(Porreres), Novembre (Petra), Reis de Mallorca 
(Petra), Son Naava (Porreres/Montuïr i), Son Nebot 
(Porreres), S'oli des molí (Randa), Oli de Son 
Dexotte (Sant Joan), Oli des Pla (Sencelles), Jornets 
(Sencelles) i Oli de Son Real (Sineu). 
Pel que fa al vi, hi trobam diverses bodegues amb la 
Denominació d'Or igen Protegida Pla i Llevant: Can 
Coleto (Petra), Can Majoral (Algaida) i Miquel 
Oliver (Petra) i una amb denominació Vi de la Terra 
de Mallorca, Oliver Moragues (OM) d'Algaida; 
també d'altres, com Mesquida Mora de Porreres. 
L'agr icultura s'aguanta com pot en una Mallorca 
dominada pel monocultiu tur ístic 
Com tots sabem, la intensitat tur ística de Mallorca 
no atura i l'economia dels serveis tur ístics directes 
o indirectes ja domina quasi completament tot el 
producte inter ior brut. Segons la Fundació 
Impulsa, el Sector Serveis genera el 85,5% de la 
r iquesa de Mallorca, mentre que l'agr icultura és el 
0,4%. 
Com ja hem dit, la comarca del Pla ha estat 
tradicionalment una zona eminentment agr ícola i 
ramadera que a par tir  de la dècada dels 60 va viure 
una cr isi d'abandonament per la tracció del sector 
tur ístic. Tot i això, en l'actualitat les ter res 
conrades suposen encara 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 icultura basada en petites explotacions 
familiars, que no poden competir amb les 
explotacions agr ícoles d'altres indrets però que, en 
canvi, donen productes de gran qualitat. 
L'agr icultura ecològica va progressant 

En els darrers anys, han sorgit 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 ametlers i els 
garrovers, que es veuen afavor its per les fèr tils 
ter res argiloses. Destaca també el conreu 
d'hor talisses de secà com el tomàquet, amb la 
var iant de tomàtiga de ramallet, 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. 

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 ara s'acosta 
més al model urba que no a l'agr ícola. Aixo? l'ha 
ober t als serveis bàsics com l'educació, la sanitat, 
les comunicacions, etc. pero?ha perdut una par t 
essencial i difícilment recuperable de la memòr ia 
col·lectiva agr ícola i rural.
És evident que el sector tur ístic té un cer t 
potencial de creixement (que es veurà relentit per 
l'actual cr isi sanitàr ia, però que tornarà a 
recuperar- se), sempre de manera sostenible i amb 
sinergia amb el sector agrar i, per elaborar 
productes de gran valor afegit, creant una 
personalitat pròpia allunyada dels estils de serveis 
de sol i plat ja o de tur isme urbà. 
Encara que ja hi ha algunes iniciatives ecològiques 
en el sector agr ícola i tur ístic, la transició ecològica 
ha de ser una gran 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 tornés 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 
diversificació de l?economia a les Illes i cap a 
l?autosuficiència de recursos alimentar is. Algunes 
de les propostes de l?associació passen per 
potenciar l'agr icultura amb productes com el vi i 
l'oli i altres de producte transformat; donar supor t 
als comerços tradicionals dels pobles, 
especialment aquells que fan productes vinculats a 
l?agr icultura o potenciar la indústr ia 
agroalimentàr ia de productes locals.
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Jaume Alzamora Riera (Ar tà, 1971), llicenciat en Geografia 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 
legislatura va ser director insular de Par ticipació Ciutadana i Joventut i de Promoció 
Sociocultural entre 2015 i 2017, quan va ser nomenat director gerent de l?Agència 
d?Estratègia Tur ística de les Illes Balears (AETIB), des d?on va treballar per la creació 
dels Segments Estratègics Tur ístics (SET) com el de la gastronomia o el de tur isme 
actiu.

"La ciutadania és més conscient de la impor tància 
del producte local: ara toca fidel i tzar - los"

JAUME ALZAMORA RIERA
Conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

Com valora l 'estat de la producció local 
agroalimentàr ia a Mallorca i , específicament, 
al Pla? 
Pr imer de tot, s?ha de valorar positivament 
que, en una illa que viu del tur isme, hi hagi 
iniciatives i emprenedors que enr iqueixin el 
sector pr imar i. Són positives també les últimes 
dades públiques de producció ecològica. 
Tanmateix, no podem ignorar el fet que cal 
diversificar l?economia de Mallorca.

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 pràctica en 
producció local agroalimentàr ia al Pla de 
Mallorca?
El pr imer que m?ha vengut a la ment són els 
vins Can Majoral, perquè en solem comprar i 
els identific com a producte del Pla, de 
producció ecològica i fruit d?una empresa 
familiar. Després, si pens en un producte de 
Mallorca del Pla, pens també en l?albercoc de 
Porreres, en els seus der ivats i en una altra 
empresa familiar, Can Parr í. 
Quines caracter ístiques ha de tenir , des del 
punt de vista de la rendibi l i tat i  sostenibi l i tat 
(ambiental, ecològica, social), una bona 
pràctica de producció local?
La producció local en si mateixa ja fomenta la 
sostenibilitat, ja que redueix els impactes del 
transpor t, manté les var ietats locals, 
contr ibueix al manteniment del camp?  Bones 

L'entrevista
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pràctiques també són les referents a inserció 
laboral, a la formació permanent 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 
atractius i adapti aquells productes dels quals 
té excedents i sigui capaç de respondre als 
gustos dels consumidors i consumidores amb 
innovació. 
Quines creu que són les pr incipals di ficultats 
o reptes que afronten els productors locals 
per  subsistir ?
Està clar que enfrontar- se als grans, és a dir, 
haver de competir amb empreses productores 
estatals o internacionals amb avantatges 
econòmics i estructurals, o trobar- se 
condicions complicades per entrar 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 
competidors externs.
Com creu que el producte local pot ajudar  a 
dinamitzar  l 'economia d'una regió? Hi veu 
connexions amb altres àrees, com el tur isme, 
la innovació o el tercer  sector - serveis socials i  
comunitar is?
Elaborar aliments, ar tesania, moda o ceràmica 
a Mallorca té repercussions a la resta de 
sectors, ja sigui transpor t, comerç, embalatge?  
Quan xerram de diversificar l?economia amb la 
producció local, és posar en marxa iniciatives 
que treballin productes tradicionals, nous o 
innovadors, però també que la cadena 
productiva s?enr iqueixi. El tur isme pot ajudar a 
la diversificació econòmica, perquè la 
dinamització del producte de Mallorca s?ha de 
fer a par tir  del consum intern però també des 
del punt de vista tur ístic. Però també és 
necessar i que el mateix sector productiu 
agroalimentar i sigui capaç de diversificar la 
sor tida dels seus productes a través de la 
transformació, el retorn o la revitalització de la 
gastronomia.

Quines actuacions duen a terme des del 
Consell  per  promocionar  el producte local i  
donar  supor t als productors?
Des de Promoció Econòmica destinam més 
doblers 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 forns. 
Aquests són els ajuts que hem posat en marxa 
dins el 2020, però alhora mantenim contactes 
amb els supermercats presents a l?illa i amb les 
associacions de productors per tal d?establir  
col·laboracions a favor del nostre producte. 
A banda d?això, com bé indica el nom del 
Depar tament, promocionam amb campanyes a 
xarxes i a mit jans el producte de Mallorca per 
animar al seu consum. També val la pena 
esmentar que des de Mallorca Rural treim 
convocatòr ies per al desenvolupament rural, i 
s?hi poden adher ir tant ajuntaments com 
entitats. 
Com creu que pot afectar  a la producció i  
consum de producte local l 'escenar i  de la 
pandèmia?
Malauradament, les vendes han minvat, 
pr incipalment per la paralització dels sectors 
de l?hoteler ia i la restauració, i els excedents 
han crescut. Ara bé, a la vegada, la ciutadania 
ha esdevingut més conscient de la impor tància 
dels productors locals. El sector pr imar i no ha 
aturat de fer feina en tot l?estat d?alarma, i han 
sorgit iniciatives de venda online o de 
repar timent a domicili que hauran 
modernitzat i fet més eficient el funcionament. 
El que ens toca ara és fidelitzar els 
consumidors i les consumidores i guanyar- ne 
més.
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El seu destí semblava estar escr it: forma par t de la 
quar ta generació d?una família vinatera. És la 
pr imera dona al capdavant. ?Vaig néixer entre 
vinyes, bótes i olor de fermentació de raïm?, 
explica, ?quan em demanaven què volia ser de gran 
deia que filòloga però que també volia tenir un 
celler petit?. Quan va ser l?hora 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 personal: les bodegues 
Mesquida Mora.
Tot i ser la seva passió troba grans 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 productors i marques, i 
el petit tamany no els ajuda a ser competitius. ?El vi 
mallorquí segueix essent un gran desconegut per al 
consumidor local, no tant per l?estranger : la gent 

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 tradició vitícola 
consolidada?.
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 tracte 
personalitzat, explicant què hi ha darrere una 
botella de Mesquida Mora?, diu.
Quan se li demana perquè és tan impor tant 
fomentar la producció local, ho té clar : ?No hi ha 
altra alternativa, a una illa amb recursos 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 jardiners de Mallorca.?

Experiències
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Guil lem Mas
Oli, Vilafranca

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 Vilafranca i Petra i em 
va semblar una bona manera 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 
caracter ístiques singulars, sinò comercialment no 
podem competir amb una gran cooperativa 
d?Extremadura?, 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 Balears, 
no hi ha una legislació específica per a petits 
cultivadors ar tesans, com a França. ?Quan fas oli, 
envases i comercialitzes tens els mateixos 
requer iments que una gran empresa que fa tones, 
molts pagesos se n?afluixen?, es queixa.

En Guillem creu que la promoció de l?agr icultura 
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 
favorable a la seva activitat i conscienciar els 
consumidors de la impor tància de comprar 
producte local. ?Els mallorquins i mallorquines han 
d?entendre que consumir una pruna de Xile no és 
sostenible?, afirma.
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.

Bàrbara Mesquida
Vi, Porreres

29Producte local



EL  PLA8/ Juliol 2020

Pere Ferragut Mindona (Algaida, 1977) va deixar la 
seva anter ior feina per dedicar- se a la pagesia, amb 
una clara aposta per l?agr icultura ecològica, 
especialment a l?hor talissa, a la seva finca, Can 
Delomo. ?Els meus padr ins eren pagesos, crec que 
era un sentiment amagat que tenia i em va sor tir  fa 
quatre anys, però em semblava molt difícil, per la 
infraestructura, la maquinàr ia? . és molt guapo 
sembrar, però el que treus de la ter ra ho has de 
comercialitzar?, explica.
El que millor li funciona és la venda a domicili, des 
del pr incipi a Algaida i Pina i ara també Llucmajor, 
Randa i Montuïr i. També venia, abans de la cr isi de 
la Covid- 19 als menjadors de les escoles d?Algaida i 
Llucmajor. També restaurants com Cap Rocat, que 
han apostat pel producte local ecològic, han estat 
bons clients. Aquesta producció, que ja estava 
preparada, l?han hagut de reconduir. No tenen 
intermediar is, i així no han d?incrementar els preus 

per ar r ibar a més gent. ?Ara és un moment cr ític 
per posar en venda el que hem produït: la gent 
cerca producte barat, i es té la falsa creença que 
l?ecològic és car?, explica.
Reconeix la voluntat de l?administració pública per 
donar supor t als productors a través 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 
xarxa, per això es coordina amb Apaema per 
formar par t d?una cooperativa de productors locals 
i ecològics per distr ibuir un ventall gros de 
productes.
Creu que, a poc a poc, està canviant el per fil de 
consumidors: ?Hi ha gent que està interessada en 
veure el procès, disfruten de venir a l?hor t. És una 
manera de fer la compra diferent, fent una volta 
per fora vila?.

Experiències

Pere Mindona
Hortalissa, Algaida
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El paper  dels mercats i  les fi res singulars: 
el cas del Mercat de Sineu

La Direcció General de 
Polítiques per a la Sobirania 
Alimentar ia, de la Conseller ia 
d?Agr icultura, Pesca i 
Alimentació, va comanar la 
passada pr imavera un estudi 
sobre ?El paper de la pagesia en 
la cultura mater ial i immater ial 
dels mercats i fires singulars de 
les Illes Balears?. Aquest estudi, 
redactat per un equip 
multidisciplinar i, hi ha inclòs el 
Mercat de Sineu com a exemple 
de mercat històr ic.
Els factors que s?han tingut en 
compte a l?hora d?incloure- hi 
alguns mercats han estat:
1.-  Presència major itàr ia o molt 
significativa de producte 
agr ícola, ramader 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 
tradició, i ?si se?n dona el cas? 
amb un pòsit arquitectònic o 
toponímic encara vius.
4.-  Tenir notable activitat.
A hores d?ara, el mercat de Sineu 
és l?únic del Pla de Mallorca que 
entrarà en l?estudi, tot i que a 
nivell de fires sí que la comarca 
tindrà una presència impor tant 
amb la Fira del meló de 
Vilafranca, la Fira de la Mel de 
Llubí, la Fira del Porc Negre i la 
fira de maig a Sineu, la Diada de 
Fira ecològica de Porreres, entre 
d?altres.

Dins el marc de l?estudi, que 
s?entregarà 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 actors.
El mercat de Sineu va tornar a 
obr ir  les por tes dins l?Estat 
d?Alarma, dia 6 de maig, amb 
menys parades de l?habitual. Una 
de les polítiques dutes a terme 
per l?ajuntament davant aquesta 
situació de pandèmia ha estat 
tornar els diners 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 productors i 
venedors, que actualment tot i 

vendre al mercat no han 
d?abonar les taxes per fer- ho.
Una paradoxa que s?ha trobat ha 
estat la (casual?) coincidència 
que els productors de fruita, 
verdura, mel, entre d?altres, 
tenen una visió general negativa. 
Es queixen molt de les 
condicions que tenen, de les 
traves administratives i 
jur ídiques, de les poques 
facilitats que troben, veuen el 
relleu generacional complicat i 
el futur del sector agrar 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 

Margalida Mulet i  Tomàs Vibot
Doctora en antropologia social, especial i tzada en antropologia de l?al imentació i  l?agroecologia
Fi lòleg i  investigador  del patr imoni mater ial i  etnològic de Mallorca

Embala't, a Sencelles. Foto: Marcel Pich.
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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?altra banda es troben els 
revenedors, que en són par t 
destacada, els quals tenen una 
visió més aviat positiva. Creuen 
en general que se?ls ha donat 
ajut i prou promoció des de les 
institucions. D?aquests molts 
n?han heretat la parada o tenen 
assegurada la continuïtat 
familiar. Un d?ells apuntava que 
?la pagesia té mal futur als 
mercats perquè els resulta més 

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?.
Els venedors 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 
moderna (falta de temps, 
incorporació de la dona al 
mercat laboral, reducció dels 
nuclis domèstics, abandonament 
dels camps i preponderància del 
sector serveis, etc.) han implicat 
també una evolució en el tipus 
de productes que es venien, com 
per exemple l?aviram. La venda 
de races autòctones ha baixat 
moltíssim: ?ara la gent només vol 
gallines ponedores que te donin 
ous l?endemà i, clar, la gallina 
mallorquina no és rendible, però 
és nostra?.
Alguns venedors aposten també 
per productes diferenciats de 

cara als tur istes (les fruites més 
cares, versions 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. Ara bé, en general, 
els mercats no s?escapen de la 
dinàmica de temporada tur ística 
baixa i alta, i diversos venedors 
es queixen de les poques vendes 
durant l?hivern apuntant que 
veuen el futur dels mercats com 
un producte més de temporada.
En definitiva, tal com afirma el 
catedràtic 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 tradicionals 
tinguin un futur assegurat, i això 
passa perquè als placers els sigui 
rendible. I, a dia d?avui, la pota 
més fluixa és la dels placers 
productors, que són els que ens 
asseguren de manera més fiable 
el tan demandat ?producte km 
0?. Cal veure els mercats i les 
fires tradicionals com a par t 
indissociable del nostre cabal 
cultural i, per tant, de la nostra 
idiosincràsia com a comunitat 
històr ica.

Les Clovelles, a Petra. Foto: Marcel Pich.
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Ha impactat el confinament als hàbits 
al imentar is i  de consum del Pla?

L'alimentació i les seves 
pràctiques 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 temporalitats. En 
aquestes línies, hem volgut 
reflexionar sobre una 
temporalitat 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 
informació es va recollir  
pr incipalment a través d?un 
qüestionar i en línia a una mostra 
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 persones residents a 53 
municipis de Mallorca. El 
per íode temporal 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 

explorator i amb dades 
estadísticament no 
representatives de la població.

La mostra està composta per 15 
homes i 8 dones que viuen 
pr incipalment en unitats 
familiars de 3 o 4 membres als 
municipis d?Ar iany, Costitx, 
Lloret, Mar ia de la Salut, Llubí, 
Montuïr i, Petra, Porreres, Sant 
Joan, Sencelles, Sineu i 
Vilafranca. El grup d?edat més 
representatiu és el d?entre 45 a 
64 anys. Es tracta de persones 
majorment amb ocupacions 
tècniques i professionals. La 
situació laboral que més destaca 
és el nombre de persones en 
actiu, en especial per compte 
aliena.

Aprovisionament, hàbits de 
compra i  producte local
Les caracter ístiques 
mencionades per la mostra a 
l?hora de comprar un producte 
alimentar i son: que el producte 
sigui local; fresc o de temporada 
i ecològic, encara que el preu i la 
relació qualitat- preu tenen 
també incidència. La major ia 
declara comprar els productes 
frescos com la fruita i la verdura 
al petit comerç i al supermercat, 
encara que també s?inclouen 
altres opcions com els mercats 
ober ts.

Respecte a l?impacte del 
confinament, els canvis més 
significatius són d?una banda la 
reducció en la freqüència de 

Col·lectiu Amantina
Antropologia, Recerca i  Patr imoni. Som un col·lectiu  d'antropòlogues professionals (Diana Bor ràs, Mar ina 
Calvo i  Margalida Mulet) amb exper iència en recerca apl icada, gestió del patr imoni i  desenvolupament local.

Excursionista pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.

Venedor de fruita a un mercat exter ior durant el confinament. Abr il 2020.
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compra 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 Petra.
Per altra 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, 
gràcies sobretot a les xarxes 
socials, la millora de la 
comercialització d?aquest tipus 
de producte amb el lliurament a 
domicili i, per últim, la 
solidar itat envers els productors 
de les illes i la voluntat d?incidir 
en la recuperació econòmica. El 
67% de les persones diuen haver 

augmentat el consum de 
productes locals i argumenten 
que és una pràctica que 
mantindrà en el temps.
Això no obstant, malgrat la 
conscienciació de xarxes de 
consum local a l?illa, el peix de 
proximitat queda exclòs d?aquest 
procés i no sembla haver- hi 
xarxes 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?accessibi l i tat 
del peix fresc fou un 
determinant 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 

peixater ia fou un impediment 
per garantir  el seu consum: 
?Perquè no disposo de peixateria a 
prop i no voler transitar a altres 
llocs?, indica un home de 
Porreres. En altres casos, 
l?accessibilitat va estar 
condicionada per la temporal i tat 
de l?accés com el cas de Petra, 
?la botiga de compra de peix 
només obri un dia a la setmana?, 
indica un jubilat de seixanta- tres 
anys.
Un altre aspecte que ha afectat el 
consum del peix fresc durant el 
confinament va lligat a les 
pràctiques socials i  culturals 
habituals del seu consum. Tal 
com indica el president 
d?Opmallorcamar el consum de 
peix fresc exper imenta canvis 
significatius en els darrers anys, 
lligat a una pèrdua de la cultura 
del peix a l?inter ior de les 
famílies. Factors 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 restaurants que, juntament 
amb els supermercats, són els 
grans compradors i venedors de 
peix fresc a l?illa. El tancament 
de restaurants durant 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 mestra de 
vint- i- quatre anys de Sencelles.

Impactes en les pràctiques 
al imentàr ies
Les representacions de salut i  
malaltia associades a la 
sedentar ietat durant el 
confinament, aspectes 
sociohistòr ics lligats a les 
conductes alimentàr ies, són 
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Venda de peix a la Llot ja 
de Palma. Maig, 2020.
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indicadors dels canvis en les 
pràctiques alimentàr ies en 
per íodes de cr isi. Destaca 
l?augment de productes més 
sans, com la fruita i la verdura: 
?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 Porreres. Inversament, 
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 compra: 
?Llegums, pastes, farina, brou, 
etc,, perquè és més poc probable 
que es facin malbé? respon una 
altra enquestada de Llubí.

Respecte a innovacions socials 
der ivades de l?estat 
d?excepcionalitat, el 50% dels 
enquestats han conegut nous 
proveïdors i formes de 
distr ibució durant 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?, afirma una 
dona de trenta- dos anys. Les 
botigues, els nous supermercats 
com Agromart, bodegues a 
Binissalem, les cooperatives 
locals com Mè Ecològic, Camp 
mallorquí o Joves cooperatius 
són citats pels enquestats.  
Aquestes alternatives semblen 
acompanyar- se sovint per canals 
d'informació i  de compra 
onl ine, par ticularment per 
Whatsapp, com indiquen el 30% 
de les persones enquestades del 
Pla.

El peix: compra, consum i 
cuina mar inera
Més de la meitat de la mostra de 
gent del Pla (14 persones) han 
consumit peix fresc durant 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 rap, 
gamba, pop, rat jada, molls, lluç, 
mussola i llobarro.

Les dades ens mostren que el 
consum de peix augmenta quan 
es tracta de peix envasat, 
congelat o en conserva. Aquest 
tipus de peix en la seva totalitat 
és impor tat, a falta d?una 
indústr ia processadora de peix a 
les Balears. 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 factors pr incipals a l?hora de 
comprar un producte, local, 
fresc o de temporada i ecològic, 
no s?apliquen de la mateixa 
manera en el cas del peix.

Les espècies de peix més 
consumides citades a l?enquesta 
han estat el salmó, el bacallà i la 
dorada, 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 carn seguint cànons de 
comoditat i rapidesa. El peix ha 
estat consumit per la major ia de 
la mostra només un cop a la 
setmana, i el 58% diuen haver- ne 
reduït el consum durant el 
confinament. Per tant, el 
consum de peix sembla tenir un 
impacte residual en el menú 
setmanal de la mostra de la gent 
del Pla.

Sorprèn que tant al Pla com a la 
resta de l?illa s?anomenen una 
gran var ietat d?espècies de peix,  
tot i que no sempre es 
consumeixin. Les persones 
enquestades citen peixos com el 
gerret, la rata, el jonquillo, el 
moll, els raons, o el rap, però 
sobretot espècies com el cap roig 
i la llampuga. Una cosa semblant 
passa amb els plats familiars, la 
cultura al imentar ia mar inera 
sembla existir, de vegades més 
en l?imaginar i familiar que en la 
pràctica. 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.

Macià Puiggròs Noguera. Massay Fotografia.
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Al cor de l'i lla, a un terr itor i envoltat per 
l'imaginar i d'allò més profund de Mallorca, 
trobam multitud de persones vingudes 
d'altres indrets del món. Atretes per la 
bellesa dels seus camps, la tranquil·litat 
dels seus pobles, l'autenticitat de la seva 
gent i la seves tradicions o, senzillament 
buscant millors opor tunitats de vida, con-
viuen en un gresol de cultures a molts 
pobles del Pla.

Grans o petits empresar is, emprenedores, 
ar tistes, treballadors, exiliades, jubilats o 
joves que passen la vida (o uns mesos a 
l'any) a algun dels 14 municipis que con-
formen la comarca.

En aquest número ens hem volgut apropar 
a les seves realitats, els motius que els van 
dur al Pla de Mallorca, que els apor ta viure 
a algun dels seus municipis i també què 
apor ten ells i elles a la regió.

Benvinguts i benvingudes!

Est r anger s al  Pla:
una comar ca ober ta al  món

Agost  2020
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Redacció El Pla.-  A l?ar ticle publicat el passat 22 
d?agost a l?Ara Balears, Sebastià Alzamora 
assenyalava que ?des del car rer del Jamón, fins a 
les hostatger ies de Felanitx o Lluc, la pet jada 
alemanya és d?una impor tància absoluta?. Ben 
enmig d?aquestes coordenades de referència s?hi 
troba el Pla de Mallorca que, com veurem, no n?és 
una excepció.

Vint anys de presència estrangera al Pla
La població dels pobles del Pla ha anat 
evolucionant en els darrers vint anys seguint les 
dinàmiques que han afectat també la resta de l?illa. 
Segons les xifres oficials del padró (IBESTAT), l?any 
1999 només el 4,9% de la població del Pla era 
d?or igen estranger. S?hi observen cer tes diferències 
entre els pobles. Així, a Petra i Llubí no s?arr ibava 
al 3%; mentre que Sineu, Sant Joan, Porreres i 
Montuïr i, no sobrepassaven el 4%. A l?altre extrem, 
Costitx (9,5%) i Santa Eugènia (8,3%) es trobaven per 
damunt de la mit jana de Mallorca, que en aquell 
temps era del 7% d?estrangers.
En només deu anys, la situació va canviar 
dràsticament. De 1999 a 2009, la població del Pla de 
Mallorca va passar de 28.832 a 36.989 habitants. 
També es va incrementar la proporció 
d?estrangers, passant del 4,9% al 17,8%. Encara que 
tots els pobles guanyen un mínim de deu punts 
percentuals, segueix havent- hi diferències. Petra i 
Llubí es mantenen en les darreres posicions, ara 
amb el 12,3% i el 15,7%, respectivament. Costitx, 
abans líder, es queda al voltant de la mit jana de la 
comarca, mentre que ocupen les pr imeres 
posicions Porreres (que passa del 3,71% al 22,84%, el 
poble amb un major increment de població 
estrangera), Lloret (21,6%) i Montuïr i (20,76%). Això 
no obstant, totes aquestes poblacions s?hi troben 
per davall de la mit jana de Mallorca: 23,5%.
En els darrers deu anys es produeix un lleuger 
estancament tant pel que fa al creixement 
poblacional com a l?arr ibada de nous estrangers 

residents. En el per íode 1999- 2009 la població del 
conjunt de Mallorca havia crescut a un r itme del 
2,7% anual i la del Pla al 2,5%. En canvi, entre el 
2009 i 2019, aquest r itme s?alenteix fins al 0,4% i el 
0,6%, respectivament (els pobles del Pla guanyen 
2.156 habitants en els darrers deu anys). La població 
estrangera es consolida però no var ia massa en 
nombre ni en ubicació. Així, la mit jana per al 
conjunt del Pla se situa l?any 2019 en el 17,4% de 
població nascuda a l?estranger. Per pobles, el 
pr imer municipi és Porreres (22,5%), seguit de 
Lloret (21,4%) i Ar iany (20,1%). Sencelles (15,2%), 
Santa Eugènia (13,3%) i Petra (12,8%), n?ocupen les 
darreres posicions. Seguint la dinàmica dels 
darrers anys, cap poble supera la mit jana illenca 
del 22,7%.

EL  PLA

DOSSIER

ESTRANGERS AL PLA
Dossier

Com ha evolucionat la població 
estrangera al Pla de Mallorca?
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Porreres sunr ise. Foto: Mar tin Page.

Quina és la procedència dels estrangers del 
Pla?
Recordem que l?any 1999 el líder del rànquing de 
pobles amb població estrangera era Costitx. El 65% 
d?aquests eren alemanys, mentre que la resta es 
dividia en diverses nacionalitats, sense cap altra 
amb un pes específic. Aquesta impor tància es veia 
reflectida, en major o menor proporció, a la resta 
de municipis del Pla, a excepció de Mar ia i 
Vilafranca, on la població alemanya (i europea) era 
testimonial i en canvi ja hi havia un nombre 
impor tant de marroquins i, en el cas de Vilafranca, 
també de cubans.

El 1999, les nacionalitats més representades eren, 
per ordre, alemanya, marroquina, br itànica, 
argentina i francesa. El 2009 la situació canvia, 
entrant Romania a la quar ta posició, i amb 

l?Equador i Colòmbia superant a França, que passa 
de la cinquena a la vuitena. Costitx, Sencelles i 
Santa Eugènia són, el 2009, els únics pobles on la 
presència d?empadronats extracomunitar is és 
escassa i la població estrangera és eminentment 
europea (alemanya, br itànica i francesa). En els 
darrers anys, això sí, Sencelles i Santa Eugènia 
guanyaran en representació argentina.

Conclusions
Com a trets compar tits, a la major ia de municipis, 
l?alemanya s?ha mantingut al llarg dels anys com la 
nacionalitat més representada, seguida de Marroc 
(essent la marroquina actualment la nacionalitat 
estrangera amb més representació al Pla). El 1999, 
l?alemanya era la pr imera nacionalitat a nou pobles, 
la marroquina a quatre i la br itànica a un 
(Sencelles). El 2019 aquesta situació s?ha capgirat: 
l?alemanya és la població amb més empadronats a 
quatre municipis, mentre que la marroquina ho és 
a nou. Només s?escapa d?aquesta dinàmica Mar ia de 
la Salut, on la nacionalitat amb més empadronats 
és l?equator iana. És destacable la presència 
romanesa a Algaida i Porreres, la italiana a Lloret i 
Sineu, la búlgara a Llubí, l?equator iana a Montuïr i 
(a més de l?esmentada a Mar ia) o la colombiana a 
Ar iany.
Com hem vist, els alemanys tenen un 
protagonisme destacat, i així i tot, les dades del 
padró poden produir un biaix, sobretot pel que fa 
als darrers anys. Segons les dades oficials, a 2019 hi 
ha 6.808 estrangers empadronats als municipis del 
Pla. El 2009 hi havia 1.481 alemanys empadronats; 
el 2019, només 897. El catedràtic de Geografia 
Humana de la Universitat de les Illes Balears, Pere 
Salvà, explicava a l?Ara Balears que la gran major ia 
d?alemanys no se n?han anat i que només s?han 
desempadronat. L?advocat de DMS Consulting 
Alejandro del Campo, citat al mateix ar ticle, 
afirmava que ho han fet per estalviar- se impostos. 
Sense la possibilitat pel moment de comptar amb 
aquestes dades de població no empadronada, per a 
aquesta anàlisi ens hem basat en dades oficials. 

Actuació a C.IN.E, a Sineu. Foto:  Estela Morón/C.IN.E.
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Estrangers al Pla de Mallorca

La connexió amb la vida cultural del poble

Els estrangers lligats al món 
cultural que ar r ibaven a Mallorca a 
començaments del segle passat 
anaven a la recerca del paradís 
mediter rani - tal com es veia l'i lla de 
Mallorca als ulls dels visitants del 
Nord- . Mallorca i Eivissa eren les 
pr incipals destinacions. A Mallorca, 
cercaven sobretot els pobles situats 
al llarg de la Serra de Tramuntana, 
prop del mar i amb vistes 
espectaculars.

L'escr iptor català Josep Pla a les 
pr imeres dècades del segle XX 
recomanava als ar tistes ar r ibats a 
l'i lla, allunyar- se de la grandiositat 
de la costa nord si volien conservar 
la salut mental i l'equilibr i. 
Considerava que l'espectacular itat 
del paisatge incentivava els estats 
d'esper it de follia o aconseguia una 
mena de franciscanisme de luxe. En 
canvi, aconsellava habitar el que 
molts creadors consideraven la par t 
més vulgar de l'i lla: el pla dels 
ametllers i gar rovers, dels rostolls i 
dels guarets. Un paisatge que no 
tenia res d'especial però molt més 
harmònic amb la mesura humana, i 
que provocava un estat agradable de 
vitalitat i sensualitat alhora. Un 
segle més tard, sembla que molts 
dels estrangers que decideixen 
instal·lar- se a Mallorca, es decanten 
per la tranquil·litat i el paisatge del 
Pla, encur iosits per una Mallorca 
menys contaminada pel fenomen 
tur ístic. El seu per fil major itar i és 
d'un tipus de gent amant de la 
natura i respectuosa amb el medi 
ambient. Molts d'ells cerquen el 
sossec de la vida tranquil·la del 
camp però no ar r iben a establir  
relacions amb el teixit cultural i 
social del poble. En contrapar tida, 
compten amb un bon grapat de 
residents estrangers que han fet de 

la necessitat d'integrar- se al lloc 
escollit per viure, un objectiu 
essencial.

Un exemple de fèr til integració 
cultural i social d'estrangers que 
han ater rat al Pla de Mallorca ser ia 
la parella formada per l'escr iptor 
Jean Schalekamp (Rotterdam 
1926- Costitx 2015) i la pintora Mur iel 
Ten Cate (Jakar ta/Indonesia, 1933) 
amb els seus tres fills. El menor 
Fabian Schalekamp ja nascut a 
Mallorca i també ar tista com la seva 
mare. El matr imoni ar r ibà a 
Mallorca cap a 1960 i sempre escollí 
habitar entorns allunyats de la 
cr idòr ia urbana. Finalment, 
s'instal·laren a Ca na Sereta a 
Costitx, poble en el qual segueix 
vivint na Mur iel i en Fabian amb la 
seva nova família. Jean i Mur iel 
varen saber connectar amb 
l'ambient sociocultural de l'i lla i 
conrear un bon grapat d'amics 
ar tistes i escr iptors mallorquins 
sempre amb l'afany de fugir dels 
guettos d'estranger ia.

Jean Schalekamp podr ia ser 
recordat per la seva tasca com a 
traductor de grans escr iptors com 
M. Yourcenar, Ana Mª Matute, Javier 
Tomeo o A. Pérez- Rever te. També 
com ar ticulista i autor de 
nombroses publicacions però 
m'interessa remarcar especialment 
una obra extraordinàr ia que recull 

una investigació documental 
imprescindible, tant arxivística com 
de recerca oral. Jean va recórrer 
poble a poble, gravadora en mà, 
entrevistant als afectats de la 
desfeta de la nostra guerra civil. El 
llibre Mallorca 1936. D'una illa hom 
no pot fugir, es va publicar l'any 
1981. És un llibre esfereïdor que 
presenta el passat recent deixant al 
descober t unes fer ides encara 
profundes al cor dels entrevistats. 
D'aquests relats sorgí també l'any 
2011 un documental produït per 
Per ifèr ica i dir igit per Cesc Mulet 
que traspua l'hor ror dels continguts 
del llibre.

Mur iel Ten Cate és una excel·lent 
ar tista que ha treballat - i segueix 
treballant als seus 87 anys-  les 
tècniques de pintura, aquarel·les i 
gravat. Des dels anys seixanta ha 
anat exposant a diverses galer ies i a 
espais institucionals de Palma i par t 
forana així com a Holanda. Per a 
molta gent, na Mur iel és recordada 
per haver regentat l'emblemàtic 
Bar- restaurant "Sa Ximbomba" de 
Gènova en els anys vuitanta. El seu 
fill menor, Fabian Schalekamp 
(Palma, 1964) juntament amb la seva 
parella, l'ar tista colombiana Mar ia 
Isabel Ur ibe, viuen també al 
municipi de Costitx. 

Fabian Schalekamp és un ar tista 
que ha desenvolupat la seva 
trajectòr ia utilitzant els llenguatges 
del vídeo, la fotografia i el dibuix 
per crear instal·lacions i escultures, 
sovint a par tir  de mater ials naturals 
com la fusta o la pedra. La seva 
parella, Mar ia Isabel Ur ibe 
(Neiva- Huila, Colòmbia) viu a 
Mallorca des de 1998, parla català i 
és ja una mallorquina d'adopció. 
L'obra d'Ur ibe traspua una fina 
ironia a par tir  de conceptes de 

Molí, ase i beasses. Foto: Climent Picornell.

Sa Revolta, Vilafranca. Foto: Marcel Pich.
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l 'àmbit domèstic descontextualitzats, utilitzant sobretot 
mater ials tèxtils i objectes quotidians. Els dos ar tistes 
han exposat en els pr incipals espais galer ístics i 
museístics de la nostra comunitat, a més de par ticipar 
en diversos projectes d'ar t contemporani a l'estranger. 
Tant Mur iel, com Fabian i Mar ia Isabel han exposat a 
diferents moments a l'Espai Sant Marc de Sineu 
impulsat pel també ar tista, Marcos Vidal. Durant la cr isi 
sanitàr ia, l'obra de la parella d'ar tistes, va ser exposada 
en el mostrador setmanal que Vidal anava exhibint per 
donar continuïtat a la tasca ar tística de l'espai durant 
l'etapa del confinament.

A vegades, un llibre o una pel·lícula ens poden incitar a 
fer l'equipatge i anar a l'encontre d'un paisatge o una 
ciutat que ens ha captivat a través d'unes pàgines o 
d'unes imatges. Qualque cosa d'això va succeir a Neske 
Beks, una escr iptora belga- holandesa amb arrels 
afr icanes i amer icanes que viu a Montuïr i des dels inicis 
del 2019. Nascuda a Amberes (Bèlgica), havia viscut la 
major par t de la seva vida a Holanda. Un bon dia va 
caure a les seves mans un llibre sobre les illes Balears 
que va actuar com un presagi determinant de quin havia 
de ser el seu destí. Pr imer va pensar anar a Eivissa però 
finalment es va decidir per Mallorca. L'escr iptora 
començà a recórrer la nostra illa i va acabar 
enamorant- se del Pla: Santa Eugènia, Sineu, Sant Joan ... 
fins que va ar r ibar a Montuïr i. El poble, la gent, 
l'autenticitat de les festes de Sant Bar tomeu, varen ser 
factors decisius a l'hora de voler conver tir- se en una 
montuïrera d'adopció. Tenia clar que no volia viure a la 
ciutat ni formar par t de guetos d'estrangers sinó 
par ticipar en la mesura del possible en la vida cultural i 
social de Montuïr i.

Va començar 
organitzant uns 
cursos de cant i 
expressió corporal 
amb la finalitat de fer 
sor tir  les emocions 
del cos, cursos que 
tengueren molt bona 
resposta però que 
malauradament, la 
pandèmia va aturar. 
En aquests moments 
està preparant nous 
projectes de tallers 
amb Gaizka Taro, 
fotògraf impulsor de 
l'espai cultural "cas Retratista" a Montuïr i, projectes que 
esperam que la cr isi sanitàr ia no impedeixi 
desenvolupar.
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Fabian Schalekamp i Mar ia Isabel Ur ibe

Neske Beks a Montuïr i. Foto de Mar iana Borau.

Marcos Vidal (Espai Sant Marc de Sineu) amb Mur iel i Fabian.

Taller de cant i expressió corporal 
dir igit per Neske Beks a Can Pieres
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L'arbre familiar de Neske Beks és 
una barreja de nacionalitats i races, 
ella mateixa així com el seu fill 
biològic que va néixer a Holanda, 
són negres. Neske és una creadora 
polifacètica defensora de causes 
feministes i antiracistes, temes que 
resten palesos a la major ia dels seus 
projectes. L'atracció envers 
Mallorca es va incentivar en 
descobr ir l'existència de les verges 
negres a l'i lla - "les morenetes"-  
tema que ha investigat i hi està 
treballant en l'actualitat. També la 
música de Conxa Buika i la 
descober ta de l'obra de Mati 
Klarwein, varen ser factors 
determinants de la seva elecció 
mallorquina. Klarwein és un ar tista 
que va viure a Deià des de 1985 fins a 
la seva mor t l'any 2002. Va crear un 
univers en el qual es barrejaven les 
influències afro amb la psicodèlia i 
les filosofies or ientals. La lectura de 
la negr itud que desprenia l'obra de 
Mati Klarwein encisà Neske i reforçà 
la seva decisió de restar a l'i lla que 
havia acollit grans creadors com ell.

Neske Beks és una ar tista 
multidisciplinàr ia: és actr iu, 
directora de teatre, guionista, ha 
dir igit documentals - alguns d'ells 
han rebut guardons internacionals; 
escr iu també literatura juvenil, amb 
un darrer llibre que apareixerà 
aquest mes de setembre. Les seves 
inquietuds reivindicatives la duen a 
investigar projectes sempre 
relacionats amb l'activisme 
antiracista així com a entrar en 
contacte amb associacions com la 
CNAAEM (Comunitat Negra, 
Afr icana i Afrodescendent de 
Mallorca) que li permet par ticipar 
en activitats reivindicatives i 
solidàr ies amb la comunitat negra.

Un dels punts neuràlgics de 
Montuïr i és la Taverna Can Pieres, 
un espai situat al costat de 
l'ajuntament en el qual a més de 
beure i menjar bé, s'organitzen un 
bon aplec d'activitats culturals. 
L'ànima de Can Pieres és l'austr íac 
Chr istof Ötzbrugger  juntament 
amb la seva parella Antònia Mayol 
"Torrada", de Montuïr i. L'austr íac 
duia anys navegant per la 
Mediter rània recorrent els mars i la 
gent de Croàcia, Sicília, Còrsega, 
l'antiga Iugoslàvia, Itàlia i Grècia. 
Tothom li recomanava descobr ir les 
illes Balears però ell mostrava 
algunes reticències. Finalment, l'any 
2003 ar r ibava a la península per 
recórrer el camí de Santiago i l'any 
següent, visitar ia Mallorca, una illa 

que el va sorprendre i captivar. I 
molt més encara després d'haver 
conegut la seva actual parella 
- Antònia "Torrada"-  que el va 
convidar a Montuïr i i li va obr ir les 
por tes a la gent i al poble i a la 
coneixença d'una Mallorca més 
autèntica i tradicional.

D'ençà que ar r ibà a Montuïr i 
sempre havia pensat que al poble li 
mancava un espai acollidor amb 
bona música, un espai per la gent 
del poble que actuàs com a 
plataforma cultural de músics i 
ar tistes. L'ocasió es presentà anys 
més tard amb la decisió de reobr ir 
el bar Can Pieres, espai que 
inauguraren el 4 d'abr il de 2019. Des 
d'aleshores, Can Pieres ha acollit 
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Neske Beks amb els seus fills. 
Foto d'estudi de Gaizka Taro

Chr istof Ötzbrugger i Antònia Mayol "Torrada".
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tota mena d'activitats: tallers de 
cant i expressió corporal, club de 
lectura mensual amb l'assistència 
de l'autor de l'obra comentada, Jam 
Sessions setmanals, exposicions i a 
par tir  d'ara, cinema a la fresca. En 
aquests moments, Can Pieres acull 
una programació excepcional amb 
la mostra de les escultures de 
Ferran Aguiló en diàleg amb les 
pintures de Jaume Salvadiego a les 
sales del pr imer pis; a més d'una 
exposició de fotografia de Josep 
Tarragó i Magdalena Cerdà i una 
mostra de les aquarel·les d'Yvonne 
Le Meur , a la planta baixa. Yvonne 
Le Meur, francesa nascuda a la 
Bretanya, resideix a Mallorca des de 
fa dècades i fa uns cinc anys, decidí 
instal·lar- se a Montuïr i. Yvonne 
alterna les tasques de traducció 
amb la seva afició a la pintura 
d'aquarel·les, obres que 
regularment exposa a Montuïr i 
durant les festes de Sant Bar tomeu.

Chistof Ötzbrugger viu la major 
par t de l'any a Montuïr i tot i que 
manté la seva empresa dedicada a la 
instal·lació d'energia solar a 
Innsbruck. Com a bon tirolès és una 
persona afable i ober ta amb aquest 
punt d'hospitalitat típic de la seva 
regió que fa que et sentis a gust al 
seu voltant. La seva afició musical el 
va dur a formar par t d'algunes 
bandes a Àustr ia i pel que fa a Can 
Pieres, ha aconseguit tirar endavant 
unes Jam Sessions setmanals amb 
molt bona resposta de públic. És 
una manera d'interactuar i 
connectar amb la gent a través de la 
música. L'activitat ha exercit de 
nexe d'unió d'un bon grapat de 
residents alemanys i austr íacs que 
duien anys vivint a Montuïr i sense 
cap mena de visibilitat i que ara han 
trobat un ambient que els resulta 
atractiu i proper. Esperam i 
desit jam que la cr isi provocada per 
la pandèmia amb les limitacions 
que compor ta, no liquidi un 
projecte tan interessant i necessar i 
per a la vida del poble.

Montuïr i i Porreres, com a molts 
altres municipis del Pla de Mallorca, 
compten amb les seves corals que 
par ticipen en les celebracions dels 
pobles i realitzen gires de concer ts 
a diferents indrets de Mallorca i de 
vegades, a l'exter ior. A Porreres 
viuen tres residents estrangers que 
des de fa anys formen par t no sols 
de la Coral de Porreres sinó també 
de l'Schola Gregor iana de Mallorca i 
dos d'ells també, canten a la Coral 
de Montuïr i. 

És el cas de les alemanyes Elke 
Deichsel  i Dagmar Fuss i del 
francès, Pier re Kienlen. Consideren 
que par ticipar- hi és una bona 
forma d'integració a la vida social 
del poble, a més del gaudi de 
par ticipar en un bell projecte 
col·lectiu. A més, Elke Diechsel 
col·laborà també amb l'Ajuntament 
de Porreres en la tasca de 
senyalització del patr imoni del 
poble apor tant les traduccions de la 
senyalística informativa. De la 
mateixa manera, trobam exemples 
de músics estrangers que s'integren 
a bandes de blues, jazz o rock ja 
formades com ser ia el cas de 

l'alemany Klaus Wecker  que forma 
par t del grup musical "Destroyers" 
de Montuïr i. No parlam de Thomas 
Graves - que l'any 2004 va canviar el 
seu Deià natal per Montuïr i-  ni de 
les seves dues bandes - Pa amb Oli 
Band i Tomas con Gas (y Steve 
además) perquè consideram 
Thomas un mallorquí més ja que els 
seus pares s'instal·laren 
definitivament a Deià en els anys 
quaranta.

Fins aquí uns quants exemples 
d'estrangers residents a diversos 
municipis del Pla que han cercat 
establir  connexions culturals i 
socials amb la vida dels pobles que 
els han acollit. Ser ia molt 
interessant poder traçar una 
car tografia de residents estrangers 
als municipis del Pla de Mallorca 
lligats al món cultural, incloent- hi 
tot tipus de creacions. Ben segur 
que tendr íem sorpreses agradables 
i profitoses en benefici de la cultura 
del nostre entorn.
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Estrangers? Què s'amaga dar rere un nom?

Quan ens enfrontam a l?ús d?una 
terminologia ambigua correm el 
r isc de caure en el parany de les 
falses categor ies. Aquest pr incipi 
s?accentua quan la categor ia 
designa persones, grups de 
persones o col·lectius humans 
amb els quals hom entra en 
contacte amb una càrrega més o 
menys feixuga de prejudicis 
mentals o socials. Quelcom 
semblant a això és el que 
succeeix quan intentam definir 
quin és el mot escaient per 
diferenciar les persones que són 
d?aquí de les persones que són 
de fora, però amb les quals, 
ineludiblement, entram en 
contacte. Per començar, i abans 
d?assignar noms, haur íem 
d?establir  quins són els cr iter is 
que fan possible definir quan 
una persona és d?aquí o és de 
fora (geogràfics, lingüístics, 
culturals, ?racials?, socials, 
econòmics, etc.).

D?aquesta categor ització en 
tenim exemples clàssics a 
l?arxivística folklòr ica: els 
?mallorquins? pretur ístics, de 
nissaga i ar rels indiscutibles, de 
netedat pr ístina, de vuit o 
trenta- dos llinatges lliures de 
mestall, tenien molt clar, a l?hora 
d?assignar qualificatiu als 
nouvinguts de la par t de ponent, 
que eren forasters, excepte els 
catalans i els valencians. 

Més endavant, en un moviment 
migrator i lligat al boom tur ístic, 
compareixer ien els murcians, 
però això ja és una altra cosa. 
Tenim o teníem, per tant, una 
categor ia per encabir els que 
procedeixen de fora. Mn. Antoni 
M. Alcover i Francesc de B. Moll, 
en el diccionar i dels diccionar is, 
entren en la definició i les 
distintes accepcions del mot: 
Nadiu o propi d'un poble o país 

diferent d'aquell on es troba; 
Castellà de nació o de llenguatge. 
Un significat relacionat amb l?ús 
de la llengua (Parlar foraster o en 
foraster= parlar en castellà.) i, 
finalment, grosser d'enteniment o 
de comportament que podr ia 
tenir una cer ta relació amb 
l?or igen etimològic que els 
autors atr ibueixen al mot: 
probablement una var iant de 
forester, der ivat de foresti , per 

Excursionista pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.

Andreu Ramis Puig- gròs
Histor iador, antropòleg i  gestor  cultural
Membre de Pla de Mallorca XXI

Foto: Mar ia del Carme Bauzà.
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tant, rústic, selvàtic, bàrbar, 
pr imitiu...

Ara anem, però, a definir la 
categor ia d?estranger. Segons el 
mateix Diccionari Català -  
Valencià-  Balear,  l?adjectiu 
estranger- a, defineix el que és 
d'un altre país. L?etimologia, del 
francès étranger (der ivat del llatí 
extran?us, ?estrany?), potser ens 
aclareix una mica més el 
significat. El lligam amb el 
pr incipi o la categor ia 
d?estranyesa ens connecta amb 
el que és desconegut; que per 
alguna cosa d'extraordinari o 
inexplicable excita la sorpresa, 
l'admiració, la curiositat. 
Aquestes accepcions amaguen 
connotacions que suggereixen o 
evidencien la manca d?asèpsia 
dels mots i el pes d?una tradició 
que ens remet a èpoques 
passades. El moment on el 
contacte entre cultures assoleix 
una càrrega de sorpresa que ve 
seguida per cur iositat (valoració 
de l?exotisme i el pr imitivisme) 
que normalment precedia una 
relació gairebé sempre 
asimètr ica.

Els estrangers, per tant, són 
assimilables a una categor ia a la 
qual hi encabim els procedents 
de fora, però que, vés a saber per 
quines cinc- centes, tampoc hi 
caben els forasters. És evident 
que la procedència, l?or igen 
geogràfic, és un factor 
determinant; segurament també 
la llengua, atès que és molt poc 
probable que els estrangers que 
ens visiten parlin el català de 
Mallorca; és possible tanmateix 
que encara que usessin el 

castellà, tampoc no els 
qualificar íem de forasters. 
Aquest és el cas dels molt 
nombrosos ?estrangers? 
procedents d?Amèr ica llatina 
que, tot i que parlen en castellà, 
no tenim el costum ni la 
tendència a nomenar- los 
estrangers. Els llatins són, més 
tost immigrants o 
despectivament ?panxitos?. La 
nominació, en aquest cas, 
respon més aviat a indicadors 
econòmics i socials, més que no 
geogràfics o, fins i tot, 
lingüístics. Són (els qualificam 
com a) immigrants perquè són 
?pobres? i vénen a cercar feina 
?així de dur, però així de cer t? i, 
adesiara, cauen dins el parany 
de l?economia submergida i la 
ir regular itat administrativa. Un 
altre factor, per tant, és el de la 
finalitat de la seva vinguda: una 
cosa és una visita o estada 
(tur ística), voluntàr ia, amb 
determinació prèvia de la durada 
i l?altra és la vinguda ?forçada? 
per la necessitat i de durada 
indefinida. Hi ha però, l?excepció 
de l?estranger resident, també 
d?estada indefinida, que potser 
també cerca ocupació laboral, 
però que no parla (gairebé mai) 
castellà ni català i que ens costa 
qualificar d?immigrant. Llavors, 
aquí hi juguen factors de 
procedència geogràfica, però 
sobretot d?estereotips o realitats 
lligades a l?estatus econòmic (els 
amer icans no llatins i els 
europeus poques vegades són 
qualificats d?immigrants encara 
que no tenguin on caure mor ts). 
És conegut l?exemple dels 
futbolistes llatins enr iquits als 

quals deixam de percebre com 
immigrants.

Altre tant suma a la disjuntiva, la 
qualificació que assignam a 
estrangers procedents de països 
de l?or ient llunyà ?si no són 
japonesos? o els procedents de 
l?Àfr ica. Tots els afr icans del 
Nord ens són tan propers que no 
és habitual qualificar- los 
d?estrangers. És molt més 
pràctic recórrer a la tradició 
històr ica i folklòr ica i 
nomenar- los ?moros?. Una 
categor ia que a les rondalles 
abasta des del més humil esclau 
o missatge fins al rei moro i que, 
ara, en un llenguatge més 
políticament cor recte hem 
substituït per immigrants o 
magrebins (el reis òbviament 
no!). No en parlem dels afr icans 
subsahar ians que ara i abans 
eren, simplement, negres. 
Eufemísticament ?immigrants de 
color?.

Tot plegat, per tant, quan parlam 
d?estrangers, qualificam 
persones de diversa procedència 
geogràfica, econòmica, ètnica o 
religiosa. Mai, però, quan ens 
refer im a una persona o 
col·lectiu concret, la percebem i, 
per tant, la nomenam de manera 
uniforme i molt menys 
homogènia. Qüestió només de 
paraules? Qüestió de categor ies? 
(si és que les categor ies 
existeixen...). 

A les antropòlogues del Pla se?ls 
hi ha girat feina.  

Venda de peix a la Llot ja 
de Palma. Maig, 2020.
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?Si no coneixes el Pla, no coneixes l?ànima dels mallorquins?
Ralf Breede, ALEMANYA
Mestre cerveser resident a Mar ia de la Salut

Va ar r ibar fa 24 anys a Mallorca, amb la invitació per treballar com a mestre 
cerveser diplomat a una cerveser ia ar tesanal a S?Escorxador. També es va dedicar 
al tur isme, treballant molts anys a l?aeropor t. Fa uns quinze anys uns amics li van 
ofer ir  comprar una casa a Mar ia de la Salut: ?una de les millors decisions de la 
meva vida: quina tranquil·litat i quina bona gent té la comunitat mar ianda!?, diu. 
Fa uns anys un parell d?al·lots del poble van voler que els ensenyés a fer cervesa a 
casa, i van començar a produir per a l?autoconsum i per amics. La gent del poble 
va començar a anomenar aquesta cervesa ?Ralf?, i així es va quedar. Fa poc més de 
4 anys, juntament amb el seu soci Joan Vanrell, van decidir obr ir  una petita 
fàbr ica amb sala de degustació. 

En Ralf es sent molt integrat al poble, li agrada molt seure a la plaça i fer contacte social amb els 
mar iandos i mar iandes. ?Si no coneixes el Pla de Mallorca, no coneixes l?ànima dels mallorquins: s?ha de 
conèixer la vida de les places, amb la gent?.

Tot i que a ell li ha anat molt bé el negoci i reconeix el supor t rebut, sobretot per la Cambra de Comerç i 
l?Ajuntament de Mar ia de la Salut, opina que a Mallorca no s?impulsa prou la producció. ?Ser ia molt bo 
que es facilités la producció a l?illa, sobretot en temps com aquest, que estam tan pendents del sector 
serveis?, afirma en Ralf, ?quan apostes per la producció, els beneficis es reinver teixen?.

Experiències
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Foto: Susan Ros, per a Weekender Magazin.?Viure a Vi lafranca ha suposat un descans mental?
Br igitt de Jesús, VENEÇUELA
Administradora de Recursos Humans resident a Vilafranca

Na Br igitt va ar r ibar al 2017 a Mallorca, empesa per la difícil situació que es viu al 
seu país. Va demanar asil i va rebre el supor t de la Creu Roja, que la va incloure al 
seu programa per a persones refugiades. Té una filla a Veneçuela i una altra a 
Argentina.

"Vaig ar r ibar a Mallorca perquè algunes amistats m'ho van recomanar", explica, "i 
vaig acabar a Vilafranca perquè vaig poder accedir a un pis de lloguer de l'Ibavi". 
A la seva promoció de pisos conviuen, com una petita comunitat intercultural, 
persones de la República Txeca, Alemanya, Marroc, etc. "El poble m'ha donat 
molta tranquil·litat, ha suposat un descans mental després de la difícil situació 
que vaig deixar al meu país", reconeix. Es sent agraïda pel supor t que li ha donat 

l'Ajuntament: "em mantenen informada d'ofer tes de feina i ajudes com la Renda Mínima Vital i, quan vaig 
tenir una lesió a un peu, fins i tot em por taven el menjar a casa!".

Diu sentir- se molt integrada i gaudir molt de la vida al poble. Amb la seva veïnada solen anar a passejar a 
l'ermita de Bonany, li agrada molt l'entorn rural. "Jo sí que puc comptar ovelles si no puc dormir : però de 
veres! Les tenc devora la finestra", diu r ient.

Gaudeix de la vida festiva del poble: "la Fira del Meló de Vilafranca és tot un espectacle! Mai havia tastat 
melons de tants sabors i colors diferents!", recorda.
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?Al cap d'un mes de viure a Por reres, ja entenia per fectament el català?*
Richard Nightingale Goss, ESCÒCIA
Doctorat en Etnomusicologia i entusiasta de la cultura, resident a Porreres

Va néixer a Escòcia el 1939 i va ar r ibar a Porreres fa 
vint anys buscant tranquil·litat després d'haver 
rebut l'alta mèdica després d'una llarga recuperació, 
d'una paràlisi que el va obligar a deixar la docència. 
El seu curr ículum és extensíssim en el món de 
l'ensenyament i la cultura. Doctorat en 
Etnomusicologia per la universitat escocesa 
d'Edinburg. Domina l'anglès, escocès, Gàidhlig, 
francès, rus, castellà i català a més del grec i el llatí.

Quan se li demana que perquè va tr iar Porreres per viure, ho explica així: ?Jo ja coneixia Mallorca gràcies 
als cursos d'estiu de la UIB i en acabar la meva convalescència vaig decidir traslladar- me a Mallorca, ja 
que estava prop d'Escòcia i les tradicions de camp, que és on jo vivia, era el que no volia perdre per la 
qual cosa no buscava una gran ciutat per residir- hi. Per Internet vaig realitzar una llista de poblacions 
mallorquines de les que vaig eliminar totes les que tinguessin costa i tur isme. Es van quedar només unes 
deu i la pr imera de totes era Porreres. Després va venir la compra de la casa per restaurar- la i així fins 
avui?. Parlant tants idiomes, no li va ser difícil afegir un més a la llista: ?En un mes ja entenia i llegia 
per fectament el català, una altra cosa era xerrar- ho?.

Molt integrat i actiu a la vida cultural i associativa del municipi, Richard par ticipa com a voluntar i per 
Sant Roc, amb els geganters, la batucada, els castellers i, a més, li encanta el ball de bot.  

*Amb extractes de l?entrevista publicada a Diario de Mallorca, el 03/ 09/ 2013
Foto: Susan Ros, per a Weekender Magazin.

?El Pla em recorda molt al meu poble, també una zona agr ícola?
Álvaro Zavala, PERÚ
Treballa a un rent a car i resideix a Mar ia de la Salut

"Vaig ar r ibar per qüestions del destí a Mar ia de la Salut, i ara se'm far ia difícil 
viure a un altre poble", explica Álvaro, "a Lima vivia a una zona agr ícola i el Pla em 
recorda molt al meu poble, això em va ajudar a adaptar- me amb facilitat".

Tot i que reconeix que al pr incipi li va costar un poc integrar- se amb els 
mar iandos i mar iandes, la seva passió per la música el va ajudar a formar un 
cercle d'amistats. "Avui, 10 anys més tard, puc dir que sóc un més del poble, i no 
només algú que hi viu", explica. Tant és així que, el temps que té després de 
treballar a un rent a car, el dedica a un nou projecte de comunicació local: Ràdio 
Mar ianda, sorgida durant el confinament.

Sobre el que més i el que menys li agrada de la comarca, explica: "El Pla és la Mallorca profunda i 
m'agrada perquè manté les seves ar rels culturals, a més, la seva par t agr ícola, l'arquitectura i el seu 
paisatge, veure les bales de palla sobre el rostoll a l'estiu o els ametllers flor int a la pr imavera. Si hagués 
de tr iar una cosa que no m'agrada, podr ia quedar- me amb la difícil accessibilitat al transpor t públic".
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Aquest mes de setembre milers d'alumnes 
han tornat a les aules després de sis 
mesos, durant els que la seva educació ha 
tingut lloc a través 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.

Durant aquest temps, durant els quals s'ha 
reconegut més que mai la impor tància 
dels serveis sanitar is, també s'ha destacat 
la centralitat 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 

transpor t entre municipis i els centres 
d'educació secundàr ia, dificultats per con-
nectar amb les famílies en un entorn on 
encara perviu la ruralitat (i la bretxa digi-
tal) i instal·lacions de vegades obsoletes i 
amb dimensions insuficients.

Ara a aquests problemes endèmics se'ls 
suma la dificultat d'afrontar l'inici de curs 
més estrany que han viscut. La comunitat 
educativa, mestres, alumnes, mares i 
pares, ho estan fent amb compromís i 
responsabilitat.

Com funciona l 'educació
al  Pla?

Setembr e 2020
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Els centres educatius del Pla de Mallorca
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 batxillerat, 
formació professional i formació per a adults. A 
aquestes centres, a més, hem de sumar les cinc 
escoles municipals de música d?Algaida, Montuïr i, 
Petra, Porreres i Vilafranca. 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 programa de batxillerat), 
Porreres (amb institut amb ESO i FP, i amb l?únic 
centre concer tat del Pla) i Vilafranca (on es troba la 
CEPA Mancomunitat des Pla amb FP i formació per 
a adults).  
Com hem assenyalat, l?IES Sineu és l?únic de la 
comarca amb batxillerat. L?institut acull estudiants 
de nou pobles del Pla: Ar iany, Costitx, Lloret, Llubí, 
Mar ia, Petra, Sant Joan, Sencelles i Sineu. El curs 
2019- 20, va comptar amb 945 alumnes matr iculats: 
738 cursant ESO i 140 batxillerat, 27 a FP bàsica i 40 
a Cicle Formatiu de Grau Mit jà. L?altre institut del 
Pla, l?IES Porreres, acull els alumnes que cursen 
l?Educació Secundàr ia Obligatòr ia (ESO) de 
Porreres, Vilafranca i Montuïr i. Aquest centre té un 
conveni pels estudis de batxillerat d?adscr ipció 
múltiple amb l?IES Felanitx, l?IES Manacor, l?IES 
Campos i l?IES Sineu.

El tr anspor t escolar, una necessitat 
evident
El Pla de Mallorca es caracter itza per una baixa 
densitat de població, al que hem de sumar una 
interconnectivitat en transpor t públic deficient i 
molt millorable. Aquestes dues var iables es 
manifesten de forma conjunta al sistema educatiu, 
de manera especialment agreujada pel que fa als 
estudis de batxillerat i formació professional.
Ja a inicis del curs 2019/2020, 400 persones es 
manifestaven a l?Institut de Sineu per protestar per 

la manca de transpor 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 transpor t 
públic motivava o bé fer transbordament 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 Govern a 
millorar el servei públic de transpor t per als 
alumnes de l?IES Sineu.

L?alumnat nouvingut: repte i  opor tunitat
Antoni Morante, actual director general de 
Planificació, Ordenació i Centres, presentava a 
unes jornades organitzades 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 Balears es va incrementar en 
un 45%, motivat essencialment per la immigració 
estrangera. Aquests moviments migrator is es 
varen veure reflectits en l?alumnat estranger, que 
va passar a ser del 14%, super ior a la mit jana 
estatal. Segons l?Anuar i de l?Educació de les Illes 
Balears, l?escola pública acull el 82% dels infants 
estrangers, 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 Verge de 
Monti- sion de Porreres).
El doctor de Geografia Humana Luís Vidaña, autor 
de l?estudi Les alternatives dels plans d?innovació 
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Porreres sunr ise. Foto: Mar tin Page.

educativa a la integració de l?alumnat estranger, 
inclòs a l?Anuar i de l?Educació, destaca algunes 
caracter ístiques de l?alumnat estranger. Així, 
Vidaña, en una entrevista publicada a l?Ara Balears, 
posa en valor el compromís dels centres públics en 
la integració d?aquest alumnat mit jançant 
metodologies par ticipatives que fomentin el treball 
en comunitat. En aquest sentit, els programes 
d?innovació pedagògica, en els quals hi par ticipen 
diversos 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 barrera 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 
estrangers que van dels pobles a viure a Ciutat 
coneixen molt més el català que el castellà. 

L?ofer ta formativa de la Mancomunitat
Entre les accions que es duen a terme des de la 
Mancomunitat Pla de Mallorca s?hi troba l?educació 
d?adults. Des de la Mancomunitat s?organitzen 
cursos d?Educació de Persones Adultes amb 
l?objectiu d?adquir ir, actualitzar o ampliar 
coneixements a nivell professional i personal. Tot i 
que la cr isi de la Covid- 19 ha deixat el programa en 
standby, l?ofer ta formativa inclou cursos com 
l?educació secundàr ia, la preparació per a proves 
de català o tecnologies de la informació i la 
comunicació, per posar- ne alguns exemples.
Aquesta línia d?acció té la doble vessant d?actuar 
com a dinamitzadora social, facilitant els vincles i 
les relacions veïnals entre els assistents.

EL  PLA4 /  Setembre 2020
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?L'Ajuntament ens ha cedit instal·lacions per  poder  complir  
amb el Pla de Contingència: tenim un problema d'espai?
Mar ia Antònia Rigo
Directora de l'Escola Nova de Porreres

L'Escola Nova de Porreres és de les més grans del Pla de Mallorca, amb  422 
alumnes i 36 professors i professores. Fins aquest curs tenien una sola línia, 
però ara s'han doblat i fins i tot tr iplicat.

És una escola amb una alta presència de famílies migrades, fins a  ar r ibar al 45% 
de l'alumnat, especialment d'or igen magrebí. Na Mar ia  Antònia afirma que això 
és un repte: "de vegades es fa difícil la  comunicació per la cultura i l'idioma, 
però des de l'escola organitzam  activitats sobre els països del món, tallers de 
cuina internacional, per  afavor ir la integració".

Aquest començament de curs ha estat  molt intens. "No sabíem com col·locar- mos per complir  amb el Pla 
de  Contingència", explica la directora, "per sor t, hem comptat amb el  supor t de l'Ajuntament". Per a 
poder garantir  la distància de seguretat  amb els alumnes el consistor i ha cedit espais: la biblioteca 
municipal i  l'escola de formació 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 professorat a passat  a ser tutor o 
tutora, només hem mantingut el professor d'anglès per  impar tir  aquesta assignatura específicament".

Experiències
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Foto: Susan Ros, per a Weekender Magazin.?Tenim dos reptes: el tr anspor t escolar  i  la comunicació 
amb les famíl ies?
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 
professors i professores. Quan se li demana sobre les  pr incipals 
mancances de l'escola en un curs "normal", ho té clar : "el  transpor t 
escolar i el contacte amb les famílies". Respecte al pr imer  repte, és 
impor tant destacar la centralitat del problema, ja que  l'institut dóna 
servei a 9 municipis (Sineu, Costitx, Sencelles, Lloret,  Ar iany, Mar ia, 
Llubí, Petra i Sant Joan). 

Pel que fa a la relació amb  les famílies, en Rafel afirma que durant el confinament van aconseguir  
millorar la comunicació, però que costa que responguin. "Moltes famílies  vénen de l'àmbit rural i 
agr ícola, de la pagesia, entre elles moltes  famílies de persones migrades, que representen el 18%", 
explica, "no  tenen els mit jans informàtics 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 
clara.

Com a  tothom, la situació sanitàr ia ha canviat els plans de l'inici de curs,  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 curs les seves 
jornades laborals hauran 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
Coordinadora de l'Escola Infantil Sa Sitra, a Porreres

A l?escoleta municipal de Porreres enguany han 
començat 39 infants, a diferència d?altres anys, en 
que iniciaven el curs 60 o 70 menuts i menudes 
d?entre 0 i 3 anys. Ho han hagut de fer així per 
garantir, en la mesura del possible la distància de 
seguretat. També és cer t que moltes famílies han 
optat per no dur als seus fills i fi lles a escoleta 
aquest curs, 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 través d?una concessió 
a la Societat Cooperativa d?Ensenyament Es 
Canyís, que la gestiona des de 2010.

 El per fil de les famílies és molt divers. ?Tots els 
infants són de Porreres, qualcun de Montuïr i. 
També hi ha molts estrangers, gent nouvinguda: 
romanesos, alemanys, anglesos, dominicans, etc.?. 
Tot i que hi ha molta població marroquina a 
Porreres, per cultura i manca de recursos, 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, observar, 
exper imentar, construir, inventar, imaginar, 
compar tir, relacionar- se, emocionar- se...i 
interactuar amb els altres. Aquesta metodologia 
tan innovadora ha hagut de ser aparcada per la 
Covid. ?Ara 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 grans dificultats generades per 
la cr isi sanitàr ia, la directora de Sa Sitra reconeix 
avantatges amb tenir menys infants: ?ho tenim tot 
més controlat i les famílies estan més tranquil·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.

Foto: Susan Ros, per a Weekender Magazin.
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"La Covid- 19 ens ha obl igat a vir tual i tzar - mos: això és positiu"
Arnau Company
Estudiant de 2n de Batxillerat a l'IES Sineu i membre del Consell Escolar

Natural de Sant Joan, n'Arnau cursa el seu últim curs a l'institut de  Sineu, a on 
a més és membre del consell escolar. Entre les coses que li  agraden del seu 
institut: té un bon nivell educatiu i està ben situat.  "M'agrada 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 devora 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 transpor 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 millorar,  considera que el mètode 
d'ensenyament és "molt tradicional, a altres  instituts adopten propostes més 
innovadores com classes basades en noves  tecnologies, aules vir tuals, fer feina 
amb por tàtils, tauletes". Fins  al curs passat, només un o dos professors utilitzaven pissarres  digitals. Ara 
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 nostra, fent un esforç per digitalitzar tot el  sistema que teníem i 
transformar les classes, hem tengut molt supor t per  par t dels mestres". Al pr incipi d'aquest curs 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 millors opcions entre alumnes, 
mares i pares i  mestres. És un Pla de Contingència molt consensuat", reflexiona n'Arnau.  En aquests 
moments, per a 2n d'ESO i 1r de Batxillerat tenen un  escenar i desemipresencialitat, mentre que per 1r 
d'ESO i 2n de Batxillerat 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", valora.
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?Hi ha molta implicació dels pares i  mares amb l 'escola?
Bernat Bauçà, president de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes 
de l'Escola Nova de Porreres
En Bernat té un nin de10anys que fa sisè a l'Escola Nova de Porreres. 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. Ara totes les energies estan posades en donar supor t per a 
gestionar la  situació generada per la Covid- 19, però a un curs "normal" funcionaven  per comissions: 
embelliment per millorar l'aspecte de l'escola, festes,  Rua, etc. A més, gestionen el menjador i les activitats 
extraescolars i  organitzen conferències i excursions. "Par ticipam com a AMIPA a les festes populars, a Sant 
Roc", afegeix en Bernat.

Respecte als problemes de l'escola, en destaca la limitació d'espai de les seves  instal·lacions, que s'ha fet 
encara més evident amb les distàncies que  ha imposat la pandèmia. "Si abans ja era petita, ara 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 generada per la Covid- 19.  "Han sorgit moltes 
despeses que no teníem previstes, pel que fa a les  adaptacions de l'escola matinera, l'augment de monitors al 
menjador per  ajudar a controlar els grups bombolla", ens diu.
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Estic amb l'ànima estreta
quan tr istament em deman
a veure els nins què faran
cinc hores amb mascareta.

Podran infants de sis anys, 
ara que aprenen a viure, 
estrenar aula i companys
sense veure cap somr iure?

I si qualque alumne plora
sols no m'hi podré acostar?
És mal de fer consolar
més d'un metre i mig enfora! 

I si és un nin que consola
un amic seu en plorar, 
li hauré de dir que a l'escola
no està permès abraçar?

Podran els infants aprendre
enmig de tanta fredor? 
Sabré si em poden comprendre
sense veure'ls l'expressió? 

Dolor  de mestra
Mar ibel Servera, glosadora

La glosa

Ah, però, tranquil·litat, 
perquè faran grups estables
per trobar ben aviat
els contagis més probables.

Sense pensar que els nins fan
repàs, espor ts o teatre
i els grups estables seran
per cada infant més de quatre. 

Desconec la solució 
però no veig positiva
la deshumanització
de la tasca educativa.

Miram pels coneixements
i per la feina dels grans
però no ens impor ten gens
els sentiments dels infants.
 
Tranquils, podreu deixar- los
a escola, i que hi estiguin, 
però a mi que no me diguin
que això sigui educar- los.
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La premsa forana es caracter itza pel seu 
for t caràcter local, amb un abast ar relat 
habitualment al mateix poble de la publi-
cació. Al Pla de Mallorca han flor it, d'ençà 
que al 1905 es publicàs Sínium, la pr imera 
publicació de la comarca, multitud d'ex-
per iències de premsa local. Per iòdics, 
butlletins o revistes que, amb més o 
menys per iodicitat han donat compte dels 
fets, esdeveniments i notícies més relle-
vants del seu entorn més immediat.

Alguns van desaparèixer, altres encara 
perduren (i són font d'inspiració i infor-

mació per a publicacions nouvingudes 
com la nostra).

En un entorn totalment digital i amb la 
globalització de les xarxes socials, que 
conviden a consumir informació de qual-
sevol indret del món, no ho tenen fàcil. Tot 
i les adversitats, no es rendeixen: els mit-
jans locals es reivindiquen com a "l'única 
via que té la ciutadania per conèixer de 
pr imera mà allò que passa al seu voltant", 
com diuen a la sineuera Díngola.

Són, en definitiva, la veu dels pobles.

Pr emsa for ana al  Pla:
la veu dels pobles

Octubr e 2020
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Redacció El Pla.-  La premsa forana es pot definir 
com la modalitat mallorquina de la premsa local i 
que, com a grup de publicacions nombroses i 
diverses, esdevé un fenomen per iodístic i cultural 
ben singular i caracter ístic de Mallorca.
A finals del segle XIX, la premsa mallorquina es 
trobava en un bon moment tant pel que fa al 
nombre de capçaleres com a la diversitat temàtica. 
El pr imer terç del segle XX ser ia testimoni del 
moment àlgid del desenvolupament per iodístic, 
que culminà amb la Segona República i que 
s?aturar ia en sec amb la guerra civil. Durant 
aquesta etapa sorgiren publicacions satír iques, 
humorístiques i costumistes com El Bombo (1884), 
La Juventut (1887) i Es Tonto (1894); així com 
revistes literàr ies com La Palma (1890) o La Tor tuga 
(1899). També es consolidaven els grans diar is 
d?informació com La Almudaina (1887), La Última 
Hora (1893), La Tarde (1903) o Correo de Mallorca 
(1910).
?La premsa a Mallorca en el segle XX? de 
l?histor iador Arnau Company (DocumentaBalear, 
2015), és l?obra de referència per a conèixer aquest 
context històr ic en que es va iniciar el fenomen de 
la ?premsa forana? i el seu desenvolupament fins a 
l?actualitat. El Felanigense, el 1883, marcar ia l?inici 
de la tradició per iodística a la Par t Forana, a la qual 
s?afegir ien de seguida diversos setmanar is d?Inca, 
Sóller, Manacor i Llucmajor. Haur íem d?esperar un 
parell d?anys, al 1905, per a la pr imera publicació 
del Pla de Mallorca: Sinium, de Sineu. També a 
Sineu es fundà el 1910 la revista satír ica i 
anticler ical Mestre Tomeu Cir i . Per iódich sinavé 
de combat, picant, humor ístic y altres herbes.
Tal com recull Company al seu llibre, moltes de les 
revistes d?aquesta etapa tenien un marcat caràcter 
polític. La mateixa Sinium fou protagonista de for ts 
debats amb la també sineuera Sa Defensa, d?ideals 
contrar is, ar r ibant a una situació tan tensa que les 
dues publicacions acordar ien la mútua desapar ició 
el 1911. Anys més tard, l?apar ició el 1931 d?El 

Republicano. Semanar io bi l ingüe anti- caciqui l  
conver tir ia Sineu en el centre del republicanisme 
del Pla, amb col·laboradors a molts de pobles de la 
comarca.
Altres pobles s?incorporaren a l?activitat 
per iodística d?aquests anys: Algaida, amb 
publicacions com La Razón; Sant Joan, amb La 
Pandi l la (promoguda per la dreta local); el 
Por reras (conservador) i La Voz de Por reras 
(progressista); o les revistes Juventud i Alborada, 
de Montuïr i. Amb l?esclat de la Guerra Civil, però, 
en varen desaparèixer moltes. Documenta. 
Notícias histór icas y documentales referentes a la 
vi l la de San Juan és un cas par ticular, ja que es va 
publicar del 1941 al 1947. La publicació sant joanera 
va ser ?un refugi per algunes persones en aquells 
moments difícils? que va tenir com a objectiu 
recopilar i ordenar les dades històr iques de Sant 
Joan. Malauradament, el règim franquista i la 
censura suposar ia la pèrdua de la pluralitat 
informativa i ideològica, que no es recuperar ia fins 
a la democràcia.

EL  PLA

DOSSIER

La premsa forana al Pla de Mallorca: 
del segle XIX a l?actual i tat

PREMSA FORANA
Dossier
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La montuirera Bona Pau (sorgida el 1951 i encara en 
actiu avui en dia) representa la tímida represa 
durant el franquisme. Als anys seixanta, el 
panorama de la premsa local es va començar a 
revitalitzar amb el sorgiment de noves 
publicacions, com per exemple    Ar iany (1969) o 
Apostol y Civi l izador  (1974, Petra). Amb l?arr ibada 
de la democràcia tornà la lliber tat d?expressió i la 
pluralitat; a més, l?ús de la llengua catalana es va 
generalitzar. 
La consolidació d?aquesta nova etapa quedar ia 
escenificada amb la fundació de l?Associació de 
Premsa Forana el 1978, que precedir ia el ?boom? de 
noves publicacions com, per citar- ne algunes, 
Llum d?oli   i Foganya (1978 i 1989, Porreres), Es Pi 
gros (1978, Lloret), Es Saig (1980, Algaida), Pu- Put, 
Castel l- Llubí  i Udol  (1980, 1986 i 1993, Llubí), Fent 
Car rerany (1986, Mar ia), Sa Plaça (1992, Sa Pobla, 
amb cober tura a altres pobles del Pla), Damunt 
Damunt  i Mel i  Sucre (1991 i 1980, Sant Joan), Sa 
Sella (1983, Sencelles) o Es Molí Nou (1986, 
Vilafranca).

Tal i com expressa Arnau Company, la premsa 
forana es caracter itza pel seu for t caràcter local, 
amb un abast ar relat habitualment al mateix poble 
de la publicació (amb algunes excepcions com Cent 
per  Cent - amb distr ibució a Manacor, Sant 
Llorenç, Petra, Sant Joan i Vilafranca-  o Sa Plaça 
- distr ibuït al Raiguer, Nord de Mallorca i als 
planers Lloret, Llubí, Mar ia i Sineu- ). Cas especial 
fou el de L?Observador  del Pla (2003), que posava 
el seu focus en el conjunt de pobles de la comarca.
En l?actualitat, les publicacions s'han hagut 
d'adaptar als nous canvis digitals, i algunes d'elles, 
a més de l'edició impresa, també en fan una de 
digital que mantenen actualitzada gairebé 
diàr iament. A més dels esmentats Cent per Cent  i 
Sa Plaça, encara podem llegir i gaudir de les 
pàgines d?Es Saig (Algaida), Fent Carrerany (Mar ia), 
Bona Pau (Montuïr i), Llum d?oli i Porreres 
(Porreres), Sa Plaça (Sa Pobla, etc.), Mel i sucre 
(Sant Joan), Sa Sella (Sencelles) o Díngola (Sineu). I, 
per descomptat, aquest El Pla, des del qual 
intentam reflectir  la visió global i l?actualitat del 
conjunt dels pobles que conformen el Pla de 
Mallorca.  
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Joan Barceló va néixer a Porreres el 1954. És molt reconegut per la seva feina com a 
per iodista. Va exercir d?home del temps i ha presentat els programes de televisió 
?Camina, caminaràs? ? i ?El Cercador?. A Ona Mallorca feia el programa ?Piscolabis 
Trementina? i, a Ràdio Nacional d?Espanya, ?Les Fronteres del Vent?. Escr iu encara 
per iòdicament a diar is com Última Hora o DBalears.
Es defineix com a viatger cultural. ?Som un viatger. Dins el temps. Dins l'espai. En 
aquesta obra magnífica dels déus hi pos la meva visió personal?, diu al seu per fil de 
Twitter. Des de fa poc més de dos anys edita el per iòdic local d?informació Porreres 
amb la major per iodicitat de les publicacions del Pla, cada quinze dies. Xerram amb 
ell sobre la premsa local, la comunicació i l?ètica per iodística.

?Necessitam els mit jans locals per  donar  
personali tat i  reforçar  el caràcter  de comunitat?

JOAN BARCELÓ BAUÇÀ
Per iodista

Quan, com i perquè neix el vostre mit jà: 
Por reres, per iòdic d?informació local?
A l?agost 2018 vàrem començar a treure el 
Porreres. M?ho vaig prendre com a repte 
personal, tenia ganes de fer un mit jà. Al 
municipi ja hi ha una publicació tr imestral o 
bimensual, Llum d'Oli, a la qual també vaig 
contr ibuir per a la seva creació. Amb la meva 
professionalització em va obligar a anar 
deixant coses. Quan vaig decidir tornar 
pensava que feia falta un mit jà amb més 
per iodicitat. Cada 15 dies hem trobat la fórmula 
idònia. Crec que hi havia la necessitat de donar 
informació actualitzada a nivell local, en 
format senzill. Sempre he cregut amb els 
mit jans de dimensió assequibles. Feim un 
per iòdic de 4 o 6 pàgines, amb un disseny que 
recorda a altres èpoques, amb molt 
dinamisme, en un format senzill, però molt 
pràctic i útil.
Com funcionau?
El Porreres sur t en format digital, per la 
immediatesa i estalvi de costos que ens 

permet, però també fem una edició en paper. 
No ho escr ic tot sol, però som pocs. Tenim 
algunes col·laboracions, la gent envia 
continguts, temes, informacions, etc. També 
recollim informacions que sur ten publicades a 
altres mit jans de comunicació, que solen 
passar inadver tides però són molt impor tants a 
l?àmbit local. En un poble de 5500 habitants 
passen moltes coses en quinze dies.

L'entrevista
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Funcionam com una newsletter, enviant al 
cor reu electrònic dels subscr iptors el pdf cada 
quinze dies. També compar tim a xarxes socials 
i deixam penjats els números a Issu, una 
plataforma per a publicacions online. Calculam 
que ar r ibam a més de 700 persones.  Sabem 
que ens llegeixen porrerencs i por rerenques 
que estan a Brasil, Argentina, Estats Units, 
Itàlia, etc.
Quins temes tractau?
Una mica de tot, però ens interessen 
especialment la històr ia, la cultura tradicional i 
popular i l?activitat espor tiva porrerenca.
Quines han estat les vostres pr incipals fi tes?
Feim una feina de formiga: a poc a poc hem 
anat cercant i creant l?espai que ens pugui 
definir. Hi havia hagut premsa quinzenal a 
Porreres durant la República, en paper, però 
després va perdre la per iodicitat. Segurament 
eren publicacions amb una dimensió molt 
semblant a l?actual Porreres. Es tractava de 
tornar a reubicar aquesta premsa més freqüent 
que havia deixat d?existir, crear la necessitat 
d?una premsa de per iodicitat més constant.
Amb quins reptes o obstacles vos trobau per  
dur  a terme la vostra tasca?
Haur íem de tenir més supor t. Necessitats 
econòmiques no en tenim, per sor t, però si que 
anir ia bé un poc més de recolzament. Per 
posar un exemple, ni l?Ajuntament ni la 

biblioteca del poble estan subscr its al Porreres. 
Crec que hi ha la creença per par t de les 
institucions que el Porreres és la continuació a 
nivell informatiu del que havia estat la revista 
de Més, el par tit pel qual jo era regidor. Quan 
vaig deixar el càr rec vaig creure molt en una 
publicació més ober ta i plural, no un per iòdic 
de par tit. A nivell per iodístic intentam ser molt 
plurals.
Per  què pensau que són impor tants els 
mit jans locals?
Crec que no s?ha de perdre de vista mai allò 
que és local, que no localista. Calen més 
publicacions a on es reflecteixi el dia a dia del 
Pla de Mallorca. Per donar personalitat i 
reforçar el caracter de comunitat i petita 
col·lectivitat, necessitam els mit jans locals. La 
major ia de pobles del Pla tenen publicacions 
pròpies, i si no la tenen, l?han tinguda. La 
tradició de publicacions locals a la comarca és 
ben evident.
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?Els mit jans locals representen un testimoni molt valuós de la 
real i tat de cada moment històr ic"
Llum d'Oli, PORRERES

El desembre de 1978 neix la revista Llum d'Oli com 
a felicitació nadalenca de l'Agrupació Cultural als 
seus socis. La idea subjacent, però, era la 
d'informar de les activitats de l'entitat, i que fos 
una publicació breu però més elaborada i amb una 
per iodicitat més constant que altres fulletons que 
s'havien fet anter iorment. 

Neix gràcies a un grup de joves porrerencs 
interessats per la cultura i els valors progressistes 
que, en l'ambient de la transició cap a la 
democràcia, volien expressar- se i donar sor tida a 
les seves inquietuds a través de l'Agrupació 
Cultural, necessitant un altaveu per a poder 
ar r ibar a més gent. El nom, "Llum d'Oli", sorgeix 
d'aquesta necessitat del moment de donar "llum" a 
uns temps plens de foscor. Els seus responsables 
inicialment foren Rafel Ferrà Mar torell i Maties 
Lladó Cerdà, ajudats per Joan Barceló Bauçà, 
Mar ia Barceló Crespí i Joan Melià Gar í. Volien 
reprendre una tasca per iodística i de plasmació de 
la realitat porrerenca en paper, que s'havia perdut 
des de feia dècades, en concret des de l'esclat de la 
Guerra Civil, quan el 1936 desapareixen les 
capçaleres "Porreras" i "La Voz de Porreras". A poc 
a poc ho anaren aconseguint, i aquella felicitació 
nadalenca ar r ibà a ser una publicació per iòdica 

amb molta més informació que no només les 
activitats de l?Agrupació.

A dia d'avui hi ha un consell de redacció que 
l'encapçalen na Catalina Mar ia Gar í Blanch 
(Porreres, 1993)  graduada en filologia catalana, i 
Sebastià Lliteres Lliteres (Porreres, 1993) graduat 
en històr ia. Des de gener del 2017 coordinen la 
revista, que ara mateix ja duu 163 números editats 
des de 1978. És una revista tr imestral, tot i que en 
altres èpoques de més bonança dels mit jans 
escr its es va ar r ibar a la bimensualitat. Tot i això, 
hi ha hagut diverses èpoques en què la revista no 
ha gaudit de la regular itat desit jable. Això sí, des 
de finals dels anys 90 ha sor tit amb puntualitat 
cada dos o tres mesos.

El funcionament és senzill: les por tes són ober tes 
a tothom qui vol par ticipar, però la revista compta 
amb una trentena llarga de col·laboradors 
habituals, tot i que també moltes entitats del poble 
puntualment hi escr iuen, així com altres persones. 
Els ar ticles o col·laboracions poden venir tant de 
peticions dels coordinadors, com per voluntat 
pròpia. Es recullen cada tres mesos, es 
corregeixen lingüísticament i la maquetació va a 
càrrec de Gràfiques Llopis, on na Coloma sempre 
deixa la revista tal i com els coordinadors la 

Experiències
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pensen. S'ha de dir que totes les 
col·laboracions són fruit de la 
bona voluntat de totes les 
persones que ho fan possible, i 
que tenen ganes de "fer poble?.

Si pensam que el 2018 es van 
complir  els 40 anys del Llum 
d'Oli, convendrem que no és 
fàcil destacar les fites de ni més 
ni menys que 40 anys de 
trajectòr ia. Però sí que podr íem 
parlar del número 50 (1995), el 
número 100 (2004), el número 
150 (2017) que com a números 
rodons sempre han estat 
exemplars especials i que amb la 
por tada han volgut marcar 
tendència i esdevenir pàgines 
pel record, tot repassant 
trajectòr ies i persones que han 
passat per l'Agrupació i el Llum 
d'Oli. Però també s'han de 
destacar altres números, com 
per exemple el 62 (1997) 
monogràfic sobre el tren a 
Porreres, el 69 (1999) on es va fer 
un clam a l'erotisme des d'una 
perspectiva diver tidíssima i 
molt creativa, demostrant la 
gran capacitat d'innovar i d'estar 
a l'avantguarda en moltes 
qüestions; i un llarg etcètera de 

números i fites transversals com 
són la lluita per la nostra 
llengua, per la conservació del 
patr imoni, per la democràcia i 
per l'educació pública?

El major repte segurament ha 
estat i continua essent la pèrdua 
de lectors de la premsa escr ita, 
en favor de la immediatesa de 
les xarxes socials o les 
publicacions digitals. La lluita 
per conviure amb aquestes 
altres fonts d'informació (o, de 
vegades, de desinformació) és 
constant i ens ha obligat a 
adaptar- nos a la realitat d'avui 
en dia amb una pàgina de 
facebook per donar- nos a 
conèixer o amb una pàgina web 
que sor tirà aviat i que tot i que 
serà la pàgina de l'Agrupació, 
també tendrà un espai 
impor tant per la revista. Un 
altre repte o obstacle que patim 
és la dificultat per involucrar a 
noves persones en el projecte, 
especialment a la població jove, 
tot i que per sor t sempre hi ha 
excepcions i gràcies a la feina 
que hi hem anat fent, podem dir 
que sempre tenim 
col·laboradors joves a les 
nostres pàgines. Finalment, 
podr íem destacar les dificultats 
econòmiques que pateixen les 
entitats editores a l'hora de 
poder finançar projectes com la 
nostra publicació: tot i la bona 

quantitat de subscr iptors, socis i 
patrocinadors, el cost de la 
revista és alt i les limitacions en 
aquest sentit no són poques, ja 
que el preu de mercat de la 
revista no pot baixar dels 4 
euros per exemplar.

Els mit jans locals són de vital 
impor tància per molts motius. 
Per esmentar- ne uns quants 
podr íem parlar del foment de la 
cohesió social entre els diferents 
col·lectius del municipi, de la 
tasca de normalització 
lingüística i de defensa de la 
identitat pròpia, del sentit de 
poble que inculquen, de 
l'opor tunitat que ofereixen per 
escr iure per pr imera vegada a 
moltes persones del poble, de la 
feina col·lectiva que representa 
poder treure a la llum cada tres 
mesos una publicació on hi 
caben tantes coses...Però 
sobretot haur íem de destacar 
que representen un testimoni 
molt valuós de la realitat de cada 
moment històr ic, que queda 
reflectit en les pàgines de cada 
publicació amb temàtiques 
diverses i donant a conèixer 
persones, testimonis i realitats 
d'un món canviant que necessita 
poder expressar- se i ser llegit, 
davant realitats líquides i 
efímeres del món actual. Uerba 
volant, scripta manent.

Junta Directiva i consell redaccio? 1997 amb amb 1r president, Joan Verger
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?Som l?única via que té la ciutadania per  conèixer  de pr imera 
mà al lò que passa al seu voltant?
Díngola, SINEU

La revista Díngola va néixer ara fa 10 anys ar ran de 
la creació sineuera de l?Obra Cultural Balear. Vam 
engegar el projecte un grup de gent inquieta per la 
cultura, la llengua i la dinamització del poble. A 
Sineu hi havíem un parell de persones vinculades 
a la comunicació, i estàvem motivats perquè al 
poble no hi havia cap capçalera pròpia: teníem una 
inquietud personal i volíem ofer ir  un servei. Els 
pr imers cinc anys vàrem sor tir  només en paper, 
després va ar r ibar la web. Ara simultaniejam els 
dos formats. 

No podem renunciar al paper, perdr íem la nostra 
essència. La revista en paper sur t cada tres mesos. 
A més que molts dels nostres lectors són gent gran 
que no s?incorporarà a les eines digitals, Díngola 
requereix d?una lectura tranquil·la que facilita el 
paper. El 70% dels continguts no caduquen, són 
dossiers que poden ar r ibar a 70 pàgines sobre 
patr imoni, històr ia, cultura, medi ambient, etc. 
Així que la revista funciona com a col·leccionable, 
com si estiguessis subscr it a una entrega per iòdica 
d?estudis locals sobre Sineu. 

Impr imim 400 exemplars, tenim 150 subscr iptors, 
i els altres es venen als estancs del poble o a 
l?Associació de Premsa Forana. Tenim un equip fix 
de tres persones, els redactors d?actualitat: Jorgina 
Fusté, Miquel Puiggròs i Mar ta Bergas. 

Després tenim col·laboradors que apor ten 
informació i fotografies. Cada dia actualitzam la 
web amb algun contingut.

Cada estiu fem una festa per als lectors, 
col·laboradors i per a nosaltres mateixos. Un any 
molt sonat va ser el 2013, que férem un homenatge 
a Biel Caragol, glosador de Sineu. Va ser un acte 
especialment emotiu, a on es va generar un for t 
sentiment col·lectiu de per tinença.

El pr incipal repte que tenim és la dedicació que 
demana una publicació així. Fer una revista pel 
poble representa un compromís personal que 
t?obliga a dedicar- hi molt temps. Volem enganxar 
gent nova, han entrat joves a col·laborar però no 
hem aconseguit fidelitzar ningú. Crec que aquest 
és un repte compar tit per totes les capçaleres de la 
premsa forana. 

Els mit jans locals són l?única via que té la 
ciutadania, el veïnat, per conèixer de pr imera mà 
allò que passa al seu voltant immediat, contat per 
gent propera que intenta fer les coses amb molt 
r igor. No tots som per iodistes però tenim el r igor 
com a màxima. Si desapareixen aquestes 
capçaleres, el ciutadà està més desprotegit davant 
les institucions: nosaltres hem estat incòmodes 
per a tots els par tits. El nostre compromís és amb 
el poble, no amb cap par tit. 
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?Som el notar i  de tot el que passa dia a dia?
Fent Carrerany, MARIA DE LA SALUT

Fent Carrerany neix en un 
moment en què al poble de 
Mar ia hi havia molt poques 
activitats culturals i amb un 
grup de gent amb iniciativa que 
tenia moltes ganes de fer coses. 
I començaren a organitzar i 
muntar activitats ben diferents: 
una ràdio, cursets de diferents 
tipus, exposicions, 
excursionisme, defensa i 
normalització de la llengua 
catalana. I a finals de l?any 1985 i 
inicis del 1986 neix l?Associació 
Cultural Fent Carrerany i edita 
el pr imer número de la revista el 
juliol d?aquell mateix any. 

L?Associació té una Junta 
Directiva i la revista el seu 
Consell de Redacció. Feim una 
assemblea general anual de 
l?Associació on procuram 
programar totes les activitats 
que s?han de dur a terme. I la 
revista té el seu r itme mensual, 
amb una reunió del Consell de 
Redacció. D?aquesta reunió en 
sur t el recull de notícies que han 
d?anar a la revista així com si hi 
ha algun repor tatge o entrevista 
a fer. 

Creim que la pr incipal fita 
assolida és haver sor tit cada mes 
des de ja fa 34 anys, sense cap 
pausa. També ens sentim molt 
satisfets de com som rebuts dins 
Mar ia a cada número editat. I 
aquest sentiment encara es va 
fer molt patent amb la 

celebració dels 30 anys de la 
revista i amb els actes que 
organitzàrem que varen tenir un 
gran seguiment i ens vàrem 
sentir  molt recolzats.

A hores d?ara el pr incipal repte 
és el tecnològic i el canvi que 
suposa la digitalització de la 
informació. Volem estar en 
papers dins les cases però 
també volem estar a les xarxes 
socials per poder ar r ibar a 
tothom. Per això necessitam 
eines i coneixements per 
poder- les utilitzar.

Un altre tema ser ia el de 
les col·laboracions. No és fàcil 
trobar gent disposada a fer un 
seguiment de les activitats i que 

ens ar r ibin per escr it o a través 
de les imatges.

Creim que el poble de Mar ia no 
ser ia el mateix sense la revista, 
per tant la consideram 
imprescindible. Som el notar i de 
tot el que passa dia a dia, feim 
un repàs al que ha passat en el 
passat gràcies als nostres 
col·laboradors histor iadors i a 
més serveix de control de 
l?activitat política i també és la 
veu per poder contrastar les 
diferents idees i opinions que 
tenen els diferents grups i un 
altaveu per a la gent que vulgui 
dir la seva sobre temes que 
consider i d?interès general.
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?Estam ar relats i  al costat de la gent dels pobles: som 
insubsti tuïbles?
Sa Sella, SENCELLES

Sa Sella va néixer el gener de 1983 com una més de 
les activitats que gestionava el Centre Cultural de 
Sencelles, entitat creada l'any 1974. Va crear- se per 
tenir informats als sencellers i com a butlletí de 
novetats dels socis de l?entitat.

Editam quatre números l'any de manera general, 
un per tr imestre encara que en moltes d'ocasions 
aprofitant qualque efemèr ide o esdeveniment 
especial se sol treure un número extraordinar i.

Aconseguir aguantar des de l'any 1983 és ja una 
fita. Ar r ibar a cadascun dels subscr iptors de 
manera regular durant més de 37 anys, des d'un 
municipi petit, en tot el que ha passat... té mèr it.

Estam en plena digitalització ja que el que 
realment costa molt per mantenir la subsistència 
de la revista és la factura d'impremta. Malgrat que 
siguem presents en el món digital i a les xarxes, la 
gent continua demanant la versió en paper perquè 
per guardar és la demostració tangible i física que 
som vius!

Els mit jans locals són indispensables per copsar la 
realitat de les petites comunitats. Estam tan 
ar relats i al costat de la gent dels pobles que som 
insubstituïbles.
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L?Observador del Pla de Mallorca fou una revista 
mensual de distr ibució gratuïta que existí al Pla, 
fou un producte comunicatiu únic a la comarca. 
Únic, per ser de distr ibució gratuïta, comarcal, 
impor tant en la seva producció de milers 
d?exemplars i en la nostra llengua, el català de 
Mallorca. Es va fer, mentre existí (2003- 2014) un 
espai propi als catorze municipis del Pla: Algaida, 
Ar iany, Costitx, Llor ito, Llubí, Mar ia, Montuïr i, 
Petra, Porreres, Santa Eugènia, Sant Joan, 
Sencelles, Sineu i Vilafranca. 

L?Observador  del Pla de Mallorca : Un 
espai comunicacional propi
L?espai comunicacional, entès com les por tes o 
finestres, els ulls i l?enteniment que els individus 
usam per tenir present el què passa al món o al 
nostre costat, s?ha modificat amb rapidesa. La 
televisió i els diar is, continuen sent agents 
vehiculadors de notícies. Com a exemple de 
rànquings s?ha de dir que ja veiem de mit jana més 
de quatre hores de televisió cada dia. A aquest 
panorama s?hi han afegit amb molta de força 
tipologies comunicacionals noves a través de la 
xarxa Internet, els diar is i revistes digitals i les 
xarxes socials.
Ara bé l?interès de les notícies i les preocupacions 
de la gent mantenen els ter r itor is propers com una 
referència ineludible. Juntament amb les notícies 
de caràcter internacional i estatal, que hom pot 
veure i sentir  repetides vegades a molts mit jans 
durant el dia, les notícies de caràcter ?regional? o 
?local?, són presents dins els mit jans d?un 
determinat ter r itor i, però amb menys intensitat i, 
com més proper es fa el ter r itor i, moltes de 
notícies ja no hi tenen cabuda. Per tant endemés 
dels diar is anomenats d?abast regional o local, les 
emissores de ràdio i televisió també regionals o 
locals, s?ha de tenir esment també als mit jans com 
els que en diuen ?premsa comarcal? o aquí 
anomenam ?premsa forana?, mit jans comunicatius 
amb notícies dels pobles, municipis i comarques. 
Digitals i en paper, encara. Tots coexisteixen en 

aquesta reordenació de l?espai comunicacional 
global contemporani. És aquest un nou espai que 
es dibuixa, amb mit jans de gran abast, per ?regions 
mundials?, molt lligades a les llengües major itàr ies, 
però coexistint amb aquests mit jans d?abast 
regional o local.
En l?àmbit ?local?, diar is, emissores de ràdio i 
televisió ? molts d?ells digitals, de pagament o 
d?accés gratuït-  també hi són. És aquí on 
?L?Observador del Pla de Mallorca? va pretendre 
tenir- hi cabuda. Dins un espai comarcal, el Pla, i 
amb la modalitat de per iòdic de distr ibució 
gratuïta, amb una presència a Internet (a través del 
seu web  www.plademallorca.com).
És, idò, en aquest espai de comunicació que 
?L?Observador del Pla de Mallorca? hi volgué incidir 
com una eina per iodística, d?una empresa pr ivada, 

Excursionista pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.
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L'Observador  del Pla de Mallorca
Climent Picornel l
Doctor  en Geografia
Fundador  de L'Observador  del Pla

Portada de ?Max?, Francesc Capdevila.
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fent una publicació en català. Després de dotze 
anys d?aparèixer cada mes a nombrosos llocs de la 
comarca ?ajuntaments, centres de salut, centres de 
cultura, bars i restaurants, estacions de tren, 
botigues i supermercats, etc.-  la gent del Pla, es va 
fer seva aquesta parcel·la comunicativa. Els 
mallorquins del Pla sabien per fectament què volia 
dir quan algú parlava de ?L?Observador?: 
significava que ho havia llegit a ?L?Observador del 
Pla de Mallorca?.
L?empresa que el sustentava va aconseguir 
mantenir una proposta agosarada i lluny dels 
mercats de la premsa forana tradicional, gràcies 
sobretot als seus anunciants pr ivats i 
institucionals, aconseguint una bona dosi 
de professionalització del producte que ofer ia. El 
projecte pretenia cobr ir tot Mallorca amb premsa 
comarcal, per això nasqueren també L?Observador 
del Llevant de Mallorca i el Sud de Mallorca. Fins 
que les circumstàncies econòmiques de la premsa 
gratuïta canviaren i es va fer impossible el seu 
manteniment.

Gestació,continuïtat i  final de 
L?Observador  del Pla de Mallorca
L?Observador va ser una proposta que es va dur a 
terme per l?interès comunicatiu que tengueren, en 
un pr incipi J. Font i C. Picornell, i tot d?una també 
el qui fou el seu pr imer director J. Riera. 
Seguidament s?hi afegiren G. Sánchez, A. González, 
J. Ventayol i Ll. Mestre. Així, començà la singladura.
El disseny de L'Observador del Pla de 
Mallorca, or iginal i innovador, fou idea de na 
Margalida Estelr ich, a través de ?Produccions 
Estelroig? de Sant Joan. Els 5.000 exemplars de 
tiratge s?impr imien a rotatives de diar is de 
Mallorca i es distr ibuïen a més de 300 punts dels 
municipis de la comarca.

L?Observador del Pla de Mallorca va tenir, durant la 
seva vida, diversos directors, entre ells, Joan Riera, 
Aitana Mar tín, Alber t Herranz, Mar ta Aspachs...  
Tots ells li donaren la seva dinàmica par ticular, 
ajudats per una munió impor tant de col·laboradors 
i informadors dels diferents municipis. Essencials 
han estat els especialistes en diverses temàtiques. 
Des de n?Apol.lònia Manresa, n?Arnau Matemales i 
en Joan Pi, que redactaven el tema de por tada. 
Continuant per Joan Josep Mas i Pere Calafat, 
Guillem Estrany, Antoni Miquel Lucas, Miquel 
Galmés, Lluís Pasqual o Melcion Nicolau que han 
escr it sobre Agr icultura, una de les temàtiques 
predominants al Pla de Mallorca. Antoni Barceló i 
Bernadí Seguí que s?ocuparen de la caça una 
par tida de números. De Patr imoni hi han escr it en 
Tomàs Vibot, Margalida Castells, Gaspar Valero i, 
més esporàdicament, en Cosme Aguiló. Carmen 
Pintaño, ?Madó Potetes? i Margalida Munar 
trobaren lloc per la cuina; Antònia Torres per 
Fitoteràpia. Joan Barceló s?encarregà del pronòstic 
del mes. Els alumnes, i qui sap si futurs 
per iodistes, de l?Institut d?Ensenyament Secundar i 
de Sineu feien les pàgines dels ?Joves 
Observadors?; Rafel Pons i en BIBI les vinyetes de 
dibuixos. De l?Opinió n?han tengut esment Antoni 
Ginard, Ferran Aguiló, Andreu Bauçà, Biel 
Mesquida, Guillem Frontera, Fran Casadesús, 
Llorenç Valverde, Climent Picornell, Joan Manresa, 
Andreu Ramis, Joan Melià, Biel Flor it... Vull tenir 
un record molt especial per a Climent Picornell, el 
fotògraf sant joaner, que mor í mentre el projecte 
s?anava desenvolupant i que cedí les seves imatges 
que han estat por tada a molts d??Observadors? i 
protagonistes de la pàgina ?Visions del Pla de 
Mallorca?, que després, en forma de llibre ? 
?Apunts del Pla de Mallorca?-  es van editar per El 
Gall Editor.
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"Per què ens fa por recordar el nostre pas-
sat? Per què vàrem perdre la pau i la con-
vivencia?". Amb aquestes preguntes, l'his-
tor iador por rerenc Bar tomeu Gar í pre-
sentava a inicis de 2019 l'exposició 
"Memòr ies 1936- 39". 

El passat, refer it als fets relacionats amb la 
guerra civil i la postguerra, està ple de 
"racons oblidats", ar raconats o silenciats, 
que han forçat la convivència amb la fer ida 
del conflicte bèl·lic i la repressió. Tots els 
àmbits de la vida es varen veure afectats 
(social, polític, educatiu, religiós, espor tiu, 
familiar...) de manera que la societat va 
quedar tan impactada que possiblement 
ens trobam encara davant d?una etapa no 
tancada.

El 1981, el Guernica aterrava secretament a 
Madr id i s'obr ia al públic dar rera d'un 
vidre blindat. El 1983, l'estàtua eqüestre de 
Franco ubicada al centre de la ciutat de 
València era retirada per operar is enca-
putxats, com podem veure a les fotografies 
de "Fantasma 77", que s'exhibeixen aquests 
dies al Casal Soller ic de Palma. Aquestes 

necessitats de protecció (de l'ar t i de la 
identitat) exemplifiquen la profunditat de 
la fer ida.

El 1995 es retirava el vidre blindat del 
Guernica, però moltes persones encara en 
l'actualitat no coneixen on estan els seus 
familiars. Diferents lleis han intentat es-
tablir  un marc normatiu de referència, 
com la llei 52/2007 de Memòr ia històr ica; o 
la Llei 10/2016 per a la recuperació de per-
sones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i el franquisme i la Llei 2/2018 de 
memòr ia i reconeixement democràtics, 
ambdues aprovades per Par lament de les 
Illes Balears. Alhora, la societat civil s'ha 
organitzat per a reclamar la seva memòr ia, 
i els esdeveniments s'han estudiat i s'estu-
dien en profunditat des de l'acadèmia.

Amb el dossier d'aquest mes de novembre, 
ens apropam a la realitat que es va viure i 
que es viu als pobles del Pla de Mallorca. 
Com destaca Gar í, "el record és necessar i, 
i necessita comprensió i mirar cap al 
futur".

Fer  memòr ia
al  Pla de M al lor ca
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?Arribarem a Porreres i li vaig mostrar l?indret on 
una amiga porrerenca, filla d?un company assassinat 
a Manacor, em va explicar lo que ella de nina havia 
viscut, lo que tot el poble sabia sobre els assassinats 
dels detinguts que venien de les presons de Palma, on 
morien i on les enterraven?.

Aquestes paraules de la ?Car ta de la Memòr ia? que 
Mar ia Antònia Oliver va escr iure a Bernat Mateu 
Ferrer el juliol de 2020, posen de manifest la 
realitat que els pobles del Pla de Mallorca varen 
viure durant els anys de la guerra civil. A més de la 
repressió que es va viure als car rers en pr imera 
persona, multitud de presos ser ien assassinats a 
cementer is, camins i car reteres dels pobles de la 
comarca.
L?histor iador porrerenc Bar tomeu Gar í situa els 
inicis de la repressió als darrers mesos de la 

Segona República, quan ja es començaren a donar 
situacions de conflicte i enfrontament. ?El 
municipi de Porreres va ser un exemple clar de 
conflictivitat: actes subversius de Falange, 
enfrontaments entre el rector de Porreres i els 
membres de la comissió gestora d?esquerres, 
ar r ibada de les armes, propaganda clandestina...?. 
El cop d?Estat, és clar, agreujar ia la situació i 
propiciar ia l?inici de la repressió planificada.
?[...] em va contar que plorava perquè t?havien 
assassinat els feixistes, el 1936, a sang freda, al mig 
d?un camí anant a Sencelles, feia quasi 40 anys [...]?. 
De la carta d?Apol·lònia Miralles a Josep Miralles 
Garau.

Bartomeu Gar í defineix dues etapes de repressió 
feixista a Mallorca: la pr imera anir ia de juliol a 
setembre de 1936; i la segona, de repressió 

EL  PLA

DOSSIER

Repressió fr anquista al Pla de Mallorca: 
una històr ia que encara s'escr iu

MEMÒRIA HISTÒRICA
Dossier

Familiars de represaliats, querellants a Argentina, amb el car tell de l'Associació Memòr ia de Mallorca
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encober ta o amagada, de setembre del 36 a la 
pr imavera del 37. Durant la pr imera etapa, el 
cementir i de Palma, l?antic cementir i municipal de 
Manacor i el cementir i de Son Coletes ser ien els 
llocs de referència per als afusellaments. Això no 
obstant, les execucions també es produïren a punts 
de l?extraradi de Ciutat o a la par t forana, a indrets 
localitzats com la carretera de Petra (entre na 
Borges i Son Doblons), el km. 21 de la car retera de 
Santa Mar ia a Montuïr i, el km. 19 de la car retera 
d?Algaida a Bunyola, la car retera de Porreres a 
Felanitx, el km. 2?8 de la car retera d?Algaida a 
Santanyí, camí de Jornets, Coll de sa Grava (entre 
Montuïr i i Sant Joan), Pont de Son Saletes (entre 
Sencelles i Biniali), la finca es Pinaret (Algaida)...
?[...] va ser empresonat al Castell de Bellver, posat en 
llibertat i a continuació va ser portat al cementiri de 
Porreres per a ser assassinat per tropes franquistes.? 
De la carta de Francesc Huertas a Jaume Bauçà Far.
La segona etapa va estar marcada per la 
intensificació de les tretes de les presons de palma. 
Segons indica Gar í, probablement ?el destí de la 
major par t dels reus dels centres penitenciar is de 
Can Mir i Castell de Bellver fou el mur exter ior de 
la capçalera de l?Orator i de La Creu de Porreres?, 

un dels llocs més representatius de la repressió 
feixista exercida a Mallorca durant la guerra civil.
?[...] de nit i amb traïdoria els assassins feixistes et 
varen treure de presó i amb tota ironia i brutalitat, et 
van ?donar la llibertat? portant- te a Porreres amb 
altres companys i companyes, per assassinar- vos i 
fer- vos desaparèixer. [...] jo vaig poder rescatar- te del 
silenci de la fossa de Porreres al novembre de 2016.? 
De la car ta de Maite Blázquez a Joan Losa 
Campomar.
La guerra civil i la memòr ia històr ica és un tema 
àmpliament estudiat. Pel que fa als pobles de 
Mallorca, una de les obres de referència és ?La 
guerra civil a Mallorca, poble a poble?, coordinada 
per l?histor iador sant joaner Arnau Company i 
editada per Documenta Balear. Als llibres d?aquesta 
col·lecció podem conèixer la realitat que va viure 
cada poble com, per exemple, la ?dominació 
espir itual i social? de l?Església a Montuïr i, un dels 
pobles amb més víctimes, amb quinze assassinats; 
la impor tància del caciquisme a Sant Joan i la seva 
influència especialment a pobles veïnats; o 
l?esmentada repressió a Porreres, que condicionà la 
vida política i cultural durant la postguerra i etapes 
successives.
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Mapa de fosses. Llegenda: verd, exhumada; taronja, en procés; vermell, 
inviable; blau, viable. 

Font: Direcció general de Memòr ia Democràtica de la CAIB.

Mapa de Stolpersteine o ?pedres de la memòr ia?. Llegenda: daurat, 
víctimes del nazisme; platejat, víctimes del franquisme. 

Font: Direcció general de Memòr ia Democràtica de la CAIB.
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Mar ia Antònia Oliver és la presidenta de l?associació Memòr ia de Mallorca, que 
treballa per a recuperar la memòr ia històr ica de Mallorca en relació als fets de la 
guerra civil i la poster ior repressió franquista. Ella mateixa ho ha viscut: el seu 
padr í i el seu oncle varen ser víctimes de desapar ició forçada i encara no ha trobat 
ver itat, justícia i reparació. Mentrestant, lluita amb altres famílies de persones 
desaparegudes i assassinades per conèixer el que va passar, reconèixer a les 
víctimes i recordar a la societat aquests fets històr ics perquè no es tornin a repetir. 

?La repressió fr anquista al Pla de 
Mallorca va ser  molt dura?

MARIA ANTÒNIA OLIVER
Activista per a la recuperació de la memòr ia històr ica

Per  què es vincula a processos de recuperació 
de la memòr ia històr ica?
A la meva família tenim víctimes de 
desapar ició forçada, el meu padr í i el meu 
oncle. Ells eren d'Inca, militants d'esquerra. Els 
van dur detinguts a Can Mir, a Palma, i li van 
dir a ma mare que els havien alliberat, però no 
van aparèixer mai. Sospitam que els van 
assassinar i els van enter rar a Porreres. El 
2000 vaig començar a investigar, ma mare es 
feia gran i no s'estava fent res per esclar ir  el 
que havia passat. Vaig cercar assessorament 
legal per posar una denúncia, ens vàrem 
associar amb altres famílies amb la mateixa 
situació i així va sorgir el 2006 Memòr ia de 
Mallorca, associació de la qual sóc presidenta. 
He conegut a molta gent que cerquen els seus 
éssers estimats, no és un cas puntual el meu: la 
desapar ició forçada en el marc de la guerra 
civil i la poster ior repressió franquista va ser 
un fenomen massiu. Segons el cens de víctimes 
que hem pogut elaborar, estam parlant de 
2.800, entre la guerra civil i la repressió 
franquista poster ior. Moltes d'elles, devers 
1.800 varen ser persones que no van intervenir 
al conflicte armat: se'ls anava a cercar casa, 
eren empresonats i desapareixien. La 
desapar ició forçada no prescr iu mai, deixa les 
famílies fora de l'empar de la llei.

Quins són els objectius i  pr incipals activi tats 
en què treballa Memòr ia de Mallorca?
L?Associació Memòr ia de Mallorca (Associació 
per a la Recuperació de la Memòr ia Històr ica 
de Mallorca), està formada per un col·lectiu de 
ciutadans i ciutadanes compromesos amb la 
recuperació de la memòr ia històr ica de 
Mallorca en relació als fets de la guerra civil i la 
poster ior repressió franquista. El motiu que va 
impulsar la seva creació va ser la seva voluntat 
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de recuperar la dignitat i honorabilitat de les 
víctimes de la guerra civil i de la repressió a 
Mallorca, així com una par t de la històr ia de la 
nostra societat que consideram que no s?ha 
explicat ni amb r igor ni amb el respecte 
necessar i cap a aquestes víctimes.
Vàrem començar a investigar diverses famílies 
per posar una denúncia, hem recorregut totes 
les instàncies nacionals i autonòmiques sense 
èxit.

Treballam per eliminar tota simbologia 
franquista, com el monument a Sa Feixina, i 
per recollir  testimonis amb familiars de 
víctimes, elaborant censos. 
També vàrem impulsar el Mur de la Memòr ia, 
al 2011. Es va fer possible perquè vàrem 
sol·licitar a l'Ajuntament de Palma que instal·làs 
un memor ial a les víctimes, per ofer ir  un 
reconeixement públic i institucional a les 
persones que van mor ir per la repressió 
feixista durant la guerra i la dictadura 
franquista.
A més d'actes simbòlics, heu contr ibuït molt a 
la investigació. Què heu fet per  recol l i r  
informació sobre la repressió fr anquista a 
Mallorca?
Si, hem fet molta tasca d'investigació en arxius. 
Amb el projecte "Totes les causes" hem 
contr ibuït a la memòr ia històr ica a través del 
fotografiat i buidatge de totes les causes 
militars franquistes entre 1936 i 1939. Prop de 
300.000 documents que han donat moltes 
pistes sobre on estan enter rades les víctimes. 
Hem cedit aquesta documentació a la Direcció 
de Memòr ia Democràtica, perquè la facin 
d'accés públic a qui ho sol·liciti.
També hem impulsat molt activament les 
exhumacions. Vàrem obr ir la pr imera fosa a les 
Balears, a Sant Joan. En aquell moment, quan 
governava en José Ramón Bauzà, no teníem 
cap supor t institucional: ho vàrem fer 
nosaltres. Amb el canvi de govern, va ar r ibar la 
Llei de Fosses, una passa molt impor tant.
L'associació ha fet un mapa de fosses de 
Mallorca. N'hi  ha moltes al Pla de Mallorca? 
Heu pogut recol l i r  testimonis de repressió a 
la comarca?
Va ser dura la repressió a la zona. Sempre han 
estat pobles molt actius en temes polítics. 
Moltes famílies dels municipis del Pla s'han 
posat en contacte amb nosaltres i els hem 
ajudat a obr ir causes judicials. A Montuïr i, 
Porreres, Sant Joan, Algaida... hi ha fosses 
comunes perquè hi va haver moltes víctimes. 
La més gran de Balears és la de Porreres. Per 
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exemple, la filla del batle de Montuïr i, Joan 
Mas, i del regidor Llorenç Antich de 
l'ajuntament d'Algaida, assassinats i 
desapareguts pels feixistes, formen par t de 
l'associació i cerquen memòr ia, justícia i 
reparació per als seus familiars.
Per  què és impor tant la memòr ia històr ica i  
democràtica?
És el millor antídot perquè no tornin a passar 
aquests fets, contra el feixisme. A la Universitat 
de les Illes Balears, i per pr imera vegada a 
l'estat, s'ha fet un postgrau sobre recerca i 
transició i memòr ia democràtica. A l'estat 
espanyol mos trobam moltes por tes tancades, 
a altres països com l'Argentina  ho tenen molt 
assumit. Aquí les víctimes no han tingut dret a 
la ver itat, la justícia i la reparació. La memòr ia 
històr ica és una qüestió de drets humans, sinó 
està garantida no podem xerrar de 
democràcia. Qualsevol societat democràtica ho 
ha d'assumir : aquestes persones varen lluitar 
precisament perquè tenguem democràcia. I 
ens les han robat de la històr ia. La memòr ia 
històr ica és una manera de tenir referents 
d'avantpassats dels quals hem de sentir- mos 
orgullosos i orgulloses.  

Tenim una Llei  de Fosses autonòmica, una de 
Memòr ia Històr ica a nivel l  estatal... Què més 
haur ien de fer  les insti tucions per  contr ibuir  
a la justícia i  la reparació de les víctimes?
Hem de reconèixer que s'ha avançat molt amb 
l'impuls a l'exhumació de víctimes, hi ha països 
que això no ho tenen. Aquí tenim del nostre 
costat l'executiu i el legislatiu, però no el 
judicial. I la justícia és un dels pilars de la 
democràcia, que no doni supor t als familiars 
de víctimes és ter r ible. La memòr ia històr ica 
haur ia de ser una qüestió d'estat.
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El mes de juny de 2014, després de més de dos anys 
d?investigació, de feina ser iosa i exhaustiva 
s?iniciaren ?per pr imera vegada? els treballs 
d?ober tura d?una fossa de la Guerra, fou la del 
cementer i de Sant Joan. Els treballs varen permetre 
la recuperació dels mar iandos Joan Gual Genovar t, 
Miquel Salom Ribot i Jaume Gual Mas. Aquest fet va 
fer recordar una històr ia macabra, plena de 
violència i d?ir racionalitat que va començar el mes 
d?octubre de 1936, a Mar ia de la Salut, amb la 
detenció de les tres víctimes; va continuar a les 
costes de Puntiró, on van ser assassinats; i al pou 
anomenat del Camp de Jesús de son Fred, on foren 
llançats sense cap mirament. El final del segrest 
acabà dins un clot de l?antic cementer i de Sant Joan. 
La recerca arxivística va ser cabdal per a la 
localització de la fossa:«en el sitio ya indicado en el 
cementer io de esta población en una fosa preparada 
de antemano en el cementer io viejo que dista de la 
pared del frente cinco metros y de la pared de la 
par te oeste doce metros». Allà trobaren en Mio, en 
Gual i en Puro.

El mes de novembre de 2016 es va iniciar 
l?exhumació de les fosses del cementer i de Porreres, 
un dels epicentres de la repressió de la Guerra, 
juntament amb els cementer is de Palma i Manacor. 
Aquest fet fou possible gràcies a una recerca a 
arxius que fou complementada amb la incorporació 
de testimonis de pr imer ordre que ens explicaren 
amb tot tipus de detall l?acarnissament que 
aplicaren contra les víctimes. Les paraules d?un 
botxí porrerenc que por tava amb orgull els 
afusellaments a la paret de La Creu encara 
m?escarrufen: «Sempre els fèiem pujar a la sala de 
dalt del quar ter de Falange. Allà posàvem una taula 
amb unes estovalles negres, dos canelobres i un bon 

hola
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tassó d?oli. Havíem de fer de jutges d?aquesta mala 
gent. Els havien de fer la llengua ben neta. L?oli de 
motor era molt bo. Els vespres, anaven a La Creu a 
pegar quatre tirs; els fèiem ballar. Ja no eren tan 
valents, estaven concagats de por. Després de 
matar- los, els pegaven el tir  de gràcia».

El fosser de Porreres també fou testimoni 
esfereïdor i aclar idor del que va passar vora el 
cementer i municipal: «Arr ibaven de nit amb un 
camió. Venien dos homes i els feien botar de dos en 
dos: ?Podeu davallar, quedareu aquí. Els detinguts 
baixaven engr illonats i els col·locaven devora del 
por talet de La Creu. Aleshores, un dels conductors 
tocava la por ta del camió, dos o tres cops for ts amb 
la mà. Ell mateix responia: ?Ja va! Aquesta era la 
consigna per disparar. Els presos queien mor ts a 
l?acte. Els havien acabat la feina i jo l?havia de 
començar».

Tot seguit, el fosser i els falangistes de segona fila 
?els quals havien abeurat unes hores abans? amb 
l?ajut d?unes flassades i un petit car retó, 
transpor taven els cadàvers fins a l?inter ior del 
cementer i i vestits els tiraven dins uns clots. 
Després els tapaven. El fosser ens ho va confirmar : 
«Tenia una carrereta per traginar herba, hi posava 
un o dos cadàvers i els traginava fins els escalons 
de l?entrada. Ells [els falangistes] me donaven una 
mà per ar rossegar- los fins als clots que havia fet al 
capvespre. Jo tot sol els posava dins la fossa 
preparada. I així fins que acabava d?enter rar- los. 
Veieu aquelles ?parades? sense tombes, allà hi són 
tots».

L?ober tura dels nou clots del cementer i de Porreres 
va possibilitar l?exhumació de 55 cossos de víctimes 
de la guerra i la identificació de 14. Les restes 
humanes confirmen el que ja havien apor tat els 
histor iadors i investigadors, és a dir, que foren 
llançats dins clots de qualsevol manera, com si 
fossin animals i allà van quedar acaramullats. Totes 
les víctimes anaven vestides, la intenció era amagar 
la seva mor t. Les despulles dels cossos i els 
objectes que por taven en el moment que foren 
executats (filfer ro, estilogràfiques, raspall de dents, 
pastilles) també demostren el que havíem publicat: 
eren persones que estaven a presó i foren posats 
falsament en lliber tat.

L?ober tura de les foses de Sant Joan i de Porreres 
ha encetat el camí de moltes altres exhumacions 
que s?han fet al llarg dels darrers anys i que hem 
pogut veure a diferents municipis del Pla de 
Mallorca, com Montuïr i i Sencelles. Aquest fet és 
conseqüència del compromís d?associacions 
memor ialistes i, molt especialment, de l?aprovació 
per par t del Govern de les Illes Balears de la Llei de 
fosses el mes juny de 2016. Ara bé, tan impor tant és 
aquesta legislació i la tasca memor ialista com les 
investigacions exhaustives d?histor iadors i 
investigadors, que han apor tat una extensa 
producció bibliogràfica sobre la Guerra Civil i la 
repressió, a més de la seva par ticipació en el treball 
anomenat «Mapa de les fosses de la repressió a 
Mallorca».

Fa massa temps que llegesc i escolt astorat a la 
premsa escr ita i radiotelevisiva declaracions i 
mitges ver itats d?alguns responsables polítics i 
subalterns desit josos de fotos i planes de diar i, que 
s?apunten tot tipus de guardons i reconeixements, 
sense haver entrat mai dins un arxiu, ni desfermat 
cap lligall documental. Això si, afirmen que saben, 
que coneixen i estan segurs on són les fosses de la 
repressió, qui són les víctimes i on estan 
enter rades, oblidant- se de la feina exhaustiva i 
compromesa de molts histor iadors i investigadors. 
És un fet que passa massa vegades i demostra una 
falta de respecte cap a les persones que hem 
dedicat anys i esforços per recuperar testimonis, 
apor tar documents, localitzar fosses amb la 
intenció donar a conèixer un dels episodis 
històr ics més sagnats de la nostra històr ia més 
recent i, al mateix temps, poder ajudar a fills i néts 
d?assassinats que no saben encara on són els 
cossos dels seus familiars i no els han pogut donar 
una sepultura digna al costat dels seus.

Tot i la desmemòr ia que patim, estam molt 
satisfets d?haver fet un llarg camí, a vegades ple 
d?entrebancs, atès que fa uns anys no era fàcil 
accedir a la documentació de la repressió, ni 
tampoc que la gent ens volgués parlar. El nostre 
compromís segueix ben alt, per tant, treballarem 
per cercar i identificar les víctimes i donar a 
conèixer la repressió i que ar r ibi a les aules dels 
centres de secundàr ia. Seguirem picant pedra, 
seguirem fent feina per posar cara i ulls a les 
exhumacions.
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La societat avança al r itme de qui és capaç 
de canviar la manera de fer "el de sempre". 
És clar, si el canvi és per fer- ho millor. El 
coneixement, com a base, ha d'actuar com 
a palanca de transformació i augment de 
la competitivitat en els diferents sectors 
econòmics. La innovació, entesa en aquest 
cas com a eina (o filosofia) d'una empresa, 
ha de promoure el desenvoluipament 
d'una economia basada en el coneixement, 
generant valor afegit i feina qualificada. La 
innovació així és aplicable, tant en el pro-
ducte com en els processos, a moltes ac-
tivitats: construcció, química, tur isme, 
agr icultura...

Malauradament, Balears es troba a la cua 
d'Espanya pel que fa a la inversió en R+D+I 
(el 0,4% del PIB l'any 2019), el que a la veg-
ada ens situa a la cua d'Europa. És cer t que 
el pressupost no ha deixat de créixer des 
del 2015 (fins a enguany, que ha abaixat), 
però no ha estat suficient i Balears és la 
comunitat que dedica un percentatge més 
baix del PIB a recerca i desenvolupament 
des de l'any 2000. La transició econòmica, 
ara inajornable ar ran de la cr isi sanitàr ia, 

ha de passar per la diversificació i, per 
tant, per la innovació i el coneixement. 
Només així aconseguirem corregir el 
monocultiu tur ístic i una economia més 
competitiva i resilient.

No només en pressupost, Balears es troba 
també entre les comunitats autònomes 
amb menor percentatge d'empreses inno-
vadores (un 15,5 %). Des del Govern s'està 
intentant donar algunes passes per a in-
centivar la innovació en l'empresa, així 
com potenciar la creació de clústers i la 
par ticipació en convocatòr ies d'R+D+I es-
tatals i internacionals. Més de 200 empre-
ses formen par t dels cinc grans clústers de 
Balears, i treballen actualment en més de 
seixanta iniciatives per a fer front a la 
Covid-  19 tant des del sector de la tecnolo-
gia, el tur isme, la química o la biotecnolo-
gia. Inaugurat el 2002, el Parc Bit és el 
centre neuràlgic de les empreses inno-
vadores a les Balears. Això no obstant, hi 
ha molta innovació més enllà. En el 
dossier d'aquest número ens endinsam en 
la creativitat, la tecnologia i el coneixe-
ment generat al Pla de Mallorca.

Empr eses que innoven
al  cor  de M al lor ca
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Mar iona Luis és la nova directora gerent de l?IDI, ens instrumental de la Conseller ia 
de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern de les Illes Balears. 
Mar iona Luis és Enginyera Industr ial, amb l?especialitat en Organització Industr ial 
per la Universitat Politècnica de Catalunya. La trajectòr ia laboral de Mar iona Luis 
s?emmarca pr incipalment en el disseny i la implantació de projectes i polítiques 
d?innovació en el sector públic i pr ivat. 

"La sostenibi l i tat és fonamental en l 'empresa, per  ofer ir  
valor  a les persones i  l 'entorn sense hipotecar  el futur  de 

les generacions que venen"
MARIONA LUÍS

Gerent de l'Institut Balear d'Innovació Empresar ial -  IDI

Quina és la tasca que fa l 'IDI? 
L'IDI és l'Agència de Desenvolupament 
Regional de les Illes Balears i, com el seu nom 
indica, és una entitat or ientada a que la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears es 
desenvolupi a nivell econòmic, diversifiqui 
l'activitat i fomenti la competitivitat i la 
sostenibilitat entre les empreses. 
Feim molts de tipus de projectes diferents, i 
pr incipalment tenim tres per fils d'entitats o 
persones a les quals ens dir igim: per un costat, 
als emprenedors, ofer int- los formació, 
acompanyament i supor t en el procés 
d'emprendre, de crear una empresa o 
establir- se com a autònoms. En aquest sentit, 
també gestionam la incubadora d'empreses del 
Centre BIT d'Inca, que és un lloc on poden 
establir- se les empreses quan estan 
començant. 
En segon lloc, ens dir igim a empreses 
industr ials: tenim una línia de finançament 
bonificat que fa que puguin fer inversions 
sense pagar interessos ni quotes d'estudi ni 
d'ober tura; hem ar ticulat una política de 

clusters (agrupacions d'empreses que 
compar teixen per fer- se més grans) en el 
sector nàutic i en el d'hàbitat; feim actuacions 
concretes per al sector de la moda i químic; 
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organitzam el Palma Internationa Boat Show; i 
donam supor t a la internacionalització de les 
empreses que volen expor tar els seus 
productes a fora. 
En l'àmbit industr ial, també, enguany, confiam 
a començar la construcció d'un polígon 
industr ial a Porreres, per donar resposta a la 
manca de sòl industr ial que hi ha a les Illes.
En tercer lloc, tenim programes específics per 
al petit comerç: ofer im als ajuntaments els 
programes de dinamització comercial, ofer im 
formació en línia per al comerç i des de fa 
quatre anys hem posat en marxa la marca "Pa 
d'aquí", juntament amb l'Associació de Forners 
de les Illes Balears. En el marc d'aquest 
projecte, actualment feim una campanya de tot 
l'any sobre els productes de forn i reboster ia. 
Què entenem per  innovació empresar ial? 
Hi ha moltes definicions d'innovació 
empresar ial, però per a jo la que em resulta 
més senzilla i em permet prendre decisions en 
el dia a dia és la següent: "Innovació és Noves 
Formes d'Ofer ir  Valor als Clients". Aquesta 
definició té tres components: un component 
de NOVETAT (hi ha d'haver qualque cosa nova), 
un component de MERCAT (hi ha d'haver 
qualcú disposat a pagar per la innovació que 
proposam) i un component de PROCÉS (la 
innovació no és tenir una idea feliç, sinó que és 

un procés que aplicam cada dia en la nostra 
empresa pensant com podem ofer ir  més valor, 
cercant idees i implementant- les en els 
productes o serveis de l'empresa, en els 
processos, en les formes d'organització o en les 
formes de comercialització de les empreses).
Si en lloc de la paraula "clients" feim servir la 
paraula "societat", hi afegim el component de 
sostenibilitat fonamental en l'empresa d'avui 
en dia, que ofereix valor a les persones i 
l'entorn on s'ubica, sense hipotecar el futur de 
les generacions que venen.
Hi ha exper iències d'innovació empresar ial a 
les Balears? Com estam en aquest tema? 
Tot i que les estadístiques d'innovació 
tecnològica parlen d'una Comunitat Autònoma 
en els darrers llocs en l'enquesta d'innovació 
tecnològica de l'Instituto Nacional de 
Estadística, nosaltres veiem en cada moment 
nous productes, nous serveis, noves formes de 
comercialització, nous processos i noves 
formes d'organitzar- se de les empreses. És la 
gran opor tunitat dels moments de cr isi, "el 
hambre agudiza el ingenio". Hem vist 
innovacions en la transformació ecològica de 
les empreses en els darrers mesos, i esperam 
que aquest greu per íode de cr isi que vivim 
provoqui una gran transformació dels sectors 
productius i dels hàbits de consum de les 
persones. El millor encara ha d?arr ibar !

EL  PLA4/ Gener 2021
77Empreses innovadores



Coneixeu exper iències d'innovació 
empresar ial a algun dels municipis del Pla de 
Mallorca?  
I tant que sí, des de l?IDI hem treballat amb 
empreses innovadores com Poraxa, una 
empresa que fabr ica poliestirè expandit a 
Porreres i que ha rebut reconeixements pels 
seus projectes de reciclatge i per apostar per 
l'economia circular, però ens consta que n?hi 
moltes altres. Hi ha un sector potent vinculat a 
la construcció i l'equipament de la llar, la 
producció d'embotits i l'agroalimentar i, en 
general. 
Pensau que és impor tant que a l 'inter ior  de 
Mallorca, una regió encara molt r ural a una 
i l la que ha basat la seva economia en el model 
de sol i  plat ja enfocat al tur isme, hi  hagi 
empreses que aposten per  altres sectors 
econòmics? Per  què? 
Les teor ies econòmiques ens indiquen que és 
fonamental la diversificació econòmica de 
qualsevol ter r itor i, que cap sector haur ia de 
tenir un PIB super ior al 20% del PIB total del 
ter r itor i, i això a Balears no ha vengut així des 
dels anys 60. Des de fa més de 60 anys, per 
tant, qualsevol inversió ha resultat molt més 
rendible si es dedicava al tur isme que si es 
dedicava a qualsevol altre sector, i el resultat és 
el que tenim ara: un monocultiu econòmic que 
conté més del 60% del PIB, altament depenent 

de problemes conjunturals, com ara els 
sistemes de transpor t de persones i 
mercader ies, les pandèmies, la por al 
ter ror isme, etc. 

Pensam que allò que està passant ara és una 
opor tunitat per crear una nova empresa, tant 
empresa productiva de mida petita per abastir  
mercats locals, nacionals i internacionals amb 
productes d'alt valor afegit, com a una empresa 
basada en el coneixement, la creativitat i la 
cultura. Una empresa viable econòmicament, 
però a la vegada centrada en les persones i la 
cura de l'entorn, una empresa regenerativa, 
que deixi a les següents generacions un llegat 
millor d?aquell que vàrem rebre. I esperam que 
aquesta aturada obligatòr ia en el camí sigui el 
disparador d'un procés de reflexió sobre on 
ens duu aquest camí i si un altre camí és 
possible.
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"El que està passant és 
una opor tunitat per  crear  
una nova empresa: viable 

econòmicament però 
centrada en les persones i  

la cura de l 'ambient"
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?Per  ofer ir  un producte diferent i  tenir  valor  afegit has 
d?innovar?
Abbaccino, Petra
Sebastià Vadell, propietar i

Abbacino és una empresa de fabr icació de bosses 
de pell ubicada a Petra. ?Som una empresa familiar, 
de Petra de tota la vida?, explica en Sebastià Vadell, 
un dels seus propietar is, juntament amb el seu 
germà Toni. ?Mon pare comprava restes de 
jaquetes de pell a Inca i feia bosses. Així va 
començar Abbacino?, explica. Ara venen a tota 
Europa i s?han fet un nom al món de la moda. 

Perquè Abbacino? ?Fa 20 anys, quan vàrem posar el 
nom a l?empresa familiar, el referent en moda era 
Itàlia i vaig cercar paraules que m?agradassin?, 
rememora en Sebastià, ?abbacino és una paraula 
antiga per descr iure una cosa esplendorosa, 
espectacular?. Si ara li hagués de posar nom a la 
marca, diu, tr iar ia una paraula més nostra. ?Hem 
venut molt la idea de dur Mallorca al món, sempre 
deim que som d?aquí quan anam a fires 
internacionals, això ens ha ober t moltes por tes?, 
reconeix.

El passat mes de març, quan tothom estava en xoc 
per l?inici de la pandèmia i encara no sabíem molt 
bé el que se?ns venia a sobre, en Sebastià i el seu 
germà Toni varen començar a donar voltes a una 
idea. ?D?un dia per l?altre ens vàrem quedar sense 
clients, les tendes estaven tancades i a ningú se li 
acudia comprar- se una bossa?, recorda, ?no ens 
vàrem quedar aturats, ja a pr incipis d?abr il vàrem 
veure que la mascareta ser ia una cosa impor tant i 
ens vàrem posar a investigar per ofer ir  un producte 

còmode, segur i amb estil?. Avui produeixen més de 
25.000 mascaretes al dia, tenen més de 800 punts 
de venda, estan presents a 14 països i donen feina a 
prop de 90 persones, entre el personal a la seva 
fàbr ica i oficina central a Petra (a Barcelona tenen 
la seva oficina comercial).

Com una petita empresa familiar al cor del Pla de 
Mallorca aconsegueix guanyar premis (Premi a la 
Internacionalització de la Cambra de Comerç de 
Mallorca i Premi InnoBankia) i aparèixer a les 
marquesines dels autobusos?  ?Al món de la moda, 
amb competidors com Inditex, si no ets valent, no 
et fas un lloc?, explica en Sebastià, ?has d?ofer ir  un 
producte diferent, amb valor afegit, i això ho 
aconsegueixes innovant?. Abbacino inver teix molts 
recursos i energia en innovar, per això varen ser 
dels pr imers a Europa en treure línies de productes 
elaborats amb mater ials reciclats i tecnològics o en 
llençar la iniciativa #SecondLifeAbbacino, amb 
opcions per a reciclar les seves bosses.

Quan se li demana per la impor tància de 
diversificar l?economia amb innovació empresar ial, 
a una illa que ha basat el seu model en el tur isme 
de sol i plat ja, en Sebastià ho té clar : ?És 
imprescindible. Si alguna cosa ens ha ensenyat la 
pandèmia és que no podem dependre d?un sector. 
Hem de tornar a tenir fàbr iques a Mallorca?.

Experiències
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?Som innovadors en totes les fases del procés, des de la 
producció al packaging?
Can Company, Mar ia de la Salut
Javier Irazusta, gerent

Fa més de 50 anys la família Company va començar 
un negoci d?explotació de cereals a Sant Joan, i uns 
anys més tard es varen unir als germans Vives de 
Mar ia de la Salut. El 1996 varen obr ir una fàbr ica de 
far ines a Mar ia, conver tit en gra en matèr ia 
pr imera per a ramader ia. Des del 2001 cr ien races 
autòctones (porc negre mallorquí, ovella 
mallorquina i vedella mallorquina), i des de 2015 
fan embotits. ?Ha estat un procés d?anar 
evolucionant en l?escala de producció: cereal, 
animals, embotits?, explica el gerent de Can 
Company, Javier Irazusta, ?pr imer veníem només a 
restauració i ara amb la web ja ar r ibam al client 
final?. 

El lema de Can Company és ?Innovació i tradició?.  
A la seva web ho expliquen així: ?En la 
mater ialització de la fusió entre les coses de tota la 
vida i l?aplicació de tècniques, matèr ies pr imeres, 
eines i idees avantguardistes, innovadores?  fins i 
tot ar r iscades?. ?Som innovadors en totes les fases 
del procés? explica en Javier, ?des de la producció 
al packaging?. En Javier ens explica que inver teixen 
molts recursos en innovar en la maquinàr ia amb 
l?objectiu de reduir costos i, alhora, tenir cura del 
medi ambient. Per exemple, compten amb tractors 
amb un sistema de GPS, que els permet fer mapes 
de cultius, per a saber on hi ha millor i pit jor 
producció de cereals i no aplicar adobs a zones que 
no són tan rendibles. 

Ara, en el que Can Company destaca per innovació 
és amb els seus embotits, amb productes  com la 
sobrassada de curr i, xocolata, formatge de Maó o 
formatge blau. ?Si la gent posa formatge de Maó 
damunt la sobrassada, perquè no fer- ho nosaltres, 
que el formatge cur i a dins de la sobrassada??, 
raona en Javier, ?fins 1600 no va ar r ibar el pebre 
coent a Mallorca, a qui se li va acudir posar- ho 
amb el porc devien pensar que estava loco?  això 
és innovació!?. Altres dels seus productes estrella 
són les hamburgueses o frànkfur ts de porc negre 
mallorquí, que es serveixen a restaurants tan 
destacats com el d?Andreu Genestra.

També tenen molt d?èxit embotits ancestrals com 
la nora o la figatella, que han estat recuperats per 
Can Company. ?Són receptes que estaven a un 
llibre de receptes de cuina mallorquina de fa 200 
anys, un histor iador ens assessora perquè poguem 
recuperar aquests embotits tradicionals?, explica 
en Javier, ?feim les coses sense pressa, com 
antigament: no tot és vendre, cuidam tot el 
procés?.

?Empreses com la nostra cuiden del Pla?, explica 
Javier, ?la Mallorca que visiten els tur istes la 
mantenen els agr icultors, la gent que ve de fora no 
només vol sol i plat ja, volen provar altres coses, 
viure exper iències?.

Experiències
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El Pla de Mallorca té una llarga tradició 
reivindicativa i organitzativa. En aquest 
sentit, les dones no s'han quedat enrere 
per defensar els seus drets, intentant sen-
sibilitzar i mobilitzar la societat per cami-
nar cap a la igualtat.

Tot i la impor tància de la dona en tots els 
aspectes de la vida social i econòmica 
(l'agr icultura, el teixit comercial local, la 
innovació, la política, l'associacionisme...) 
encara avui ens trobam en la necessitat de 
denunciar les desigualtats i les discr imi-
nacions. Com si no fos evident que per su-
perar els reptes actuals, quotidians o 
globals, els hem d'afrontar plegats i en 
igualtat de condicions.

En aquest número ens apropam a la reali-
tat de les dones del Pla des de dues per-
spectives: les exper iències d'organització 
col·lectiva i les exper iències personals in-
dividuals. Aquestes dues mirades estan 
entrellaçades, de manera que una reforça 
l'altra i viceversa. Això sí, ens trobarem 
amb persones que han hagut de ser pio-
neres per vocació o per obligació, sigui per 
una qüestió generacional sigui per esde-
veniments propis de cada temps. Històr ies 
col·lectives i personals que ens mostren 
com el sector pr imar i, l'acadèmia, la cul-
tura o la política local tenen nom de dona. 
I és que al Pla de Mallorca també batega el 
moviment feminista.

L es dones t r epi tgen for t
al  Pla de M al lor ca
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El moviment feminista batega 
al cor  de Mallorca

Tres col·lectius ens expliquen la seva exper iència organitzativa 
fent ?feminisme de poble?

Des de fa uns anys el moviment de dones 
s?organitza i ar ticula ar reu l?illa en defensa dels 
seus drets. Pren especial força després de la 
gran vaga feminista del 8 de març de 2018. Al 
Pla de Mallorca també batega el moviment 
feminista: la comarca té una llarga tradició 
reivindicativa i organitzativa i les dones no 
s?han quedat enrere per defensar els seus 
drets, des d?una mirada més local i intentant 
sensibilitzar i mobilitzar els seus pobles per 
caminar junts i juntes cap a la igualtat.
L?exper iència més veterana, és la de les dones 
organitzades al voltant del col·lectiu 
Teranyines de Sant Joan. ?El 1999 les dones del 
Col·lectiu Teranyines iniciàrem la tasca de 
donar visibilitat a la situació que ens trobàvem 
als espais laborals, domèstics i socials?, explica 
una de les seves membres, Margalida Munar, 
?volíem aprendre del feminisme i trobar vies 
de coneixement, diàleg i acció?. Així que 
s?integraren en el col·lectiu que els dóna nom, 

d?estudis històr ics i socioculturals. ?La realitat 
és que el grup era major itàr iament d?homes, 
però ens hi férem lloc?, recorda na Margalida. 
Sobre la iniciativa de crear un col·lectiu 
feminista a Sant Joan, diu que les va motivar ?la 
reivindicació de poder assistir  a activitats, 
juntament amb altres dones del poble, sense 
haver d?anar a Palma?. Amb aquesta voluntat, 
un nucli organitzador de sis dones (la major ia 
docents) ha anat programant activitats al poble 
aquests anys: el debat- exposició i poster ior 
publicació Ser dona en el segle XXI, el curs 
d?Autoestima o el Cicle de Contes per 
conèixer- nos millor i un grup de lectura entorn 
de l?obra Educació i vida quotidiana. 
?També donàrem visibilitat a dones 
sant joaneres que ens havien precedit, amb un 
calendar i on destacàrem per fils que havien 
passat desapercebuts; començàrem a escoltar 
el cos, parlar- ne amb exper tes i creàrem un 

Reportatge
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grup de ioga que només ha aturat la pràctica a 
causa de la pandèmia; plantejàrem la 
impor tància de compar tir  l?espai de 
l?alimentació en els tallers Tots i totes ens posam 
el davantal i connectàrem amb les dones que 
ens havien precedit amb el curs- taller 
Rescatam les arrels per saber qui som i per 
realitzar els nostres somnis. Més de cinquanta 
ponents ens han acompanyat durant aquests 
anys?, afegeix na Margalida. La seva última 
activitat la varen dur a terme al voltant del 
passat 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones, l?avanç d?una mostra de fotografies, 
Enfocant les dones de Sant Joan. 
El 2019 va néixer a Sineu l?associació Dones 
d?Ar rel, que és l?única del Pla que forma par t 
de la plataforma Moviment Feminista de 
Mallorca. La seva tasca se centra 
fonamentalment en la promoció d?activitats 
dir igides a la sensibilització, conscienciació i 
prevenció de la discr iminació per raó de 
diversitat de gèneres així com la violència de 
gènere, bàsicament a Sineu. En aquest sentit és 
rellevant la seva exigència del compliment de 
la Llei d?igualtat de dones i homes així com la 
seva voluntat de par ticipació en la Taula de 
Prevenció de la Violència de Gènere, creada a 
Sineu durant l?anter ior govern municipal.
Per altra banda, mostren especial interès per a 
la detecció de les necessitats actuals de les 
dones del poble, fonamentalment entre la 
joventut, per la qual cosa s?encaminen les seves 
activitats a l?acollida, or ientació i 
acompanyament de les dones cap als serveis 
d?inserció i or ientació professional, psicosocial 
i sanitar i. Finalment, volen donar a conèixer la 
tasca desenvolupada per les dones de Sineu al 
llarg de la històr ia.
Des del seu naixement han organitzat multitud 
d?activitats: el taller dir igit a infants Tenen 
gènere les joguines?, l?exposició Identitats, gènere 
i rols socials, el taller de creació literàr ia 
Literatura amb ulls de dona i la dinamització 
amb activitats al poble en les dates 
commemoratives del 25 de novembre i 8 de 
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març. També han impulsat un projecte 
d?ecohor t social, els productes del qual seran 
donats a les famílies més necessitades del 
poble. 
A Sencelles també s?estan organitzant les 
dones. ?La nostra pr imera acció va sorgir ar ran 
del famós vídeo de ?Las tesis? amb la 
coreografia d??El violador eres tú?, explica una 
de les integrants del Moviment Feminista de 
Sencelles, Romina Pagnotta, ?el desembre del 
2019, s'estava organitzant a Palma una trobada 
per a gravar la coreografia, la qual cosa ens 
semblava fantàstic, però com sol passar, per 
qüestions logístiques ens era impossible 
baixar. Aquí va ser quan vàrem pensar perquè 
no fer- ho al poble, posar- nos- el fàcil i 
descentralitzar una mica Palma?. Aquell cap de 
setmana es van ajuntar 30 dones al poble. 
?Abans del vídeo no ens consideràvem un 
moviment sinó més aviat un grup d'amigues, 
col·legues i conegudes que decidim 
ajuntar- nos a reivindicar els nostres drets i a 
mostrar a través de les per formances els 
diferents abusos que sofr im les dones?, explica 
na Romina.
Des de llavors s?han organitzat sobretot al 
voltant de dates commemoratives de 
reivindicació dels drets de les dones, amb 
per formances a l?espai públic o sumant- se a 
l?acció de canviar la nomenclatura dels carrers 
per incloure noms de dones, com es va fer a 
molts pobles de Mallorca.
Ara estan en fase de consolidació del grup: 
?sobretot el que ens interessa és formar un 
grup el més divers possible i amb diferents 
generacions de dones per a poder compar tir, 
aprendre i crear juntes una xarxa d'ajuda 
mútua al poble i amb els pobles pròxims, als 
quals ja estem connectades?, explica na 
Romina.
A poc a poc les dones del Pla de Mallorca van 
organitzant- se i sumant- se al moviment global 
de defensa de la igualtat, des de les accions 
locals. Un cor feminista batega al cor de 
Mallorca.
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?Em fa sentir  molt orgul losa la feina de conservar  
var ietats de l lavors antigues?
CATI VAQUER
Propietàr ia dels Planters Ca Na Justa, Porreres

Quan el 1875 en Francesc ?Just? (el seu malnom) va 
començar a assecar llavors a Porreres per fer 
planters de planta hor tícola i vendre als seus 
veïnats segurament no s?imaginava que 5 
generacions després la seva descendència 
continuar ia el negoci. Tot i que va ser un home, en 
Francesc, qui va iniciar la tradició, la històr ia dels 
planters de Ca Na Justa ha estat marcada per la 
tenacitat de les dones de la família. ?Varen sor tir  
valentes ses Justes?, diu na Cati Vaquer, qui ara està 
al capdavant del negoci familiar que va iniciar el 
seu repadr í Francesc. Els seus pr incipals clients 
són els petits pagesos o els clients par ticulars de 
Mallorca que busquen var ietats autòctones.

Quan se li demana pel nom dels planters, així, en 
femení, explica que, el repadr í va tenir cinc filles, i 
que la gent del poble els hi deia ?ses justes?, pel 
malnom de son pare. Dues d?elles es van dedicar, 
com son pare, a fer planter, una d?elles la padr ina 
de na Cati, que no va perdre el malnom heretat. I 
així es va quedar, Ca Na Justa. 

?Jo vaig néixer dins un planter?, explica na Cati. Tot 
i que va passar bastants anys treballant al sector de 
la construcció, quan els seus pares, que havien 
heretat el negoci dels planters, es varen voler 
jubilar, ella va sentir  la responsabilitat de fer- se?n 
càrrec. ?Per culpa meva Ca Na Justa es tanca, em 
vaig dir?, explica. Tot i que els seus pares no la 
varen animar gaire: veien que hi havia un bot 
generacional amb el cultiu hor tícola, que les noves 
generacions ja no tenien tant d?interès i que el 
negoci acabar ia per tancar- se?. Gairebé un segle i 
mig després Ca Na Justa segueix a ple 
funcionament, perquè la generació que no tenia en 
sembrar la va recuperar en jubilar- se i el jovent 
motivat per l?alimentació sana també s?ha pujat ?al 
car ro? dels hor ts d?autoconsum. Na Cati també 
detecta un repunt en les vendes per mor de la 

pandèmia: ?la gent està més dins ca seva i vol 
entretenir- se, i també molta gent s?ha quedat sense 
feina?, explica.

?Aquesta és una feina que requreix molta 
delicadesa, per seleccionar i fer la llavor, i les dones 
jo crec que som més cuidadoses?, reflexinona. 
Sobre les dificultats que ha trobat per tirar 
endevant el negoci sent dona, afirma que ara 
mateix no en troba, però que si és cer t que als seus 
inicis li va jugar en contra. ?Quan vaig agafar el 
negoci, que tenia 30 anys, de vegades venien clients 
i em déien que s?estimaven més esperar que els 
atengués mon pare?, recorda.

Assegura que és una feina molt exigent i dedicada 
(son pare li deia que ?qui fa planter hi ha de 
dormir?), però que és molt gratificant. "Veure que 
amb la nostra feina aconseguim conservar var ietats 
antigues, tradicionals i d'una qualitat 
impressionant, em fa sentir  molt satisfeta i 
orgullosa" diu aquesta porrerenca, ?totes aquestes 
var ietats no les trobes al mercat, o les fas tu o 
desapareixen!?.
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?Les dones han jugat un paper  fonamental en la 
conservació de l?agrobiodiversi tat?
AINA SOCIES I MARIA MASSANET
Tècniques de l?Associació de Var ietats Locals, Porreres

L?Associació de Var ietats Locals és una entitat 
sense ànim de lucre que es va constituir el 2002 a 
par tir  de la proposta de pagesos, tècnics i 
estudiosos de l?agrobiodiversitat de les Illes 
Balears, i que treballa major itàr iament a Mallorca.

L?entitat treballa per a la recuperació de les 
var ietats locals d?hor talissa, llegums, cereals i 
fruiters, així com dels coneixements pagesos que 
hi van associats. La seva seu és a Porreres i n?Aina 
socies, ambientòloga i màster en agroecologia, i na 
Mar ia Massanet, enginyera agrònoma, conformen 
l?equip tècnic que duu a terme les tasques diàr ies 
de l?associació.

N?Aina ens explica les pr incipals línies de feina de 
Var ietats Locals: ?de manera permanent i més 
estable tenim el projecte de multiplicació de 
llavors, al qual treballen diferents pagesos que 
reprodueixen els llavors, i també comptam amb un 
equip de voluntar is que ens ajuden amb l?extracció 
de la llavor, en un procés que feim aquí a Porreres?. 
A més, distr ibueixen les llavors a una xarxa de 32 
botigues cooperatives i cada any fan un catàleg de 
llavors, just abans de la temporada d?estiu. ?Hi 
havia una demanda dins el món pagès de poder 
comptar amb llavors tradicionals i conservar- les i 
hi hem respost?, diu n?Aina. A més ofereixen espais 
formatius a través del Fogaiba, a pagesos 
professionals i aficionats, que volen aprendre a 
empeltar o extreure llavors.

?En el nostre dia a dia, al món de la pagesia i les 
reunions institucionals, treballam més amb 
homes; ara, a nivell tècnic i amb l?equip de 
voluntàr ies hi ha predominança de dones?, 
reflexionen. La conclusió que treuen és que a 
espais de producció i representació o presa de 
decisions ?arrasen? els homes, mentre que a la 
par t de gestió i sosteniment de l?activitat, una feina 
potser més invisible, però imprescindible, hi ha 

molta par ticipació de dones. ?Les dones han jugat 
un paper fonamental en la conservació de 
l?agrobiodiversitat?, diu na Mar ia, ?ens trobam que 
a les llars són les dones qui tenen més informació 
de les llavors i qui les han conservat de generació 
en generació. Potser el sector de la producció està 
més masculinitzat, però el sector llavors és 
femení?. Per n?Aina això pot estar relacionat amb 
que la conservació de les llavors ha estat molt 
relacionada amb els cultius d?hor ts devora les 
cases, dels quals sovint se?n feien càrrec les dones 
de la família.

N?Aina recorda com a la seva carrera, Ciències 
Ambientals predominaven lleugerament les dones, 
mentre que en el cas de na Mar ia era tot el 
contrar i. En el cas de les dues duen l?amor pel 
camp i pel Pla a la sang: vénen de famílies pageses, 
la de n?Aina a Montuïr i, la de na Mar ia a Ar iany. 

Reconeixen que de vegades s?han trobat amb 
dificultats pel fet de ser dones, sobretot en el cas 
de n?Aina per temes de conciliació familiar : ?les 
juntes són amb pagesos i tècnics homes, he hagut 
de batallar perquè les reunions no fossin tan tard 
els capvespres. Per què les dones no han pogut 
accedir a aquests espais de presa de decisions? 
Perquè s?han hagut d?encarregar de l?espai de 
cures i per qüestions d?horar is no sempre han 
pogut par ticipar?.
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?Quan una dona ocupa un l loc ha de fer  molt esforç per  
demostrar  que és digna a ocupar - lo?
FRANCISCA CAIMARI
Filòloga, Sineu

Na Francisca Caimar i va néixer al Sineu dels anys 
50, on moltes nines no estudiaven i després de 
passar per ?Ca ses monges?, l?únic col·legi de nines, 
es dedicaven a preparar l?aixovar i fer feinetes de 
costura o al camp. ?Jo era bona estudiant i una 
monja va xerrar amb mon pare, ell em va demanar 
si volia estudiar i li vaig dir que sí?, recorda, ?vaig 
ser la pr imera dona de la família que va accedir a 
estudis super iors?. Va estudiar Filosofia i Lletres, 
amb especialitat en filologia romànica i hispànica a 
Barcelona. «Me?n record d?un veïnat del poble, que 
en tornar a Sineu de visita, em va preguntar : ?què 
dimonis fas a Barcelona? Amb lo bé que estar ies a 
ca teva!?».

I no va ser fàcil. A més que s?enyorava molt a 
Barcelona, recorda que quan estava a la universitat 
no es trobava gens recolzada. ?Vaig topar gent que 
no era par tidàr ia que hi hagués dones a la 
universitat, hi havia professors molt misògins que 
ens deien a les alumnes que havíem d?estar a ca 
nostra, que érem unes intruses?, recorda, per 
afegir, ?sempre he notat quan una dona ocupa un 
lloc ha de fer molt esforç per demostrar que és 
digna a ocupar- lo?.

Quan va poder, va tornar a Mallorca, a on ha tingut 
una llarga trajectòr ia a la docència. També ha escr it 
diversos llibres, que tenen com a fil conductor les 
dones i Sineu: ?Com érem, com som. Reculls 
d?històr ies de família?, fa un retrat de cinc 
generacions, amb les dones com a protagonistes; 
?De Montpeller a Mallorques, de Ciutat a Sineu?, 
una novel·la de cavaller ies ubicada a l?edat mit jana 
a Sineu, amb la filla d?un cavaller com a 
protagonista; i el seu últim llibre, que es presentarà 
el pròxim 30 d?abr il, ?El somni de llegir : l?educació 
de la dona a l?edat mit jana a Sineu?, sobre la lluita 
de les dones del poble perquè els seus pares els hi 
donessin permís per estudiar.

Gràcies al seu interès i el treball de recerca que ha 
fet per escr iure els seus llibres, té un ample 
coneixement sobre l?evolució de les dones al món 
de l?estudi. ?Fins al segle XX no va haver- hi una 
escola per nines a Sineu, les dones havien de fer 
malabars per fer la seva vida, tot eren prejudicis i 
quan volien acomplir  els seus somnis eren tit llades 
de bruixes. Aquí o es feien monges o es casaven, hi 
havia poques dones emprenedores?, recorda.
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?He vist com moltes dones joves que es plantejaven la 
maternitat han acabat abandonant la seva car rera?
MARIA MAGDALENA ALOMAR
Doctora en Filologia, Sineu

Na Mar ia Magdalena Alomar, coneguda per tothom 
com a Malena, va decidir- se a estudiar filologia 
perquè la seva mestra, Francisca Caimar i, la va 
animar a fer- ho. ?Ella ens va estimular molt, 
moltes dones de Sineu en aquell moments es 
dedicaven a preparar aixovars o a treballar a les 
fàbr iques de teixits?, explica na Malena. Ella va 
poder estudiar a l?institut d?Inca, ?de nova creació, 
amb professors joves i entusiastes, era un 
formiguer d?iniciatives?. Na Malena ho tenia clar, 
volia estudiar i par tir  del poble: ?ma mare trobava 
que era dur- me a la perdició, per sor t una 
germana gran em va donar supor t i finalment la 
família em va recolzar?. Com na Francisca, però 
deu anys més tard, va ser la pr imera dona de la 
seva família a tenir estudis universitar is. 

Quan se li demana que perquè va tr iar també 
filologia, respon que, a més de la inspiració de na 
Francisca, va jugar un paper clau un altre mestre 
seu, l?algaidí Biel Majoral. ?Ens va obr ir els ulls, 
unes quantes ens vam interessar per la cultura 
popular, les gloses, el ball... A Sineu també teníem 
la influència del reconegut glosador Biel Caragol?, 
recorda. 

Va marxar a Barcelona estudiar i s?hi va quedar 15 
anys treballant. Va tornar a Mallorca els anys 90, a 
on s?ha dedicat des de llavors a la docència. També 
va ser professora associada de la UIB i a l?Escola 
Super ior d?Ar t Dramàtic de les Illes Balears. 

Fent balanç, explica: ?he tingut una situació 
professional molt bona, m'ha agradat molt 
l'ensenyament i m?he trobat amb gent que m'ha 
ensenyat molt i ha reconegut la meva feina, en un 
ambient que m'estimulava, he pogut investigar i fer 
cursos de postgrau?. Ara bé, també reconeix que ha 
pogut dedicar- se tant a estudiar i a desenvolupar la 
seva carrera professional perquè va decidir no 
tenir fills, i que altres dones ho tenen molt més 
difícil. ?Les dones continuen tenint problemes per 

accedir a alguns espais, el sostre de vidre existeix?, 
afirma, ?jo he vist com moltes dones joves que es 
plantejaven la maternitat acabaven abandonant la 
seva carrera, no podien amb tot?. També destaca 
moltes dones dins l?ensenyament que, amb moltes 
dificultats i perseverança, van aconseguir crèixer 
professionalment, alhora que formaven una 
família: ?dones que rendien al 100%, que tenien 
tota la voluntat i ho donaven tot, pobre de qui 
digués que no eren capaces, potser no es 
declaraven feministes, però amb la seva actitud 
diàr ia ho eren?.

Na Malena també està molt vinculada al col·lectiu 
feminista de Sineu, Dones d?Arrel: ?estam al segle 
XXI i la situació ha millorat en moltes coses, però 
cada vegada que hi ha un cas de  violència de 
gènere o un assassinat masclista veim que la 
nostra feina segueix essent més necessàr ia que 
mai. Hi som i no farem una passa enrere?.
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?Per  ser  jove, al món de l?agr icultura i  la ramader ia 
t?enfrontes a moltes desconfiances?
MARGALIDA SEGUÍ
Responsable de la Formatger ia Son Jover, Inca- Llubí

Na Margalida Seguí és una jove enginyera 
agrònoma que avui està al capdavant de la 
Formatger ia Son Jover, l?explotació familiar ubicada 
a la car retera entre Inca i Llubí, als peus del puig de 
Santa Magdalena. Com ella diu amb orgull ?néta, 
filla i germana d?agr icultors?. ?Quan vaig acabar 
d?estudiar no volia dedicar- me a l?empresa familiar 
i vaig treballar a altes empreses?, reconeix, ?però 
estar fora em va fer valorar la gran impor tància 
d?inver tir  el temps i esforços dins casa teva, i la 
gran herència de saviesa que tenia dels meus 
padr ins i pares, el que fa que el projecte familiar 
pugui perdurar?. Per aquest motiu a pr incipis de 
2019 va tornar al projecte familiar, per donar- hi 
una nova empenta amb el seu germà Antoni.

Son Jover és un projecte que ha anat creixent, des 
del seu naixement el 2009, amb la voluntat de 
rentabilitzar l?explotació familiar. Varen decidir 
començar a transformar la llet d?ovella roja 
mallorquina en formatge ecològic i vendre 
directament al consumidor. El 2016 van introduir 
cabres per a diversificar la producció de formatge. 
Avui, la seva producció de formatges es fa amb el 
100% de llet de la seva explotació, amb animals de 
races autòctones, i amb un procés totalment 
ecològic.

D?ençà que es responsabilitza de la Formatger ia 
Son Jover ha implantat una sèr ie de modificacions i 
novetats en el procés que han suposat un 
increment tant en la producció com en les vendes. 
?El nostre gran objectiu és poder seguir amb aquest 
projecte, fent un formatge d?autor de gran qualitat 
amb ramat de races autòctones, de tal manera que 
l?explotació sigui rendible i els treballadors i 
nosaltres tenguem un futur garantit?, explica.

Tot i que per ser dona s?ha trobat amb algun 
impediment, reconeix que ?res aclaparador?. Ha 
trobat més dificultats pel fet de ser jove: ?al món de 
l?agr icultura i la ramader ia t?enfrontes a moltes 
desconfiances?.

Experiències

Dones 89



Març 2021 /  11EL  PLA

?Les dones de la meva generació vàrem entrar  amb força 
dins el món professional?
JOANA MARIA PALOU
Histor iadora de l?Ar t i actual rectora de l?Estudi General Lul·lià

De mare montuirera i pare bunyolí, va passar la 
seva infantesa a Palma. ?Com féien en aquells 
temps em vàren dur a nèixer a ca la meva padr ina a 
Montuïr i, i sempre et queda el vincle familiar?, 
explica. Tant, que als anys 90, ja amb el seu home 
varen decidir tornar a viure al poble matern. Des 
de llavors, viu a Montuïr i. 

És una reconeguda histor iadora de l?ar t i 
conservadora de museus i la seva trajectòr ia l?ha 
por tat a dir igir  el Museu de Belles Ar ts i el Museu 
d?Ar t Contemporani de Sevilla, per acabar la seva 
carrera com a directora conservadora del Museu 
de Mallorca, del 2002 al 2018, any en que es va 
jubilar. Tot i que això és un dir, perquè la seva 
activitat no cessa: avui és la pr imera dona rectora 
de l?Estudi General Lul·lià. 

?Sóc una persona cur iosa, això em va dur a 
estudiar Històr ia de l?Ar t a Barcelona?, explica, 
?l?ar t és un món tan ample, tan r ic, tan complexe, 
pensava que em permetr ia tastar moltes olletes: la 
ciència, la filosofia, la recerca, totes les tècniques 
ar tístiques; estàs en contacte amb la històr ia però 
també amb el món més absolutament 
contemporani?. Fent balanç ho té clar : ?Sigui per 
generació, per ajudes, per referents i per 
caparrudesa, som d?aquelles persones que he 
tingut el rar pr ivilegi de poder- me dedicar a allò 
que vaig tr iar?. 

És la major de germans mascles. ?Sóc filla d?un 
pare feminista, tota la vida va dir que la nina era 
com els altres, i que si només podia donar estudis 
a un fill, ser ia a jo, perquè ho tindr ia tot a la contra. 
Tenia grans pretensions amb jo, malauradament va 
mor ir molt jove?. Explica que quan li déien a son 
pare que què bé que tenien una nina perquè així 
els ajudar ia en ésser vells, el pare contestava que 
ell no havia tingut fills per això. 

Ara, s?ha hagut d?esforçar molt i reconeix que ser 
dona de vegades no li ha facilitat el camí: ?Cada 

generació ha hagut de rompre moltes coses. Poc 
després d?haver tret les oposicions estatals, que 
vaig treure molt jove, als 24 anys, vaig sentir  una 
persona que tenia un càrrec directiu a un Museu 
on jo tenia la meva pr imera destinació que em deia 
que jo estava a un museu perquè era una feina molt 
femenina i que allò que es necessitava era 
sensibilitat, i a mi m?enfonsava. També es sentia 
molt que si et treies unes oposicions, evidentment 
era perquè t?havies colgat amb qualqú. El repte és 
enfrontar- te a això, fa molta ràbia?. 

?Les dones de la meva generació hem estat a mig 
camí: hem entrat amb força col·lectiva i individual 
dins el món professional però hem de demostrar 
cada dia que ens mereixem esser- hi?, diu, ?quan 
fiques la pota, no és perquè siguis mala 
professional, és perquè ets una dona?.

Des de fa mig any és rectora  de l?Estudi General 
Lul·lià, la pr imera dona en tenir aquest càr rec a 
una entitat centenàr ia dedicada a ser un centre de 
reflexió, debat i coneixement. El pr imer pic que li 
van demanar va dir que no categòr icament. Però 
s?ho va repensar : ?estàvem en una situació de cr isi 
i canvi i vaig pensar que m?havia d?arremangar per 
fer feina. ?L?edat t?ensenya que l?impor tant és no 
aturar- te i ser constant?, diu.
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?Les dones del poble són les que més han pati t els 
efectes econòmics de la pandèmia?
MARIA ANTÒNIA MULET
Batlessa d?Algaida

Algaidina de tota la vida, és una de les tres dones 
batlesses (juntament amb Magdalena Perelló, a 
Llubí, i Francisca Mora, a Porreres) que estan al 
capdavant de consistor is del Pla de Mallorca. Tot i 
que es va formar com a infermera, i hi va exercir 
durant molts d?anys, por ta vinculada a la vida 
política municipal des del 2003, any en què va 
formar par t per pr imera vegada de les llistes 
electorals. Després ser ia regidora de Cultura i 
Festes i més tard d?Educació, Cultura i Cooperació. 
En ser elegida batlessa del municipi el 2015 va 
deixar la seva feina d?infermera per dedicar- se a la 
batlia durant les dues legislatures.

Se sent molt ar relada al poble que governa: 
?sempre he viscut aquí i he par ticipat i col·laborat 
de manera activa amb associacions o entitats, com 
el club d?esplai?. Quan se li demana per quan va 
sentir  interès en la política, explica que va ser un 
procés, que va començar quan, sent batle del poble 
Francesc Antich, un grup de joves entre els que 
estava na Mar ia Antònia, va començar a par ticipar i 
col·laborar amb el grup de persones que formaven 
par t de l?equip consistor ial, ?ja que compar tíem les 
idees i la manera de fer feina pel poble?.

Sobre els reptes que enfronta com a batlessa, diu 
que enguany ha estat el més difícil: ?la màxima  que 
diu que els polítics hem de fer feina per a les 
persones ha estat el gran objectiu diar i, tot i saber 
que a vegades no hem pogut ar r ibar a tothom així 
com voldr íem, però l?esforç hi ha estat i segueix 
sent el mateix?.

Pel que fa a obstacles per exercir la política sent 
una dona, afirma que ella personalment no creu 
que els hagi viscut, si bé és cer t que reconeix que 
això es deu en gran par t als aprenentatges 
familiars: ?he d?agrair l?educació dels meus pares, 
tant a jo com a la meva germana sempre ens van 

transmetre que el fet de ser dona no ens havia 
d?aturar per voler aconseguir tot el que 
volguéssim?.  Ens explica que els pr incipals 
problemes que afecten el municipi estan 
relacionats amb la manca d?opor tunitats al món 
laboral a causa de la cr isi econòmica generada per 
la pandèmia: ?les dones i els joves són els que més 
ho han patit?.

Més enllà de la seva exper iència personal, assumeix 
que queda molta feina a fer per garantir  la igualtat 
d?opor tunitats per a homes I dones. ?Al nostre 
municipi hem creat la comissió d?igualtat on hi 
estan representats tots els grups polítics, 
associacions i entitats, per avançar plegats perquè 
el nostre municipi sigui igualitar i?, expressa.

Tot i que al seu equip de govern hi predominen les 
dones (6 de 9), li agradar ia que hi hagués més dones 
que s?hi dediquessin a la política. ?Mentre no 
puguem conciliar vida familiar i laboral, les dones 
ho tindrem més difícil?, explica, ?encara hi ha molt 
de camí per fer : igualtat de salar is, horar is de feina 
que facilit in la conciliació i el reconeixement i 
accions contra la violència de gènere?.
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?A l 'ajuntament tenim el pla d'igualtat aprovat i  hi  esteim 
fent feina per  capgirar  els estereotips de gènere?
FRANCISCA MORA
Batlessa de Porreres

Francisca Mora es descr iu com a ?porrerenca de 
soca- rel, així m?hi sent de cor i per aquest motiu 
en som abanderada?. Fa 8 anys que és al capdevant 
de la batlia del seu estimat poble. ?El meu repte és 
fer feina per la meva gent i fer tot el possible per 
millorar el seu benestar, per donar a conèixer el 
nostre poble ar reu de l'i lla i promocionar la gran 
quantitat de coses bones que el municipi pot 
ofer ir, com el producte local de qualitat, un gran 
teixit empresar ial i comercial, el patr imoni 
cultural, etc.?, explica.

Respecte a les dones a política, reconeix els 
avanços, però és conscient que queda camí per 
recórrer : ?tenim una presidenta del Govern i una 
presidenta del Consell, i moltes més dones que 
ocupen càrrecs impor tants dins el mon de la 
política, però encara no és suficient: el lideratge 
polític a ara per ara, major itàr iament segueix 
estant ocupat per homes?, afirma.

D?ençà que es batlessa s?han fet impor tants accions 
al municipi: ?hem aconseguit un centre de dia per 
a les persones dependents, hem dotat 
d'infraestructures per fer espor t de qualitat, tenim 
un auditor i a on els talents culturals de Porreres hi 
tenen un espai on desenvolupar la seva creativitat. 
Hem ajudat a reparar la memòr ia històr ica, 
col·laborant amb tot el possible en les tasques de 
l'exhumació de les fosses, hem fet un pla de 
sanejament per separar aigües pluvials i residuals 
per tal d'aconseguir la sostenibilitat mediambiental 
desit jada, entre d'altres projectes que duim a 
terme amb il·lusió?. 

Sobre els problemes que tenen les porrerenques, 
ho té clar : ?Malauradament encara tenen molts 
problemes per conciliar la vida laboral amb la vida 
familiar. Pel fet de ser un poble d'inter ior, un poble 
petit, encara hi ha la consciència que moltes feines, 
com per exemple les tasques domèstiques, es dóna 
per fet que corresponen a les dones i altres com 
per exemple les tasques del camp corresponen als 
homes, atorgant a les dones un paper més 
secundar i?. Sota la seva coordinació, es fan passes 
per avançar : ?A l'ajuntament tenim el pla d'igualtat 
aprovat i hi esteim fent feina per capgirar aquests 
estereotips?.
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?Com érem, com som?: 
retrat de cinc generacions de dones sineueres

Ressenya 

Al pr imer llibre que va escr iure la filòloga sineuera 
Francisca Caimar i, ?Com érem, com som. Reculls 
d?històr ies de família?, va fer un retrat molt viu i 
proper de cinc generacions de dones de la seva 
família, on va deixar palesa l?evolució de les seves 
vides, i els reptes i opor tunitats que varen tenir. 
?Començ per la meva repadr ina, vídua amb sis 
al·lots petits, que les va passar morades per surar 
els infants, sense poder tocar l?herència del seu 
mar it per estar al seu nom, va lluitar com una 
lleona, fent feina de jornalera?, explica.

Al llibre explica també com les seves padr ines ja 
varen tenir una vida un poc menys dura, tot i que 
varen tenir trajectòr ies molt diferents. Una d?elles 
va ser ?la típica dona de família de pagesos, teníen 
ter res, però no eren r ics?. Na Francisca la descr iu al 
llibre com una dona submisa que sempre va anar 
amb el seu home, ?una persona ignorada, silenci-
ada, que no figurava enlloc, tot i que feia tanta feina 
com el seu mar it?. 

L?altra padr ina, en canvi, era filla de menestrals, 
son pare era fuster i sa mare tenia un taller de bro-
dats per a gent acomodada, que acudia a ella per fer 
l?aixovar pr incipalment. Aquesta padr ina va 
començar a festejar amb un jove pagès del poble, 
però li va posar una condició: ?mos casam, però no 
aniré a viure a foravila?. Ell ho va acceptar i van 
obr ir una botiga de queviures al poble, que regen-
tava ella. Caimar i recull al llibre un fet cur iós: el 
notar i que els va fer el testament, quan va haver de 
registrar la seva ocupació, va posar ?él labrador y 
ella sus labores?. ?No va registrar que ella gestion-
ava el negoci i que guanyava més que ell!?, diu na 
Francisca.

Francisca Caimar i no va conèixer la seva mare, va 
mor ir quan ella tenia un any. Son pare era pagès i 
es va tornar a casa, la seva dona feia feines a casa i 
treballava també al camp, però, segons na Fran-
cisca també era ?una dona que no figurava?. ?Jo sóc 
la pr imera dona de la família que té estudis super i-
ors: la meva va ser la generació del canvi?, conclou.
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Al Pla de Mallorca el tur isme ha anat 
agafant força, si bé encara conserva en 
gran mesura les seves pr incipals senyes 
d'identitat, com ara la tranquil·litat, l'aut-
enticitat, la bona gastronomia i les tradi-
cions singulars. Però cal preguntar-  nos 
quin camí s'ha de seguir. No debades, la 
pandèmia de la COVID- 19 ha deixat en ev-
idència, com ja advertien des d'anys en-
rere ecologistes i d'altres exper ts, els 
r iscos del monocultiu tur ístic.

En aquests moments, l'ofer ta d'allotjament 
tur ístic al Pla està protagonitzada per 
agrotur ismes, establiments de Tur isme 
d'Inter ior, possessions i santuar is amb 
hostatger ies. Per suposat, cal afegir- hi el 
'boom' també viscut a l'inter ior de la co-
marca amb les anomenades cases vaca-

cionals i el lloguer tur ístic. Molts habitat-
ges compleixen amb el requisits i les 
normes legals, però també n'hi ha molts 
que no.

En aquest número d'EL PLA posam sobre 
la taula el paper i les intencions de la 
Mancomunitat, analitzam l'estat real de 
l'ofer ta d'allotjaments i explicam projectes 
interessants i dinàmics com ara el 'SuS-
Towns' i la Fundació Itinerem.

Queda clar que els reptes són majúsculs i 
que la coherència en la planificació i les 
bones pràctiques en seran les claus de 
l'èxit. Aquí hi entren en joc termes com 
responsabilitat ambiental, ètica, innovació, 
diversificació, par ticipació, autoestima i 
seny.

L abor ator i  de bones 
pr àct i ques tur íst i ques?
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Pla de Mallorca: 
una nova destinació tur ística?
La Mancomunitat aposta per reforçar la promoció conjunta

Tomeu Obrador, Redacció El Pla.-  Els 
ajuntaments de la comarca del Pla de Mallorca 
tenen els seus propis cr iter is, les seves 
pr ior itats i les seves línies d'actuació en 
matèr ia tur ística. Basta pegar una ullada a les 
diferents pàgines web municipals i als 
respectius per fils de les xarxes socials per a 
comprovar- ho. No obstant això, la 
Mancomunitat Pla de Mallorca 
(mancomunitatplademallorca.net), presidida 
per Joana Mar ia Pasqual, aposta per l'impuls 
en conjunt a través del seu Depar tament de 
Promoció Econòmica.
Exactament, de l'esmentada àrea de la 
Mancomunitat del Pla, cal destacar la feina 
dels AODL (Agent d'Ocupació i 
Desenvolupament Local): Llucia Llompar t 
(Or ientació Laboral) i Pedro Bergas i Catalina 
Mir (ambdós d'Ocupació i Desenvolupament 
Local).
Amb l'objectiu d'impulsar el tur isme es 
contempla, concretament, la generació 
d'esdeveniments tur ístics al Pla de Mallorca; 
gestió de les xarxes socials i la web 
www.plademallorca.net; gestió de les oficines 
d'informació tur ística (ubicades a Sineu i 
Petra) i foment de la marca 'Pla de Mallorca'. 
Precisament, a l'octubre de 2020, la 
Mancomunitat va presentar la instal·lació d'un 
dels panells informatius que es troben situats 

a cada un dels municipis. Aquests car tells 
identificatius s'han realitzat en el marc de les 
ajudes del Consell de Mallorca, Depar tament 
de Tur isme i Espor ts, per a la promoció 
tur ística. La finalitat és clara i directa: "El Pla 
de Mallorca, compost pels 14 petits pobles que 
formen par t de la Mancomunitat, tenen una 
identitat comuna. Aquesta identitat cultural, 
paisatgística, de llengua i cultura pròpies de 
Mallorca dóna cohesió a la comarca, que al 
llarg del temps ha preservat una manera de 
viure i de conrear els cereals, entre d'altres 
queviures, que avui es conver teixen en 
elements o punts for ts de cara a la promoció 
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Presentació de la marca 'Pla de Mallorca'.
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d'un tur isme d'inter ior que sigui motor per a 
l'ocupació i revitalització de l'economia 
productiva. L'impuls de la marca del 'Pla de 
Mallorca' és un pr imer pas en el camí emprès 
de sumar esforços i sinèrgies per a la promoció 
tur ística i l'impuls del producte local i de 
proximitat".
En aquest sentit, des de la Mancomunitat es 
considera que la suma d'esforços per par t dels 
ajuntaments, i en conseqüència la suma de 
més doblers, potenciar ia millor el tur isme en 
conjunt: es podr ien fer bons vídeos 
promocionals i moltes altres iniciatives en 
comú. No debades, la promoció i el foment de 
l'ocupació al Pla de Mallorca, la formació, 
l'emprenedor ia i el foment del tur isme 
d'inter ior (reforçament de la marca 'Pla de 
Mallorca, Paradís Rural' com a segell de 
tur isme propi, sostenible amb el seu entorn) 
en són pilars bàsics. I es pretén crear una 
cohesió i un sentiment de per tinença, i que la 
mateixa població sigui la millor ambaixadora 
del Pla pels visitants.
Com indica la mateixa Mancomunitat, "els 
establiments hotelers de la comarca han 
exper imentat un notable augment al llarg dels 
darrers anys. Aquest fet es troba directament 
relacionat amb la promoció del tur isme 
d'inter ior, dir igit als que cerquen alguna cosa 

més que 'sol i plat ja' a les illes". Molts d'aquests 
allot jaments es troben a antigues possessions o 
cases de poble rehabilitades i reconver tides.
Evidentment, al Pla, també hi ha hagut un 
espectacular auge de les anomenades cases 
vacacionals i del lloguer tur ístic tan 
controver tit i tan de moda. Per tot plegat, 
segons distints exper ts i fonts fidedignes, es 
calcula que hi ha una capacitat de més de 7.000 
places d'allot jament.
Aprofitant l'ambiciós projecte 'SuSTowns', 
explicat detalladament a aquesta mateixa 
revista, la Mancomunitat subratlla la viabilitat 
del procés par ticipatiu ober t amb la 
ciutadania, dissenyant- se un pla estratègic 
d'ocupació local.
Entre les avantatges- vir tuts que presenta la 
comarca del Pla, cal comentar la posada en 
valor del patr imoni cultural, de les tradicions, 
de la xarxa de camins, del contacte amb la 
natura i la ruralia, les infraestructures 
d'allot jament, la var iada i sugger idora ofer ta 
gastronòmica, etc. Justament en aquest context 
de cr isi sanitàr ia mundial pel coronavirus 
(COVID- 19), destinacions com la del Pla de 
Mallorca han agafat empenta per fugir de les 
aglomeracions, apostar pel contacte amb la 
natura i el producte local.

EL  PLA4/ Maig 2021

Joana Mar ia Pasqual, presidenta de la 
Mancomunitat del Pla; Pedro Bergas i Catalina 
Mir, AODL, i Joan Cifre, gerent.
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La ?Fitxa Ambiental per  al sector  tur ístic?
Propostes per una comarca pionera en innovació i responsabilitat ambiental

Redacció El Pla.-  La incer tesa econòmica en la 
qual ens hem instal·lat a conseqüència de la 
cr isi sanitàr ia fan necessar i afrontar els debats 
socials, ambientals i econòmics que s?havien 
anat ajornant. La COVID- 19 ha evidenciat i 
agreujat els problemes que ja patíem i que, no 
ho oblidem, se situen en un context 
d?emergència climàtica, la qual ja no podem 
evitar afrontar. Així, entenem que el tur isme, 
com a activitat econòmica pr incipal a les 
Balears, haur ia de liderar també les mesures 
d?adaptació al canvi climàtic i fer del Pla de 
Mallorca un destí pioner en innovació i 
responsabilitat ambiental.

Per la seva configuració i modalitats d?ofer ta 
tur ística, el Pla compta amb un avantatge 
competitiu amb altres destinacions, i fins i tot 
dins la mateixa illa n?és un cas par ticular. Per a 
enfor tir  la competitivitat de la comarca dins el 
sector tur ístic hem plantejat en els darrers  
mesos una sèr ie de propostes a les 
institucions, com la creació d?una plataforma 
digital pròpia que recollís la informació sobre 
l?ofer ta tur ística del Pla, el disseny de rutes 
culturals patr imonials posant en valor els 
municipis de la comarca en conjunt o la 
creació d? una etiqueta de productes de 
proximitat.

Una de les iniciatives que proposam des de Pla 
de Mallorca XXI amb la col·laboració 
d?Associació de Llicenciats en Ciències 
Ambientals de les Illes Balears -  ALCAIB és la 
creació d?una ?Fitxa Ambiental per al sector 
tur ístic?, ja que creiem que podr ia situar la 
comarca al capdavant en matèr ia d?innovació, 
digitalització i medi ambient. A semblança del 

que va representar la Q de Qualitat o la 
qualificació d?Hotel Modernitzat, aquesta Fitxa 
ser ia el distintiu de qualitat del futur en el qual 
quedar ien reflectides les bones pràctiques 
energètiques, el respecte al medi ambient i 
l?adaptació al canvi climàtic. Amb una 
categor ització semblant a les estrelles actuals, 
es qualificar ia l?establiment (restaurant, hotel, 
agrotur isme o lloguer vacacional) en funció de 
les bones pràctiques en disminució de la 
pet jada ecològica.

Per a mesurar la pet jada ecològica d?un 
establiment i qualificar- lo dins una categor ia 
determinada s?haur ien de contemplar tant les 
emissions directes com les indirectes, com per 
exemple: el consum energètic i la font 
d?energia, la generació i gestió de residus, el 
consum d?aigua, la procedència dels 
proveïdors, les solucions al transpor t per als 
clients, etc.

La Fitxa Ambiental, a més dels obvis resultats a 
nivell ambiental, també millorar ia la confiança 
dels clients i la qualitat del servei i del 
producte. A més, en posar en valor el producte 
de proximitat, contr ibuir ia a consolidar i 
dinamitzar l?economia local i potenciar la 
xarxa d?economia solidàr ia.

Tot plegat, el pla estratègic en matèr ia tur ística 
ha d?enfor tir  la percepció del Pla com a 
?comunitat no estàndard?, com planteja Celestí 
Alomar (vegeu El Pla #1). Dins el fet d?ofer ir  un 
producte tur ístic, el Pla pot ofer ir  matisos i fets 
par ticulars amb una exper iència singular, 
or iginal i autèntica, basada en el respecte al 
medi ambient i la sostenibilitat. 
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Montuïr i i tota la comarca del Pla exper imenten amb aquest projecte, que forma 
par t d'INTERREG MED, programa de cooperació europeu transnacional per a la 
zona del Mediter rani. La par ticipació activa de la ciutadania n'és un dels eixos 
pr incipals. En parlam de tot plegat amb la tècnica Mar ia Antònia Mar tí, delegada de 
la Fundació MUSOL a Mallorca; la també tècnica de projecte, que dóna supor t des 
de la central de València, Beatr iz Mar tín, i el director de l'esmentada fundació, que 
també fa feina amb aquesta iniciativa, Francesco Filippi.

"L'objectiu de SuSTowns és promoure un model de 
desenvolupament tur ístic sostenible i  de quali tat"

Què és la Fundació MUSOL (Municipal istas 
por  la Solidar idad y el For talecimiento 
Insti tucional) i  quines tasques fa a Mallorca?
Des de la seva fundació, el 1998, MUSOL té una 
vocació dir igida a la feina amb els ens locals, 
amb l'objectiu d'enfor tir  les capacitats dels 
actors locals i el seu paper en el 
desenvolupament local.
A MUSOL promovem el dret a una vida digna i 
el desenvolupament sostenible de les 
poblacions més desfavor ides, desenvolupant i 
enfor tint les capacitats tant dels governs 
regionals i locals com de la societat civil 
espanyola, europea, de l'Àfr ica i Amèr ica 
Llatina. 
La seu central és a València, però té diferents 
seus repar tides per tot Espanya. A Mallorca 
actualment hi ha 3 projectes en marxa entre 
ells, un al Pla de Mallorca, a Montuïr i: el 
projecte  SuSTowns.
En què consisteix la iniciativa SuSTowns?
SuSTowns forma par t del 
programa INTERREG MED, programa de 
cooperació europeu transnacional per a la 
zona del Mediter rani, finançada pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER). L'objectiu del 
programa INTERREG MED és promoure el 
desenvolupament sostenible a la zona del 
Mediter rani, fomentant conceptes i pràctiques 

innovadores i un ús sostenible dels recursos i 
sempre donant supor t a la integració social 
mit jançant un enfocament de cooperació 
integrat i de base ter r itor ial.
El projecte SuSTowns té una durada 
de trenta mesos, que comprèn entre el 
novembre de 2019 i el juny de 2022, 
i compta amb un pressupost total 
de 2.872.000?.

L'entrevista

Beatr iz Mar tín i Mar ia Antonia Mar tí, 
tècniques de tur isme sostenible del 

projecte SuSTowns.
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Per  què Montuïr i , de la comarca del Pla, i  ses 
Salines, del Migjorn, són els municipis pi lot?
El projecte consta de deu socis i 
dinou municipis pilots a set països diferents: 
Itàlia, Espanya, Por tugal, Croàcia, Grècia, 
Albània i Eslovènia. Els municipis pilots 
d?Espanya es troben a Mallorca, i són ses 
Salines i Montuïr i. Aquests dos van ser tr iats 
per la Fundació Musol com a municipis pilot, 
donada la seva ubicació, l?alt potencial tur ístic, 
Montuïr i d?inter ior i ses Salines, costaner, així 
com les seves caracter ístiques històr iques i 
culturals. .
Què s'ha fet fins a dia d'avui als dos 
municipis?
Essent un projecte on la par ticipació és clau 
per assegurar la seva continuació i 
sostenibilitat en el temps, es va plantejar en 
pr imer lloc la conformació de grups d'Acció 
Local que fossin figura de par ticipació de tot el 
procés. 
Es van dissenyar els plans d'acció local de 
tur isme sostenible per a cada un dels 
municipis. S?ha elaborat un pla de màrqueting 
estratègic, un producte tur ístic i ara s?està en 
un procés de campanya de destí per cada 
municipi pilot (que es presentava el 19 de maig 
a FITUR).
Durant tot el projecte s?ha elaborat mater ial 
audiovisual per donar a conèixer la destinació, 
i s?han organitzat formacions tant pel sector 
públic com pel sector pr ivat.

A par tir  de juny fins a la finalització 
del projecte, el 2022, entrarem en la fase de 
capitalització, on volem aconseguir que els 
aprenentatges se sistematitzin i s'incorpor in 
en un model de tur isme sostenible, que es 
proposarà a les autor itats autonòmiques i 
estatals juntament amb recomanacions de 
millora de les seves polítiques públiques en el 
sector.
Quin potencial té un poble com a Montuïr i  
com a destinació tur ística? 
Montuïr i i, en general, tota la mancomunitat de 
Pla, s'ha desmarcat del boom de la indústr ia 
hotelera i de la restauració que ha caracter itzat 
l'economia de Mallorca les últimes dècades. El 
sector tur ístic a Montuïr i té actualment un 
gran potencial per ampliar i desestacionalitzar 
l'ofer ta tur ística de l'i lla i assegurar el 
desenvolupament sostenible del sector 
respectant l'entorn socioeconòmic, cultural i 
ambiental del ter r itor i. 
El potencial tur ístic de Montuïr i resideix 
pr incipalment en la seva ubicació, una regió al 
centre de l?illa que ha quedat fora d?un intens 
desenvolupament tur ístic, amb paisatges ben 
conservats, mantenint la seva identitat i 
singular itat. La seva posició estratègica permet 
als visitants combinar estades en un espai únic 
i tranquil i gaudir, amb viatges cur ts, dels 
pr incipals atractius tur ístics que ofereix l?illa.
El visitant de Montuïr i sol apreciar la 
tranquil·litat, la cultura, la naturalesa i la 

Foto: Marc Curr ius. Foto: Alber to Pla.
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gastronomia que ofereix el ter r itor i. Això ha 
permès el desenvolupament d'un tur isme 
pr incipalment slow per una banda i, per l'altra, 
d'un tur isme més actiu gràcies a la possibilitat 
de realizar activitats de ciclotur isme a l'entorn, 
allot jant- se a hotels rurals d'alta gamma.
Com es pot ampliar  aquest mateix projecte a 
la resta de municipis de la comarca del Pla? 
L'objectiu és provar i desenvolupar una nova 
metodologia per a la par ticipació activa i la 
governança, i un nou enfocament per al 
desenvolupament del tur isme sostenible a les 
ciutats petites. .
SuSTowns vol ofer ir  a les àrees mediter rànies 
seleccionades eines de planificació i gestió de 
l'activitat tur ística que promoguin un tur isme 
sostenible, de qualitat i que representen una 
alternativa per al desenvolupament sostenible 
de zones d'inter ior i i lles, evitant els impactes 
negatius del tur isme. Es tracta també de dotar 
d'instruments de creació i comunicació de la 
seva ofer ta tur ística a zones de petits nuclis 
amb encant que per estar a prop d'altres focus 
de tur isme més impor tants i per les seves 
caracter ístiques tenen més difícil visibilitzar i 
mater ialitzar les seves for taleses. 
Quines exper iències tur ístiques en concret 
pot ofer ir  la comarca?
El programa d?exper iències combina diferents 
tipus d?activitats, totes dins l?àmbit del tur isme 
rural, actiu i de natura: sender isme i ciclisme, 
tur isme lent, tur isme fotogràfic de paisatge, 
cultura, viatges i natura, astrotur isme, tur isme 
cultural i tradicions vives envoltades de natura 
i tur isme gastronòmic.
Paga la pena assenyalar l?últim informe 
d?Euromonitor, que afirma que el 76% dels 
consumidors par ticiparan més en la 
sostenibilitat després de la COVID, però, el 42% 
de les empreses de viatges endarrer irà la 
decisió de crear nous productes sostenibles. 
Per tant, el municipi de Montuïr i i el Pla de 
Mallorca tenen un gran potencial per 
respondre a aquests reptes en ser fàcilment 

accessibles des dels mercats de demanda i 
situar- se en zones tur ístiques consolidades, 
que compleixin els requisits esmentats.
L'objectiu és, per tant, consolidar i connectar 
amb les noves tendències del tur isme post 
COVID- 19, en par ticular, fer dels pobles de la 
Mediter rània destinacions sostenibles i 
atractives, que contr ibueixin a diversificar i 
desestacionalitzar el flux tur ístic, afavor int una 
major distr ibució del tur isme sostenible i del 
seu impacte socioeconòmic en el ter r itor i.
Quines són les pr incipals vir tuts- punts for ts 
de Montuïr i  i  del Pla: les tr adicions, els 
museus, els monuments, les rutes 
ciclotur ístiques, els paisatges...? 
Tant l'Ajuntament com els residents mateixos 
apunten a un major desenvolupament del 
tur isme que ofereixi qualitat als visitants i 
conservi l'autenticitat del lloc caracter itzada 
per un paisatge eminentment rural i per una 
gastronomia i costums i tradicions vives i 
ar relades

Foto: Marc Curr ius. 

Foto: Alber to Pla. 
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en l'entorn pròpies de l'inter ior de Mallorca. 
Tots dos són destins d'inter ior, tradicionals, 
que conserven la seva autenticitat i encant. 
Tenen un gran potencial en quant a tur isme 
cultural, tur isme rural, astronòmic (observació 
d'estrelles), tur isme gastronòmic, de 
naturalesa i espor tiu.
Per a ells s'ha dissenyat el producte tur ístic 
'Colors del Pla'. La proposta de valor de 
l?exper iència 'Colors del Pla' es basa en 
promoure i accentuar els aspectes següents, 
que diferencien aquesta exper iència al Pla de 
Mallorca i Montuïr i d?altres destinacions 
competidores del Mediter rani i les Illes 
Balears:
-  Una destinació allunyada del soroll, però a 
prop de tot.
-  Una exper iència que inclou les comoditats de 
viat jar amb una agència i la lliber tat de viat jar 
pel vostre compte.
-  Rutes per senders tranquils envoltats de 
natura que connecten pobles amb encant.
-  Una àmplia ofer ta natural, cultural i 
gastronòmica que permet crear rutes per a tots 
els gustos.
-  Allot jament de qualitat, centrat en el descans 
i la comoditat, envoltat de natura. La gran 
major ia d?aquests allot jaments tenen 
exper iència en rutes de sender isme i ciclisme, 
de manera que s?adaptaran per fectament a les 
necessitats dels segments de mercat objectiu.

'Colors del Pla' és la nova marca que donarà 
nom al dossier d'exper iències tur ístiques 
sostenibles del Pla de Mallorca. Un sistema 
d'exper iències dissenyades perquè el viatger 
descobreixi la naturalesa, la cultura i l'encant 
dels pobles del Pla de Mallorca. Aquesta nova 
marca tur ística neix amb l'objectiu de 
posicionar el Pla de Mallorca com un destí 
referent per al tur isme actiu, rural i cultural a 
l'i lla i poder agrupar a totes les empreses 
interessades i compromeses amb el 
desenvolupament del tur isme sostenible i de 
qualitat en el ter r itor i.
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"Els pagesos i  els propietar is d'agrotur ismes som els 
pr imers cuidadors del medi ambient i  del paisatge"
TONI GELABERT QUETGLES
Propietar i, amb la seva dona Margalida Negre Roig, de l'Agrotur isme Roqueta de Mar ia de la Salut

L'Agrotur isme Roqueta es troba a aproximadament 
un quilòmetre del poble de Mar ia de la Salut. És un 
petit agrotur isme compost per cinc apar taments, 
sumant un total de 12 places tur ístiques. La 
tranquil·litat i el servei personalitzat en són 
protagonistes. Cal destacar que les antigues cases 
de Roqueta, datades del segle XIII, formen par t 
d'una de les set cavaller isses amb les que el rei 
Jaume I obsequià als set nobles que col·laboraren 
amb ell a la conquesta de Mallorca. Cr iden molt 
l'atenció un majestuós por tal i un escut de l'edifici 
històr ic (d'una altra propietat) afer rat a 
l'agrotur isme.

El matr imoni format per Toni Gelaber t Quetgles 
(Mar ia, 1954) i Margalida Negre Roig (Mar ia, 1959), 
explica que obr iren l'Agrotur isme Roqueta 
(www.agroroqueta.com) l'any 2005. L'horar i 
habitual d'ober tura de l'establiment és de març a 
octubre, si bé la cr isi sanitàr ia mundial del 
coronavirus (COVID- 19) ha alterat també en gran 
mesura el sector tur ístic. No obstant això, esperen 
que aquesta temporada de 2021 "sigui un poc millor 
que la de l'any passat, esperem que la vacunació 
massiva tengui bon efecte".

La finca compta amb piscina i arbres fruiters. Ara 
bé, el producte estrella, que du el nom de 
l'agrotur isme, és l'oli d'oliva verge extra. 
L'elaboració es fa també en par t al mateix 
agrotur isme (disposa de polivalents sales ben 
equipades a propòsit), però les oliveres, prop de 
1.500 i de la var ietat arbequina, es troben a 
diferents parcel·les del municipi. Alguns d'aquests 
ter renys, per cer t, són visibles des de Roqueta. 
Tampoc hi falta el cultiu de cereals.

Gelaber t informa que la producció anual d'oli és 
"d'entre 6.000 i 8.000 litres". Les botelles que es 
comercialitzen, de 250 i 500 ml. La garantia de 
qualitat és evident, ressaltant a més el segell de la 
Denominació d'Or igen (D.O.) Oli de Mallorca. Ho 

començà a comercialitzar al 2008. El propi Gelaber t 
defineix d'aquesta manera l'oli Roqueta: "És un oli 
suau i afruitat mig, pica poc i amargueja  fluixet".

El per fil de tur istes més freqüents: "Alemanys i 
centreeuropeus". Sense cap dubte, el servei 
personalitzat, la tranquil·litat, la qualitat 
gastronòmica, l'activitat agr ícola i la sostenibilitat 
en són les claus de l'èxit. "Els pagesos i els 
propietar is d'agrotur ismes som els pr imers 
cuidadors del medi ambient i del paisatge, ho 
volem tenir en bones condicions i que sigui 
atractiu", subratllen Gelaber t i Negre.

Experiències

A l'agrotur isme es produeix l'oli 
verge extra Roqueta.

Toni Gelaber t davant l'entrada a 
l'establiment tur ístic.
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"Els tur istes que s'al lotgen a Can Moio destaquen el fet de 
sentir - se com a casa sense estar  a casa"
CATA MONCADAS
Propietàr ia de l'establiment de Tur isme d'Inter ior (TI) Can Moio de Montuïr i

Al car rer Pare Antoni Mar torell, número 3, del 
poble de Montuïr i, es troba Can Moio, un 
establiment de Tur isme d'Inter ior (TI). La casa té 
més de cent anys d'històr ia i també és coneguda 
com Ca s'Italià. Obr í al públic com a TI l'any 2017. 
Compta amb cinc habitacions (10 places). 

La propietàr ia, Cata Moncadas, comenta que el 
per fil de tur istes més habituals tenen una mit jana 
d'edat d'entre 30 i 45 anys. Des del començament, 
la major ia són procedents d'Alemanya. 

"Els tur istes que s'allotgen a Can Moio destaquen el 
fet de sentir- se com a casa sense estar a casa", 
explica Moncadas. En aquest sentit, valoren molt 
l'atenció personalitzada, la bona acollida, el tracte 
familiar.

Cal assenyalar que l'establiment, que disposa de la 
pàgina web www.canmoio.com, és categor ia 
'Adults Only'. Sobresur t una ferma aposta pel 
berenar amb producte local, de quilòmetre zero. 
Així, no hi falten les tomàtigues de ramallet, 
panades, formatges de la ter ra, sobrassada, coques 
de patata, ensaïmades, suc de taronja natural, etc.

Respecte la impor tància que té aquesta ofer ta de 
Tur isme d'Inter ior, Moncadas defensa que "és 
també una manera de mantenir un patr imoni i 
treure- li un rendiment". En aquesta línia, 
considera clau el tur isme "que tengui en compte la 
sostenibilitat, el respecte al medi ambient, a les 
tradicions i a la manera de ser". No debades, 
"Mallorca és un paradís i si els visitants se'n duen 
una exper iència diferent, autèntica, del que és 
l'i lla, molt millor ". Per això s'ofereixen constants 
recomanacions de botigues, tendes, forns i 
restaurants locals, així com de tradicions 
emblemàtiques com la dels Cossiers, o indrets 
màgics que paga la pena conèixer tant de l'inter ior 
com de la costa.

A Can Moio cr iden l'atenció les considerables 
dimensions del jardí i de la piscina. Múltiples 
detalls decoratius de la casa revelen també 
sensibilitat i estima. S'espera que aquesta 
temporada de 2021 sigui millor que la de 2020.

Experiències

Cata Moncadas, propietàr ia 
de Can Moio

Vista exter ior de l'establiment de 
Tur isme d'Inter ior
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Aires renovats als santuar is del Pla
La religió i l'espir itualitat es complementen amb hostatger ies 

singulars, el patr imoni i la gastronomia saborosa

Tomeu Obrador, Redacció El Pla.-  Els santuar is 
són, segons els diccionar is, capelles, esglésies, 
llocs, que han adquir it caràcter sagrat a causa d'una 
revelació de la divinitat (o de la Mare de Déu o 
d'algun sant), o bé que conserven relíquies o 
imatges, i que han esdevingut centre de devoció i 
pelegr inatge. Sens dubte, a banda del protagonisme 
de la religió i l'espir itualitat, cal destacar- ne el seu 
vessant tur ístic. En aquest sentit, a la comarca del 
Pla, sobresur ten les hostatger ies dels santuar is de 
Cura (Algaida), Monti- sion (Porreres) i Bonany 
(Petra). Així mateix, mereix una consideració 
especial l'ermita de Sant Honorat (Algaida), com 
també el projecte que s'està actualment executant 
al Santuar i de Consolació (Sant Joan).

Sens dubte, cr ida l'atenció l'empenta jove que es 
viu a Cura i Monti- sion. Aires renovats, nous 
enfocaments i noves il·lusions. Això ja és 
per fectament reflectit a les xarxes socials Facebook 
i Instagram, amb per fils propis d'ambdós llocs.

A uns 543 metres d'altitud trobam el Santuar i de 
Cura, amb la seva hostatger ia i el seu restaurant, 
gestionat des de juny de 2014 per la família Vidal 
Servera (del restaurant Es 4 Vents). A la pàgina web 
www.santuar idecura.com hi ha abundant i 
completa informació. Rafel Vidal, entrevistat per 
aquesta revista, defensa la combinació de tradició 
amb modernitat i qualitat. En aquest sentit, 
s'aposta per l'atenció i el servei personalitzat, la 
tranquil·litat, el confor t, la figura i tot el que suposa 
Ramon Llull, la sostenibilitat, l'entorn natural, les 
vistes excepcionals, els productes de Quilòmetre 
Zero (de proximitat) i l'ofer ta gastronòmica 
sugger idora, que inclou cuina mallorquina 
tradicional, plats de muntanya, menjar casolà, plats 
mediter ranis i producte fresc. "L'hostatger ia 
compta amb 23 habitacions dobles, 6 super iors i 4 
júniors suites amb balcó, i els preus oscil·len entre 
els 70 i 90 euros per vespre, depèn del moment de 
la temporada", explica Vidal. Paral·lelament, es 
lloguen també sales per a la realització d'activitats 

en grup: ioga, creixement personal, meditació, etc. 
No de bades, es desit ja que cada visitant se'n dugui 
"exper iències úniques" del Santuar i de Cura. 
S'espera que l'ocupació aquest 2021 sigui un poc 
millor que la de 2020, gràcies sobretot a la 
vacunació massiva. El per fil dels tur istes més 
freqüents a l'hostatger ia: pr incipalment parelles i 
persones majors de 50 anys. Finalment, cal apuntar 
que de la tenda (souvenir) i les visites al museu se 
n'encarrega una altra entitat (es pot veure a 
www.spir itualmallorca.com). Des de 1913, els 
responsables del santuar i són els Franciscans del 
Tercer Ordre Regular.

No podem abandonar la coneguda 'muntanya 
sagrada' que representa el Puig de Randa sense fer 
referència a altres dos llocs famosos: el Santuar i de 
Nostra Senyora de Gràcia (Llucmajor), que des de 
fa anys es troba afectat- restr ingit per un 
enfonsament de la par t de l'aparcament, i l'ermita 
de Sant Honorat, de la qual la pàgina web 
www.ermitasanthonorat.org promociona la Sala de 
Meditació, la Sala de Ramon Llull, la Sala de 
Fundació, l'hostatger ia amb 26 habitacions i el 
menjador amb aforament de 30 persones 
aproximadament. L'èxit que tenen les trobades 
espir tuals, meditacions, etc., ha provocat sovint 
llistes d'espera.

Rafel Vidal gestiona actualment l'hostatger ia i restaurant 
del Santuar i de Cura.
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Si ens desplaçam a Monti- sion, parlam amb Lina 
Mar ia Santmar tí Bauzà i Jaume Barceló Gar í, els 
nous donats (des de l'estiu de 2019). Han impulsat 
iniciatives substancials en poc temps i tot i la cr isi 
gobal de la pandèmia del coronavirus. Els visitants 
disposen d'una ter rassa nova amb vista cap al poble 
de Porreres i un major horar i d'ober tura. A més a 
més, l'ofer ta gastronòmica del bar- restaurant s'ha 
ampliada: brunch, cuina fusió i comandes de cuina 
mallorquina. "Enguany veurem com anirà, esteim a 
l'expectativa del què passarà, es tracta d'anar fent 
feina i que ho conegui la gent", afirmen Lina i 
Jaume. L'hostatger ia consta de set cel·les dobles. El 
preu? 50 euros per habitació. També hi ha sales 
amb lliteres i sala funcional: ioga, formació, tallers, 
etc. "És un lloc únic", recalca Santmar tí, pel seu 
entorn, el patr imoni, la tranquil·litat i el menjar 
que s'hi elabora. No hi manquen les celebracions de 
batejos, comunions, noces, dinars familiars, 
aniversar is, trobades d'amics i de treballadors 
d'empreses, espor tistes, etc. La coordinació amb la 
propietat, la parròquia porrerenca, Nostra Senyora 
de la Consolació, és una constant. Qualsevol 

persona pot contactar amb els donats a través del 
número de telèfon 971 647185, així com a través de 
Facebook i Instagram. Capítol apar t, ar ran de 
converses amb veïns i visitants a Monti- sion, el 
greu impacte generat per les graveres de la zona, 
visibles des de ben enfora. 

Un altre puig emblemàtic de la comarca del Pla és 
el de Bonany (Petra). Compta també amb una petita 
hostatger ia. L'edifici indica un any a la seva 
entrada: 1917. En aquest cas, la coordinació dels 
donats és amb la parròquia de Sant Pere. No es fan 
publicitat ni anuncis de la disposició i el nombre de 
cel·les, ni del preu de l'estada ni d'altres aspectes de 
l'allot jament existent. A Facebook, per fil Santuar i 
De Bonany Petra Mallorca, es publiquen 
informacions parroquials, comentar is, fotos i 
vídeos de visitants, etc. A la web promocional 
tur ística plademallorca.net s'indica: "El santuar i 
compta amb un espai destinat a l'hostatger ia, amb 
cel·les i serveis per als pelegr ins. Actualment està al 
càr rec d'uns donats (religiosos no professos 
dedicats al servei de la comunitat)".

Finalment, hem de fer al·lusió a les obres que 
s'estan executant al Santuar i de Consolació de Sant 
Joan, impulsades pel Consorci Borsa d'Allot jaments 
Tur ístics del Govern de les Illes Balears i 
l'Ajuntament. Es rehabilita l'edifici dels Fossers, 
contemplant la millora de la cober ta i el 
reforçament de l'estructura, la disposició de set 
cel·les, banys comunitar is, etc. D'entre els nous 
usos previstos, es proposa la creació d'un nou 
alberg, sense descar tar- hi d'altres possibilitats i 
espais per a activitats dels veïnats de Sant Joan i 
visitants del municipi. El pressupost és de quasi 
159.000 euros, mentre que el termini d'execució de 
les obres, sis mesos. L'Ajuntament preveu adjudicar 
una concessió per a l'explotació i el manteniment. 
Aquest alberg promocionarà també la ruta de Lluc, 
així com d'altres itinerar is de ciclotur isme i 
sender isme.

La pròpia Mancomunitat del Pla manifesta: "Cal 
remarcar que, des de fa dècades, el tur isme de 
vessant religiós i espir itual ha anat guanyant molts 
adeptes. Així, representa una opor tunitat 
considerable d'activitat tur ística ja que, al contrar i 
del que succeeix moltes vegades amb el tur isme 
tradicional, aquest sol ser recurrent al mateix lloc 
dins un per íode cur t de temps i, per tant, resulta 
ser un tur isme fidel al lloc que es visita".

Lina Mar ia Santmar ti i Jaume Barceló, nous donats del 
santuar i de Monti- Sion, a Porreres.
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I tinerem: l 'aposta per  recuperar  les possessions 
com a base de l 'exper iència tur ística

Al Pla de Mallorca hi ha una vintena d'antigues possessions que 
avui funcionen com a recurs tur ístic

Redacció El Pla.-  Segons Wikipedia "Una 
possessió és el tipus d'hàbitat rural dispers propi 
de Mallorca. Consta de zones d'habitatge i altres 
dependències per a l'explotació agr ícola d'un 
extens ter r itor i circumdant". Des de la Fundació 
Itinerem "es tracta d'una definició bastant 
encer tada en el seu concepte, però no ens transmet 
l'autèntic significat i impor tància de les 
possessions en la històr ia de Mallorca (...) Les 
possessions són el reflex d'alguna cosa molt més 
profunda, d'una manera de concebre l'i lla, 
d'estructurar la societat, de percebre el temps i 
d'entendre la vida".

Per aquesta passió i voluntat de protegir, difondre i 
posar en valor el patr imoni de la nostra illa es va 
crear la Fundació Itinerem. L'objectiu d'Itinerem és 
la creació d'un Itinerar i Cultural del Consell 
d'Europa entorn de les cases rurals històr iques del 
Mediter rani, que a Mallorca són conegudes com a 
possessions. Per a aconseguir- ho, el 2018 Diego 
Zafor teza va crear la Fundació Itinerem, de la qual 
és gerent.

Les seves pr incipals àrees d'activitat són:

- Memòr ia, històr ia i patr imoni europeu.
- Cooperació en recerca, desenvolupament i 

innovació (I+D+i).
- Intercanvis culturals per als joves i 

col·lectius en r isc d'exclusió
- Pràctica cultural i ar tística contemporània.
- Tur isme cultural i sostenible.

El mateix any, de manera simultània, es crea una 
empresa de distr ibució comercial en línia d'estades 
en agrotur ismes i hotels rurals situats en antigues 
possessions que apareguin en el mapa del Cardenal 
Despuig de 1785. "L'objectiu de l'anter ior és crear 
una ofer ta tur ística diferencial basada en la nostra 
històr ia dir igida a una mena de tur ista d'alt nivell 
social i cultural", explica Zafor teza. Des de la 
Fundació varen identificar que podien optar a 

finançament europeu, a través del programa de 
rutes culturals del Consell d'Europa. Per això varen 
decidir aliar- se amb altres cinc països de la 
Mediter rània: França, amb Còrsega; Grècia, amb 
Rodes; Itàlia, amb Sicília; Espanya, amb Mallorca, i 
Malta. "Totes illes, a tota la Mediter rània existeix el 
concepte de possessió", explica Zafor teza.

A Mallorca, seguint el mapa del Cardenal Despuig, 
hi ha 1250 possessions, de les quals, unes 300 són 
avui en dia recursos tur ístics. Una vintena 
d'aquestes possessions històr iques, reconver tides 
en agrotur ismes o allot jaments de tur isme 
d'inter ior, es situen a municipis del Pla de Mallorca. 
Configuren així una ofer ta alternativa que forma 
par t d'aquest "nou producte tur ístic" que es vol 
promocionar a la comarca, lluny de les postals 
típiques de sol i plat ja. Un producte tur ístic que 
connecta l'allot jament amb l'exper iència completa: 
històr ia, patr imoni, gastronomia, producte local, 
paisatge...
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A pr incipis de 2020, Itinerem llença la seva 
plataforma de reserves per allot jaments a 
possessions... I ar r iba la Covid. Així i tot, no han 
aturat de créixer : avui 30 possessions de tota 
Mallorca formen par t de la xarxa Itinerem, dues 
d'elles al Pla: els agrotur ismes Binicomprat, a 
Algaida, i Gossalba, a Sant Joan.

"El tur isme rural està en pr imera línia ara", preveu 
Diego Zafor teza, "la gent cerca entorns allunyats de 
les masses, allot jaments amb pocs clients, on els 
nins puguin córrer". Ara bé, es dir igeixen a un 
nínxol de mercat no habitual a Mallorca fins fa uns 
anys: "no volem arr ibar al tur ista de sol i plat ja, 
apostam per la desestacionalització", afirma el 
gerent d'Itinerem.

Quan se'ls pregunta sobre què entenen per tur isme 
sostenible, des d'Itinerem ho tenen clar. "Aquell 
que consisteix a exercir la menor pressió possible 
sobre el ter r itor i", explica Zafor teza, "per nosaltres 
ser ia positiu passar de 12 milions de tur istes a 6, 
però que inver teixin més en les seves estades". 
Aclareix que no es tracta només de dir igir- se a un 
públic de molt alt nivell adquisitiu, però si a un 
per fil "disposat a deixar- se sorprendre".

Agrotur isme Gossalba, a Sant Joan.

Agrotur isme Binicomprat, a Algaida.

Diego Zafor teza presenta Itinerem als 
membres de l'"Enterpr ise Europe Network?
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"La festa ésun mirall inconscient de la vida"
Gabriel Janer Manila

Encetam aquest número d'EL PLA amb 
aquestes de paraules de Gabr iel Janer 
Manila, que recullen els llubiners Miquel 
Castell i Sebastià Vicens en la presentació 
que varen fer en ocasió de les XX edicions 
de la festa d'Es Motoret (trobareu més in-
formació sobre aquesta neofesta a l'inte-
r ior de la revista).

"Aquestes paraules de Janer Manila posen 
de manifest la impor tància que tenen per a 
qualsevol poble les festes populars. La 
metàfora del mirall permet reconèixer fà-
cilment el doble valor de la festa, que per 
una banda és un reflex de la realitat socio-
cultural d'una comunitat, i per l'altra, és 
una font de projecció d'identitat que els 

membres d'aquesta mateixa comunitat re-
coneixen i reivindiquen com a pròpia", ex-
pliquen Castell i Vicens. Des d'EL PLA hem 
volgut guaitar aquest mirall per veure què 
ens mostra.

Sigui la recerca d'identitat col·lectiva, el 
desig de teixir  xarxes veïnals, l'allibera-
ment festiu, o la veneració religiosa a un 
patró o patrona, els pobles del Pla bullen 
cada estiu de festes tradicionals i neo-
festes. Fins que va ar r ibar una pandèmia 
que no entén de dimonis i cossiers, de 
mobilettes i clovelles, de sopars a la fresca 
i verbenes... i ho va aturar tot.

Malgrat la difícil situació, joves i grans 
cerquen fórmules per no perdre la tradició 
i crear- ne de noves al voltant de les festes 
d'estiu dels pobles de la comarca.

Que comenci la festa!

Festes d'est i u al  Pla:
t r adi ció i  moder ni tat

Jul iol  2021
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Rafel Ginard i  les festes d?estiu 
al Pla de Mallorca

Andreu Ramis Puig- gròs i Miquel Sber t i Garau

L?avinentesa de la presentació del volum 
corresponent a l?estiu del Calendar i Folklòr ic 
de Mallorca de Rafel Ginard Bauçà, ens permet 
observar i reflexionar sobre com eren les 
manifestacions festives a mit jan segle xx i ens 
dona peu a constatar com ha canviat el nostre 
entorn social més proper a l?hora d?afrontar el 
punt i apar t lúdic estival. Això fins al 2019; a 
hores d?ara, sota l?assot pandèmic, són figues 
d?un altre paner...
D?antuvi, remarcar el concepte de festa que 
maneja Rafel Ginard: Les festes populars de 
Mallorca totes eren fetes amb un mateix 
motlo. Completes, rodelles, coets, dimonis, 
cor regudes al cós amb joies de pollastres, 
conills, ensaïmades i altres coses pràctiques, 
pal ensabonat, ball de pagès utilitzant els 
bancs de la parròquia. Ara hi posen 
corregudes de bicicletes, futbols, berbenes. 
Una definició descr iptiva que ens situa setanta 
anys enrere, que ens obre una finestra 
llunyana en el temps, però evocadora de 
sensacions; una convidada al retrobament de 
la memòr ia col·lectiva.   
Quant al tractament i als continguts 
relacionats amb les festes populars de la 
comarca n?apuntarem, a tall indicatiu, només 
alguns br ins de la gavella que recopila el 
folklor ista. Lògicament, el Calendar i Folklòr ic 
d?estiu en va mesell de festes: repassa gairebé 
totes les de l?illa i, per descomptat, les dels 

catorze municipis que a hores d?ara integren la 
comarca del Pla amb els respectius llogarets. 
L?estructura de l?obra es desplega, mes a mes, 
en els dies assenyalats del santoral, amb 
l?afegitó, no gens marginal, d?un grapat de 
quadres explicatius que incorporen 
descr ipcions de les mateixes festes, els balls de 
pagès, els instruments musicals, els siurells, 
els foguerons i el culte al foc, les corregudes, 
els gelaters, les fruites d?estiu, etc., etc. Tot 
superposat a l?activitat pròpia de l?estació i que 
donava sentit a la celebració ociosa, acabades 
les collites: temps de batre, ametles i ametlers, 
figues i figueres, exàmens, missatges, etc.
Obre el calendar i festiu estival sant Joan, que 
no ostenta patronatge a cap localitat del Pla, 

Article
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FESTES D'ESTIU
Dossier

Festes de Sant Bar tomeu a Montuïr i. 
Il·lustració: Volum II Calendar i Folklòr ic de Mallorca. Estiu. 
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però molt celebrat per les creences 
(supersticions, si tant es vol) associades a la 
celebració equinoccial: el sol com balla, l?aigua 
dels set pous, els clavellers de set colors, la fava 
escellada, la carxofa flor ida, les herbes 
remeieres, canyes verdes i mur tra?  I el tanca, 
dia 8 de setembre, la Mare de Déu de les 
renyines o dels missatges amb tot de 
tradicions, goigs, costums (Costitx i Mar ia).
Llavors ve el rosar i festiu. Amb les acaballes 
del juny, Per sant Pere, enrevolten la figuera, 
patró de Petra i de Sencelles, però no és 
objecte de festes populars. Per sant Cr istòfol, 
patró de Biniali, encimbellat damunt el 
campanar, després d?haver deixat la seva 
poderosa pet ja dins el Porrassar d?Algaida, 
alguns pobles del Pla anaven a vorera de mar a 
prendre els banys (a Vilafranca l?hora adient 
era la sor tida del sol). Confiaven en l?aigua de la 
mar per curar gorradura, picor, mal de la pell, 
ronya. etc. 
El patronatge de la mare del Déu del Carme del 
llogaret de Ruber ts passà per alt al franciscà i 
santa Margalida, encara que encén l?estiu, no 
ocupa l?agenda festiva dels pobles de l?inter ior. 
Altra cosa és la santa patrona de Petra: Per 
santa Pràxedis a Petra duien coves de pomes i 
al convent per la Mare de Déu dels Àngels. Per 
la Mare dels Àngels a Petra, campanines (de 

test), siurells i pomes. Això era el típic. També 
hi havia vellanes i tor rons.
I, amb sant Jaume, l?esclat de festa a Algaida: El 
dia de sant Jaume, els cossiers van a l?ofer ta. La 
?dama? va a cercar- los d?un a un i els 
acompanya tot ballant. Així mateix: El dia de 
sant Jaume, a Llubí, posaven, el capvespre, 
repicant, la bandera al campanar, anunci de la 
festa de sant Feliu. Això, més o manco ho feien 
per tots els pobles, vuit dies abans de ?sa festa?.
I flor ia l?agost, amb sant Feliu a Llubí i, dia 2, la 
Mare de Déu dels Àngels. Pocs dies després, 
sant Domingo a Llor ito: El dia de la festa al 
matí ?clàssiques xeremies?. Refresc a 
l?Ajuntament. Corregudes al cós de Son 
Gelaber t, al vespre, ball de pagès. Amollen 
?lobos?.
I, sense solució de continuïtat, la Mare de Déu 
d?agost, juntament amb sant Jaume, l?altre 
clímax festiu. Festa grossa a Sineu i a Sencelles, 
tot i que Ginard se centra en descr iure la de la 
vila de sor Francinaina Cirer : El dissabte 
passejaven un bou pel car rer, fermat amb 
cordes de davant i dar rera, i era la bulla dels 
al·lots i el molestaven amb garrots i de tota 
manera. Llavors no volien bou perquè deien (i 
era ver) que era ?rabiós?. Així mateix el venien. 
[? ] En haver- lo passejat, duien el bou a la plaça 

EL  PLA4/ Juliol 2021

Caparrots de Porreres. Santa Praxedis a Petra.
Il·lustracions: Volum II Calendar i Folklòr ic de Mallorca. Estiu. 
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davant la rector ia i feien un tancat de carros. 
Allà ?toreaven? el bou. O sigui, li amollaven 
cans de bou, quatre o cinc, que el mossegaven i 
mar tir itzaven. [? ] El vespre, tothom prenia 
aigua amb neu amb ensaïmada. Això no vol dir 
que el dia abans no en prenguessin. Si no hi 
hagués aigua amb neu, sobretot pels al·lots no 
ser ia estat festa. Vellaners i cacaueters.
El sendemà, sant Roc, a la festa s?hi afegia 
Porreres, en del dia en què s?acabà la pesta a 
aquest poble.  I dia 24, sant Bar tomeu: A 
Montuïr i, els cossiers cerquen les joies per les 
corregudes de sant Bar tomeu el dia de 
l?Assumpta. Per sant Bar tomeu, 24 d?agost, i 
[per la] festa del Puig (Montuïr i), tercera festa 
de Pasqua, encantaven les mateixes (la pr imera 
i la segona) a la troneta, sor tida de la rector ia 
que mira als graons o lloc sagrat. El rotlo de 
ball se feia allà mateix, a l?ombra d?un auró. Hi 
havia moltes pretensions de ballar la pr imera, 
com per tot.
Dia 29, sant Joan Degollat: A Sant Joan, festa 
popular. Revetla, amb rodelles, aigua amb neu, 
dimoni i ball amb fanals a la veneciana. [? ] Per 
dinar hi havia un poc de gras: conill o gallina. 

Més conill que gallina. Pels que volien fer més 
amb l?al·lota, hi havia la costum, pagant les 
despeses l?enamorat, que la música 
l?acompanyàs a missa i els dos obrers li 
duguessin, de par t (en encàrrec) de l?enamorat, 
un present.
El darrer diumenge d?agost: Ar iany. Festa del 
poble a la ?Mare de Déu d?Atocha? (patrona de 
Madr id, la va dur al poble el marqués d?Ar iany, 
Cotoner de Can Ver í, Ciutat). 
El Calendar i Folklòr ic remarca el caràcter 
cíclic de les festes estivals i les rutines més o 
menys seculars que les caracter itzaven en 
aquella societat de mit jan segle xx, final d?una 
època (agràr ia) i començament d?una altra (la 
del desenvolupament tur ístic). Rituals i 
creences ancestrals en simbiosi, més o menys 
induïda pel poder, que marcaven un parèntesi 
catàrquic de la duresa dels treballs aspres del 
camp. Què en conservam? Com es 
desenvolupen les dinàmiques del canvi? Són 
preguntes aquestes que, juntament amb moltes 
d?altres, poden trobar algun indici de resposta 
a l?obra, quasi acta notar ial, folklòr ica de 
Ginard.

Les neofestes
?La relació entre els pobles del Pla es plasma a les neofestes. Són un afegit més a tot un imaginar i simbòlic i 
mater ial que genera identitat comarcal. Recullen alguna cosa similar a l?essència?. Així ho afirma Marcel Pich, 
antropòleg i autor del llibre ?Les neofestes a Mallorca. Gimcanes, senyeres, déus pagans i mobylettes?. Tot i 
que podem trobar aquestes celebracions a tota l?illa, des d?Esporles a Llucmajor o Palma, el Pla de Mallorca 
ha exercit en cer ta manera com a nucli ir radiador d?aquestes iniciatives. Però, què són les neofestes?
Les neofestes, en essència, ?són festes populars de tota la vida, però que com a fenomen recent incorporen 
trets estètics nous que les acosten a la idea de transgressió?, explica Pich. Per a comprendre perquè les 
neofestes s?han fet for tes al Pla, l?antropòleg en destaca tres caracter ístiques comunes com:

- En alguns pobles, les neofestes sorgeixen per necessitat, per la manca d?unes festes d?estiu que 
responguessin a les necessitats dels joves 

- La connexió de la comarca amb la cultura popular, la tradició i la identitat. En aquest sentit, les 
neofestes haur ien aparegut com a resposta a la deslocalització i la globalització.

- Les connexions mater ials i culturals del Pla: el paisatge, l?estètica i el passat. És a dir, una identitat i 
autoidentificació molt for tes que s?expressen amb aquestes iniciatives.

Tot plegat, amb les neofestes es conforma ?un univers simbòlic ple d?intencionalitats que van des del desig 
d?anar a dinar a Es Cruce fins a penjar- se un br i d?alfabreguera a l?orella per Sant Bar tomeu passant per les 
sonades festes de Quintos o la relació amb la ter ra i el seu aprofitament?. I, com no, el motoret de Llubí, les 
Clovelles de Petra, l?Embala?t de Sencelles o la Mucada de Sineu com a par t d?aquest entramat.
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Es Motoret
LLUBÍ
Elements: mobilette, caixer senyor, pub 6 Kaires, mesclat (Palo i cassalla).

Amb motiu de les festes de Sant Feliu de Llubí, 
centenars de joves celebren la tradicional festa d?Es 
Motoret. Es tracta d'introduir una mobilette en 
marxa dins d'un pub (el 6 Kaires) totalment 
abarrotat de gent. Prèviament, un tambor i un 
flabiol que toquen un ?jaleo? s'encarreguen 
d'anunciar la seva entrada. 

Una vegada a l'inter ior, els veïns i par ticipants de la 
festa envolten al conductor, el voltegen fins i tot 
ar r ibant a llançar- lo des d'un altell cap avall, tot 
això acompanyat de càntics centrats en la identitat 
del poble i cultura pròpia.

Els responsables de l'organització són els membres 
d'un grup de quintos que vetllen pel bon 
funcionament i protegeixen en tot moment la 
integr itat física dels par ticipants.

?És una paròdia de les festes de Sant Joan a 
Ciutadella?, explica Sebastià Vicens, antropòleg 
llubiner i estudiós d?aquest fenomen festiu, ?per 
això hi ha tants paral·lelismes: el jaleo, la moto com 
si fos un cavall, banderes, el caixer senyor, etc.?. 
Aquesta influència es pot explicar per l?assistència 
massiva de llubiners i llubineres a les festes de l?illa 
veïna. Per Vicens aquesta és una neofesta en tota 
regla: ?es tracta d?una celebració de recent creació, 
1993,  però que recupera elements tradicionals, 
impulsada per joves, amb molta espontaneïtat i 
molt d?alcohol de per mig?.

Com va començar? Un llubiner que passava amb la 
seva moto per davant del pub 6 Kaires el dia de 
Sant Feliu, sentint que a dins sonava el jaleo 
menorquí, va decidir entrar. Ara, cada any esperen 
que el ?caixer senyor? (elegit cada dos anys a un 
dinar anomenat ?Aplec de Gorans, Goranots i 
Golafres), entr i amb la seva Mobilette. 

?Eren joves que havien començat a socialitzar- se 
en la postdictadura, cercaven alliberació i les festes 
patronals eren molt tradicionals i vinculades al 
calendar i franquista i la religió catòlica?. Tot i que 

al pr incipi va haver- hi resistència per par t de la 
gent més gran a integrar Es Motoret a les festes 
patronals (?això és una cosa que fan els joves a un 
bar !?) ara ja es pot dir que conviu la neofesta amb la 
versió més tradicional de les festivitats patronals 
(concer ts a la plaça, ball de bot, obres de teatre, 
sopar a la fresca, etc.).

Enguany (com l?any passat), la festa haurà de 
reduir- se a una ?per formance?. El  31 de juliol, el 
grup de joves i el caixer major, abillats amb Epis, 
recrearan a l?aire lliure la mítica entrada d?es 
motoret a el 6 Kaires.

Experiències

Foto: Última Hora

Es Motoret l'any 2020. Foto: Sebastià Vicens.
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Ses Clovelles
PETRA
Elements: clovelles d?ametlla, aigua, dimoni.

Ses Covelles és una neofesta organitzada per 
l?associació de joves de Petra, amb la 
col·laboració de l?Ajuntament, en el marc de les 
festes patronals de Santa Praxedis (més coneguda 
pels petrers i petreres com a Pixer is). ?Vàrem 
començar el 2008 un grup de joves que teníem 
ganes de festes, ja que no hi havia cap festa 
especialment per nosaltres, només revetla, 
activitats infantils o per gent gran?, explica Pere 
Josep Bauçà, un dels organitzadors més veterans. 
La festa consisteix en una ?guerra? de clovelles 
d?ametla, mesclades amb aigua, pels car rers del 
centre del poble. 

D?on sur t aquesta idea? ?Vàrem saber que Petra a 
pr incipis del segle XX hi havia un local on 
guardaven clovelles d?ametlla per encalentir  
calderes, que després va conver tir- se en la presó 
municipal?, explica en Pere Josep. De la unió 
d?aquestes dues idees (clovelles i voluntat 
d?alliberament) va néixer la neofesta. 

Amb el temps van anar incorporant elements, com 
l?apar ició de la patrona del poble, Santa Pixer is, 
encarnada en una al·lota del poble al voltant de la 
qual la gent balla. ?La gràcia de les neofestes és que 
no estan regides per cap protocol, es van afegint i 
eliminant elements en funció del que li agrada a la 
gent?, diu en Pere Josep.

Actualment, la festa està molt ar relada al poble, 
?ningú es planteja que no n?hi hagi, els nins petits 
estan molt engrescats?, explica en Pere Josep. Quan 
li demanam sobre el futur d?aquesta celebració, 
s?arronsa d?esquenes: ?el que li doni el poble, 
pentura d?aquí a 20 anys deixa de tenir sentit?.

Sobre la relació de Ses Clovelles amb les festes més 
tradicionals, explica que ?l?any que vàrem treure la 
patrona la gent gran estava recelosa, pensaven que 
ens estàvem enr iguent, però tot d?una varen veure 
que era un reconeixement a les tradicions del 
poble?. També tenen detractors, que consideren 

que és una festa massificada i que ?una tudada 
d?aigua?.

Enguany, com l?any passat, no hi haurà clovelles 
pels car rers de Petra. ?Jo estic molt orgullós de la 
responsabilitat dels joves?, explica en Pere Joan, 
?farem un dinar amb els amics, ens posarem la 
camiseta de Ses Clovelles i farem un gin tònic?.

Experiències

Fotos: Diar io de Mallorca.
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Sa Revolta
VILAFRANCA
Elements: dimonis, caparrots i aigua.

Sa Revolta va començar per les Festes de la Beata 
de l?any 1990. ?Un grup de joves no volia donar per 
acabades les festes del poble i van decidir 
allarga- la. El que començà com una broma entre 
amics, l'any següent ja foren molts més els que s'hi 
afegiren?, explica na Margalida Gar í, qui par ticipa 
en l?organització des de 2015.

Na Margalida explica així com es desenvolupa la 
festa: ?festa que s'inicia la matinada del dilluns de 
les Festes de la Beata (darrera setmana de juliol) 
des de davant la casa del Sus: cas Senyoret. Un 
pregó dóna el sus a la festa que bull amb l'ar r ibada 
del Dimoni i els caparrots que donen facet ar reu de 
la car retera mentre, entre focs d'ar tifici, el camió 
d'aigua fa acte de presència per refrescar els 
centenars de presents. Es du a terme un recorregut 
per diferents carrers de la Vila amb la comitiva fins 
a ar r ibar a la plaça Major. Allà s'hi celebra un 
peculiar acte de reverència a la festa.

Quan li demanam com s?organitza Sa Revolta any 
rere any, na Margalida ens conta que es fa a través 
d?una associació, que li diuen ?Obrer ia de Sa 
Revolta?, composta per gent molt heterogènia del 
poble. ?En el fons l?organització vol ser 
representativa de l'esper it del poble que cerca 
passar- s'ho bé, fer festa i reivindicar Vilafranca. 
Som la neofesta més antiga de Mallorca i n'estam 
ben orgullosos de continuar- la?, diu.

L?any passat només varen mantenir la samarreta de 
la festa i el vídeo promocional. A més, varen fer tota 
una sèr ie d'activitats adaptades al confinament, 
com convidar a la gent a fer festa des de casa, i, fins 
i tot, a que la gent engalanàs ca seva amb l'esper it 
revolter i vàrem organitzar un concurs telemàtic de 
preguntes de temàtica vilafranquera. Enguany 
sembla que la dinàmica serà semblant, tot i que na 
Margalida adver teix: ?dins l'ADN revolter hi tenim 
imprès l'ar t d'improvisar, no descar tis que a 
darrera hora no en facem alguna?.   

Experiències

Fotos cedides per Margalida Gar í.

Festes d’estiu 115



EL  PLA10/ Juliol 2021

Embala't
SENCELLES
Elements: bales de palla, garbejadors, mobilettes, xeremiers, fideus de roter, aigua.

La posada en marxa de l?Embala?t, allà per 2007, va 
respondre a la necessitat de tenir una festa amb 
caràcter propi més enllà de les tradicionals. Un 
grup de joves del poble va decidir revitalitzar les 
festes patronals i així va sorgir aquesta neofesta. 

?La festa de l?Embala?t la podr íem definir com a un 
conjunt d?actes de  caràcter  i  identitat  popular  
que  es  desenvolupen  a  través  d?un protocol  el 
diumenge abans de la Mare de Déu d?agost, el 
pr incipal la pujada de les bales al poble i poster ior 
guerra de palles?, explica Pere Marc Arrom, un dels 
membres de la comissió organitzadora.

Entre els símbols més rellevants hi ha molts 
elements de la identitat pagesa del Pla de Mallorca: 
les bales, els garbejadors, les camisetes,  mocadors,  
capells,  el  dinar  (fideus  de  roter),  mobilletes,  
aigua, xeremiers, balls, bauxa i evidentment la 
palla. La festa es du a terme a la plaça nova de 
Sencelles. 

Per Pere Marc, aquesta festa no ha vingut a 
substituir les festes tradicionals, sinó a 
complementar- les. ?Crec que la diferència entre 
aquest tipus de festes resideix en que provenen de 
grups de joves o associacions del poble 
independents  de  les  institucions  municipals,  i  
que  ambdós  tipus  d?esdeveniments han de 
conviure en un mateix programa de festes?.

Experiències

Foto: UH.

Foto: Diar io de Mallorca.
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Sa Mucada
SINEU
Elements: Color rosa, el Much i la Muca, llegenda del Puig de Reig... i molts més elements!

Probablement la neofesta més coneguda, 
massificada, sur realista i estrambòtica. Xerram 
amb la presidenta de la Muchal Foundation, Aina 
Serení, qui fou també Muca dos anys, qui ens 
explica en què consisteix la festa: ?Començam pel 
matí, ben prest pujant en "Romer ia" al puig, on 
després de fer unes proves per tr iar el gran 
invocador de la bèstia i beure una mica de pomada, 
tots junts invocam el Much. La llegenda del Puig de 
Reig, conta que, antigament, si feies tres voltes amb 
la boca plena d?oli, sor tia una bèstia de dins la cova. 
Per això  nosaltres, de manera simbòlica estirem 
una corda amb la boca plena d'oli on simulem els 
"moros i cr istians". Dels que guanyen en 
seleccionem tres que fan un llançament d'ou de 
guàtlera amb la boca i el que el tira més enfora és 
qui farà sonar el corn que farà baixar Lo Gran 
Much de Reig! Llavors baixam del puig i anam cap a 
l'ajuntament, on es fa el pregó i el Much convida a 
la gent a par ticipar de la Mucada de manera cívica i 
en respecte. Cap al migdia ja tothom va una mica 
per lliure a dinar i no és fins a les 16? h 
aproximadament que fem "S'enqüentro", on és 
Much i sa Muca es troben?. 

La mucada és una festa que s?ha vist desbordada 
per l?afluència massiva de joves d?altres pobles del 
Pla (i de Palma). La presidenta de la Muchal 
Foundation ens explica: ?La festa sempre havia 
estat dia 14 d'agost, però degut a les conseqüències 
que la festa compor tava, la vàrem haver de canviar 
de dia, ja que les macrobotellades, la brutor, la gent 
..., no permetien que la resta de festes es duguessin 
a terme amb normalitat. Ara  la celebrem el segon 
dilluns d?agost". Això fins l?any passat, que com a tot 
ar reu, es varen veure obligats a suspendre la festa. 
?L?any passat es va fer una Mucada Vir tual?, ens 
explica n?Aina, ?durant el dia, a les hores que 
normalment ser ien els actes que he explicat abans 
anàvem penjant vídeos dels anys anter iors, inclús 
vàrem convidar un pregoner, vir tualment.? 

Enguany, la Mucada seguirà un format similar al de 
l?any passat. Mentrestant, el Much i la Muca agafen 
forces per sor tir  a desbordar d?alegr ia rosa els 
car rers de Sineu, tant de bo el 2022.

Experiències

Fotos: Díngola.
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Gabr iel Mayol és regidor de Cultura de l?Ajuntament de Montuïr i des de 2019. 
Aquest histor iador montuïrer ha estudiat el fenomen dels cossiers i els dimonis. 
Parlam amb ell per conèixer més de dos dels elements més distintius de moltes de 
les festes del Pla de Mallorca.

?Les festes que perviuen són les que se saben 
adaptar  als canvis socials"

En què consisteix la tr adició dels cossiers a 
Montuïr i?
Hi ha tres dies que sur ten els cossiers a ballar : 
el 15, el 23 i el 24 d?agost, dia de Sant Bar tomeu, 
el nostre patró. Sur ten sis dansadors, una 
dama i el dimoni. Recorren el poble i s?aturen a 
cases i establiments comercials que han fet 
algun donatiu. La figura del dimoni és per 
mantenir l?ordre i que els cossiers puguin 
ballar. El dimoni és finalment trepit jat per la 
dama. Les últimes dècades, el dimoni encalça 
també els joves que el provoquen.
Quina és la històr ia dels cossiers de 
Montuïr i?
La pr imera referència històr ica que tenim és 
del 1750, i sabem que des de llavors mai s?ha 
inter romput la tradició. Altres pobles han 

recuperat la tradició que en algun moment es 
va perdre, com és el cas d?Algaida, Pollença, 
Manacor i Alaró; i fins i tot a altres pobles 
ballen els cossiers des de temps molt 
contemporanis. En aquest sentit, els de 
Montuïr i són els únics cossiers que mai han 
deixat de ballar.
Quins són els elements distintius dels 
cossiers de Montuïr i?
La vestimenta, que sembla que ser ia del 
Barroc: calçons de bufa, capell, flors de paper, 
etc. Cadascuna de les peces de la vestimenta 
dels cossiers de Montuïr i té un nom específic. 
Per exemple, a la falda se li diu tonell, els 
qüadrets que duen són les relíquies, la cinta del 
capell es diu macada, etc. 

L'entrevista

Foto: UH.
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Quina era la seva funció?
Formaven par t de la processó del Corpus. 
Representaven un element que agradava i, a 
poc a poc, es va anar incorporant a festes 
patronals, per solemnitzar- les. A més servien 
per captar recursos per finançar les festes, 
acompanyar les autor itats a les funcions 
religioses i ballaven el dia del patró. Aquestes 
funcions es mantenen avui en dia.
Un altre protagonista de les festes és el 
dimoni, que ens pots dir  d?aquesta tr adició?
A Mallorca hi ha uns 70 dimonis 
comptabilitzats, molts d?ells, que encara 
perviuen, a pobles del Pla: Lloret, Petra, Sant 
Joan, Montuïr i, Algaida, etc.
Per  què ha agafat tanta força el fenomen dels 
dimonis?
En l?actualitat som una societat molt laïcitzada 
i, sobretot, molt abocada a l?oci. Aquests dos 
factors combinats fan que la figura del dimoni 
sigui per fecte. A jo m?agrada parlar d?una 
selecció natural de les festes. Hi ha festes més 
preparades pels canvis socials, i d?altres que 
no. Les que no, desapareixen, com per 
exemple Tots Sants. En canvi Sant Antoni està 

en creixement. Actualment estem en un 
procés de dimonització clar íssim. Ara el 
dimoni és l?autèntic protagonista, és el 
transgressor, el diver tit.
Creus que les neofestes són una amenaça per  
la pervivència de les festes tr adicionals?
Les festes que perviuen són les que se saben 
adaptar als canvis socials. És una cosa 
clar íssima. Ara es parla molt de les neofestes, 
com ser ien el Much de Sineu o l?Embala?t de 
Sencelles?  Però les festes tradicionals, o 
pateixen un procés de neofestització, o moren.
Tornant a Montuïr i , com es presenten les 
festes enguany? Sor tir an els cossiers a 
bal lar?
L?any passat vàrem ser l?únic poble on els 
cossiers varen ballar, en format online, a 
través d?streaming. No volíem perdre una 
tradició ininter rompuda des de 1750. Enguany 
pensàvem que podr íem fer alguna cosa 
semblant al format habitual, però la situació 
sanitàr ia s?ha complicat les últimes setmanes. 
Finalment repar tim l'espectacle a un sol 
recinte  amb un aforament de 1000 persones 
de capacitat, el dies 14 i 23.

*Algunes de les preguntes recollides formen part d?una 
entrevista que El Punt Informatiu de Pollença va realitzar a 
Gabriel Mayol el 12 de gener de 2019.

Muntatge: Punt Informatiu.
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Esper i t jove, esper i t de festa

Sebastià Vicens Prohens, Llubí-  Amb aquest títol 
es va inaugurar el passat 23 de juliol, la ja clàssica 
exposició que cada any l'Ajuntament de Llubí 
realitza amb motiu de les Festes de Sant Feliu. 
Enguany, com s'evidencia en el títol, la temàtica 
han estat els joves i la festa, dos conceptes que, 
com expliquen els organitzadors de l'exposició, no 
es poden separar. 

Ja fa uns quants anys que les festes patronals 
d'aquest poble giren entorn d'una temàtica 
transversal que s'elegeix premeditadament i que 
influeix en molts dels actes festius. El consistor i 
elegeix aquesta temàtica a par tir  de propostes que 
s'han recollit en anys anter iors o perquè hi ha un 
aspecte social o cultural que es vol posar en valor. 
Fa quatre anys fou el cinema, fa dos la migració i 
enguany, ha estat el torn dels joves. Des de 
l'Ajuntament expliquen que aquest Sant Feliu vol 
ser un reconeixement a l'esforç que, en general, ha 
fet la gent jove del municipi. Afirmen que ara que el 
jovent està essent el centre d'atenció de la cr ítica 
dels mit jans per actituds poc responsables, és quan 
s'ha de reconèixer la predisposició al compliment 
de les mesures restr ictives i l'actitud amb què 
afronten per segon any consecutiu unes festes 
descafeïnades. I és que com ens recorda Cater ina 
Gelaber t i Joana Prohens, dues de les 
organitzadores de l'exposició, "molts actes 
institucionals s'han centrat en el reconeixement de 
les persones majors o del personal sanitar i, però 
no podem oblidar també que hi ha joves que ja no 
faran festa de quintades, que no han anat mai a un 
festival de música o que quan començaven a sor tir  
amb els amics i amigues, tot es va aturar". 

Per aquest motiu, a l'exposició s'hi poden veure un 
conjunt de fotografies i objectes relacionats amb 
festivitats inventades o mantingudes per la gent 
jove del poble. Entre altres coses, hi ha exposat un 
exemplar dels bous de jugueta que s'empren per al 

San Fermín llubiner, un Mobylette com el que entra 
dins el Pub 6 Kaires durant la Festa del Motoret, el 
caparrot de Madò Munara de la Festa del Siurell o 
nombroses fotografies d'esdeveniments festius com 
la carrera de carretons, l'Aplec de Llubineres, el 
dinar de Gorans, Goranots i Golafres, la gimcana 
bruta, la Festa de Quintos o la Rua. 

Com diu al panell introductor i, l'exposició "vol ser 
un reconeixement a tot l'esforç, compromís i 
inventiva que ha demostrat la gent jove de Llubí. 
Tant els d'avui com els d'ahir. Però a més, vol ser 
un recordator i. No de les festes que hem perdut, 
sinó de les festes que tornaran". 

L'exposició es pot visitar al Centre Cultural Sa 
Far inera fins dia 2 d?agost. 
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Dones cossieres: 
reivindicació de justícia

Redacció El Pla.-  El 2018 un 
col·lectiu de veïnats i veïnades 
va remetre una car ta a 
l'alcalde Joan Verger (Més) 
exposant la seva postura que 
busca «fomentar la r iquesa de 
la tradició, adaptant- la als 
valors de la societat actual, 
més ober ta i més diversa». 
Consideraven que «un poble 
amb actituds i tradicions 
sexistes, masclistes o racistes 
és un poble pobre».

En aquest sentit,  apuntaven que «actualment 
hi ha tradicions que encara reforcen 
estructures socials de dominació i 
subordinació de les dones que es contradiuen 
amb els valors de la nostra societat actual»; 
afegint que «els gèneres es representen des 
d'un punt de vista molt tradicional en el qual el 
protagonisme dels homes es confronta amb la 
par ticipació passiva de les dones».

Així, «si en un futur volem unes festes més 
integradores i en les quals les dones puguem 
par ticipar creiem que és necessar i començar a 
fer visible aquest futur a les nenes que d'aquí a 
uns anys es podran presentar com cossieres».

Avui dia, la realitat no ha canviat: els sis 
cossiers, el dimoni, els flabiolers, i, fins i tot la 

dama, són representats per homes del poble. 
La polèmica generada el 2018 va provocar que 
l?any següent les camisetes no es lluïssin. ?La 
resposta a aquesta reivindicació va ser molt 
for ta i vàrem rebre moltes pressions?, explica 
Apol·lònia Miralles, una de les montuïreres que 
reclama que les dones puguin par ticipar com a 
cossieres. ?Se?ns va acusar de qüestionar les 
tradicions, com si reivindicar la par ticipació de 
les dones fos atemptar contra la festa?, es 
lamenta.

Les dones montuïreres no han pogut mai ballar 
com a cossieres? Mai no, el 1960 ho varen fer, 
lluny del seu poble.  Així ho recull un ar ticle 
del diar i Última Hora del 2016: ?Va ser en 1956 
quan un grup de joves de Montuïr i va 
par ticipar, a Madr id, del concurs que va 

L?any 2018 el ball dels cossiers va ser declarat Festa d?Interès Cultural. Aquell any es 
podien veure pels carrers de Montuïr i veïns i veïnes lluint camisetes a les que es 
podia llegir : ?Montuïreres i montuïrers, cossieres i cossiers?, amb el dibuix d?una 
dona abillada amb la vestimenta típica d?aquesta festivitat. L?acció reivindicativa va 
generar controvèrsia al poble: modificar una tradició ancestral o adaptar- se als 
nous temps que demanden igualtat d?opor tunitats entre homes i dones?

Camisetes reivindicatives a l'edició del ball dels cossiers de l'any 2018. 
Foto: Diar io de Mallorca.
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organitzar durant anys la secció femenina de la 
Falange Espanyola en la secció de Cors i 
Danses. Montuïr i va par ticipar amb la seva 
agrupació de Cossiers, en aquest cas Cossieres, 
tot dones. Durant els mesos previs, van 
aprendre els passos i es van confeccionar els 
seus propis vestits. A Madr id es van alçar amb 
el pr imer premi de ball antic. Era el mes de 
desembre, als pocs dies, eren rebudes com a 
grans tr iomfadores al poble. Allí, en la plaça, 
van tornar a interpretar els balls. Va ser la seva 
única actuació?.

Elecció discr iminatòr ia?
Com és el protocol de nomenament dels 
cossiers? Es tr ien aproximadament cada 15 
anys el grup de nins (de 13 anys) a qui es 
convidarà a ser cossiers, enviant una car ta a 
casa seva. La car ta s?envia als nins, no a les 
nines. ?El missatge que es dóna a les nines i 
joves montuïreres és que elles no tenen dret a 
ser protagonistes de la festa, només a aplaudir 
i planxar les camises dels cossiers?, adver teix 
n?Apol·lònia.

?Moltes al·lotes d'ara no s?atreveixen a 
reivindicar la seva par ticipació, perquè 
compor ta un estigma?, explica, ?se les acusa de 
contr ibuir a destruir l?autenticitat de la festa i 
es diu que les dones no poden botar com els 

homes. Això no té sentit! No 
han vist mai dansa 
contemporània??.

Per aquesta montuïrera, 
aquesta pràctica excloent 
atempta contra la normativa 
que garanteix l?accés de les 
dones a les festes i tradicions 
populars a nivell autonòmic, 
estatal i, fins i tot, europeu. 
?Ens vàrem reunir amb el batle 
i el regidor de Cultura, ens 
varen acompanyar dues 
regidores que ens donaven 

supor t?, explica Apol·lònia, ?i ens varen dir que 
no passàssim pena, però que no era el 
moment?. L?IBDona les va ajudar a fer 
al·legacions al reglament dels cossiers a 
l'Ajuntament, demanant incloure la perspectiva 
de gènere i a no utilitzar el masculí genèr ic, 
però no hi ha hagut resposta.

L?actual regidor de Cultura, Gabr iel Mayol, en 
ser demanat sobre el tema, afirma: ?Estic 
convençut que al proper recanvi de cossiers, 
les dones hi seran presents. Ara tenim la tasca 
que les nines que els toqui se sentin 
acompanyades i encorat jades a assumir- hi, 
que es vegi com un fet natural?.

A la festa d?Es Motoret a Llubí tampoc hi 
par ticipen les dones com a ?caixeres senyores?. 
Com que l?elecció de qui ostenta aquest títol 
(?amb un valor simbòlic impor tant, la gent li fa 
cas i té la consideració del poble?, explica 
l?antropòleg Sebastià Vicens) es pren a l?Aplec de 
Gorans, Goranots i Golafres, on par ticipen les 
penyes masculines del poble, el caixer senyor 
sempre ha estat un home. Des de fa uns anys, les 
dones van inventar un dinar paral·lel, l?Aplec de 
Llubineres. ?Tot semblava indicar que es 
reivindicar ia una figura femenina per 
apoderar- se d?aquesta festa, però no va ser així?, 
explica Sebastià Vicens, ?no obstant, les dones 
llubineres es senten molt seva la festa d?Es 
Motoret?.

Arxiu Bona Pau.
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Llibres amb pàgines de ti res de paper ins
Ressenya 

Tenim ganes de festa. Les mesures sanitàr ies que ja 
fa més d?un any que trastoquen la nostra vida social 
possiblement han fet incrementar aquestes ganes, 
però el cer t és que les tindr íem igualment. És així 
de simple. L?estiu i les festes són un tàndem insepa-
rable a la cultura popular mallorquina, com queda 
ben palès al Calendari folklòric de Mallorca: Estiu 
(Saïm Edicions, 2021). En aquest segon volum (de-
sprés del de tardor) a cura d?Andreu Ramis i Miquel 
Sber t, i amb il·lustracions de Toni Galmés, podem 
gaudir de les detallades descr ipcions que Rafel Gi-
nard feia de les festes d?estiu: ?els siurells, els 
foguerons i el culte al foc, els gelaters, els balls de 
pagès, els instruments populars o les cor regudes 
prenen un protagonisme evident al llarg d?aquestes 
mesades.?

Un estiu que arrenca amb la revetlla de sant Joan i 
que continua amb sant Pere, sant Marçal, la Mare 
de Déu del Carme, santa Margalida, sant Jaume, la 
Mare de Déu d?agost, sant Roc, sant Bernat, sant 
Bar tomeu... Si se?ns complica seguir el r itme, el 
Calendari Mallorquí de Sa Plaça ens ajudarà a 
organitzar- mos. En aquesta publicació que s?edita 
anualment, trobam tota la informació referent al 
santoral, efemèr ides, tasques agr ícoles, etc., el que 
la conver teix en un recull essencial de la tradició 
popular mallorquina.

Però, quant de temps ha de passar per entrar a for-
mar par t del santuar i de les antigues tradicions? 
Aquesta és la pregunta que es fa (i que tracta de re-
spondre) l?antropòleg Marcel Pich al llibre Les neo-
festes a Mallorca. Gimcanes, senyeres, déus pagans 
i mobylettes (Lleonard Muntaner, 2019). Les neo-
festes, com explica Antoni Vives al pròleg del llibre, 
són ?r ituals de nova creació que s?han inser it en el 
programa tradicional, renovant les festes i fent per-
durar la celebració de la identitat local?. La major ia 
d?aquestes neofestes commemoren el passat pre-
tur ístic de l?illa i s?identifiquen amb la pagesia ante-
r ior al boom dels anys seixanta. I ho fan parodiant 
els Sanfermins i l?Oktober fest, amb Son Gokus i 
Pikachus, amb faraones i dimonis... O reinterpre-
tant les festes de Ciutadella, conver tint avellanes en 
ametlles o garroves i transformant els cavalls en 
mobylettes.

Segons Pich, les neofestes, en realitat, no són res 
més que les festes populars de tota la vida. Unes 
celebracions populars que es troben en una rein-
venció i adaptació constant, de les quals les festes 
actuals són possiblement un estadi més en aquesta 
?renovació anual dels vincles d?amistat i lleialtat 
entre veïnades i veïnats?. El llibre de Marcel Pich va 
ser el resultat d?un treball de camp intensiu al llarg 
de l?estiu de 2017. Enguany sembla que encara hau-
rem de viure unes festes condicionades però farem, 
això sí, per renovar els vincles amb més intensitat 
que mai.
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Fa unes setmanes, Margalida Ramis 
posava el títol "Model de canvi" al seu ar ti-
cle a l'Ara Balears. Era, deia, una estratègia 
per atreure l'atenció del lector, ja que, en 
cas d'haver- ho titulat "Canvi de model", ja 
ningú l'haur ia llegit. Cer tament, tot i que 
el debat dar rerament hagi agafat força, ja 
fa molt, massa, que xerram de canvi de 
model. Com a mostra, les reflexions de 
Joan Mayol i Antonio Machado sobre 
aquesta qüestió al seu llibre "Medi ambi-
ent, ecologia i tur isme a les Illes Balears": 
"L'autèntic desafiament per al nostre futur 
consisteix a reconver tir  el present model 
de tur isme vacacional de masses, vulnera-
ble i depenent, en un altre model que es 
pugui mantenir dinàmic, competitiu i 
rendible, i de manera que no suposi ocu-
pacions ter r itor ials ni degradació ambien-
tal afegida". Reflexions ben actuals que 
foren recollides a una obra publicada el 
1992, en un moment en què es rebien 4,5 
milions de passatgers. L'any 2020, en 
plena cr isi sanitàr ia, Son Sant Joan va reg-
istrar 6,1 milions de passatgers. 

Si hem d'extreure alguna lectura positiva 
del precipici de la Covid és que, per su-
perar els moments més durs, hem cercat 
la col·lectivitat. També és destacable que, 
fins i tot durant el més dur del confina-
ment, molts dels negocis i empreses que 

varen continuar donant servei varen ser 
petits comerços o empreses locals, espe-
cialment les del sector pr imar i. Això ens 
pot donar la base per a xer rar la im-
por tància de l'Economia Social i Solidàr ia, 
que és xerrar, precisament, d'un model de 
canvi per al canvi de model amb una màx-
ima ben marcada: posar la vida i les ne-
cessitats de les persones al centre. Per 
això són bàsiques condicions de treball 
dignes, facilitar la compatibilització de la 
jornada laboral amb la vida familiar i so-
cial, apostar per nous models de negoci, 
fomentar la producció i el consum local i 
la par ticipació i transparència a l'empresa. 
Aquestes qualitats són les que tenen en 
comú iniciatives a àmbits tan diversos 
com l'agroecologia, el reciclatge, la mobili-
tat, la cultura, les cures o la banca.

"Molta gent petita, a llocs petits, fent coses 
petites, pot canviar el món", va dir Eduardo 
Galeano. Una afirmació que podr íem 
aplicar a les iniciatives d'Economia Social i 
Solidàr ia, tot i que accions basades en el 
respecte a les persones i el medi ambient 
són més aviat una cosa molt gran. I si 
aquesta cosa gran s'estén a un ter r itor i 
petit com és el Pla de Mallorca? Contr ibuir 
al desenvolupament local i sostenible lligat 
a les necessitats de la societat i del ter r i-
tor i: què pot sor tir  malament?

Economia social  i  sol i dàr ia:
una aposta al  Pla de M al lor ca
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Una opor tunitat per  al 
desenvolupament local

Jordi López, president de Mercat Social Illes Balears

La pandèmia de la Covid- 19 i les seves 
conseqüències sanitàr ies, econòmiques, 
laborals i socials ha posat de manifest de 
forma sobtada i contundent les debilitats del 
nostre model: monocultiu tur ístic, 
dependència de l?exter ior, manca de producció 
industr ial local, manca d?autoabastiment 
agroalimentar i, serveis sociosanitar is i de cura 
de persones manifestament millorables... 
També la necessitat d?aprofitar la reactivació 
post pandèmia per redreçar el nostre model 
econòmic fent- ho manco vulnerable i més 
resilient, en un context en el qual també hem 
de fer front al repte de l?emergència climàtica i 
les seves conseqüències sobre el model 
tur ístic de sol i plat ja. 

La situació de dificultat actual ofereix 
l'opor tunitat de repensar el nostre model, i en 
aquest procés és fonamental la implicació dels 
diferents agents socials i econòmics i també 
un major protagonisme econòmic de les 
entitats locals, les que millor coneixen les 
necessitats però també els recursos i les 
opor tunitats del ter r itor i.
Les empreses i organitzacions de l?economia 
social i solidàr ia (ESS) de Mallorca poden 
contr ibuir amb la seva exper iència i les seves 
iniciatives al desenvolupament del teixit 
econòmic i social local i a una reactivació 
econòmica que situï les persones i l?entorn en 
el centre; i mostren que aquí i ara existeixen 
alternatives de producció i consum que 
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contr ibueixen a la diversificació econòmica i a 
la producció local, ara més necessàr ies que 
mai.
Però, a què ens refer im en concret quan 
parlam d?economia social i solidàr ia? I més 
enllà dels pr incipis, quina és la seva 
contr ibució a un desenvolupament local i 
sostenible, lligat a les necessitats del ter r itor i i 
de la societat?
L?economia social i solidàr ia engloba un ampli 
ventall d?empreses i d?entitats no lucratives 
amb activitat econòmica, amb fórmules 
jur ídiques molt diverses, però amb pr incipis 
d?actuació compar tits que les diferencien 
d?altres operadors econòmics del mercat i que 
són inherents a la seva doble naturalesa 
econòmica i sociocomunitàr ia.

Entre les fórmules jur ídiques tenim: les 
cooperatives de treball, de consum, de serveis, 
agroalimentàr ies, les societats laborals, els 
centres especials d?ocupació d?iniciativa social, 
les empreses d?inserció, les associacions i 
fundacions amb activitat econòmica...
Quant als pr incipis d?actuació, la llei 5/2011 
d?economia social fa referència a la pr imacia de 
les persones i de la finalitat social sobre el 
capital, que es concreta en una gestió 
transparent, democràtica i par ticipativa, a 
l?aplicació dels resultats obtinguts a l?objecte 
social, a la independència dels poders públics i 
promoció de la solidar itat interna i amb la 
societat: desenvolupament local, igualtat, 
ocupació estable i de qualitat, sostenibilitat 
ambiental? .
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Fira de Mercat Social.
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A les Illes Balears, tot i que no tenim 
estadístiques precises, els informes del Consell 
Econòmic i Social estimen que el seu pes 
representa devers un 2% de les empreses. Però 
més enllà de la seva apor tació quantitativa, les 
empreses i entitats d?ESS contr ibueixen al 
desenvolupament local i a la cohesió social i 
apor ten aspectes de qualitat en la creació 
d?ocupació, tant en relació amb les 
opor tunitats que s?ofereixen per a persones en 
situació o r isc d?exclusió en empreses i 
iniciatives d?inserció social, com a la 
contr ibució a l?ocupació de qualitat i a la 
democràcia econòmica de les cooperatives de 
treball.
En el context actual en que la pandèmia ha 
palesat la necessitat de redreçar el nostre 
model econòmic, l?ESS pot contr ibuir a la 
diversificació econòmica i a la producció local 
potenciant nous filons d?ocupació en àmbits 
com l?agroecologia, la cura del ter r itor i i la 
sostenibilitat, els serveis cooperatius, 
l?economia de les cures, la indústr ia cultural...
L?ESS contr ibueix al desenvolupament local 
perquè les seves activitats econòmiques neixen 
per resoldre necessitats locals des de 
l?arrelament en el ter r itor i, perquè mobilitzen 
recursos locals i donen feina a persones del 
mateix ter r itor i, perquè els beneficis circulen 
pel mateix ter r itor i amb proveïdors locals i 
reinversió dels beneficis, perquè eviten 
externalitats negatives que repercuteixin en el 
ter r itor i en el qual desenvolupen la seva 
activitat, i molt especialment, perquè les 
iniciatives d?ESS no són exclusivament 
econòmiques, ja que també contr ibueixen a la 
generació de comunitat i ciutadania.
Aquesta és l?aposta que fa el Pacte per al 
foment de l'economia social i solidàr ia i el 
desenvolupament local a Mallorca signat el 
passat estiu en plena pandèmia, per par t de 
tots els grups polítics del Consell de Mallorca i 
Mercat Social. Aquest pacte s?ha mater ialitzat 
en el projecte ESS Local, a través dels seus tres 
eixos d?actuació:

1) Supor t a les iniciatives i empreses de 
l'economia social i solidàr ia i a les seves xarxes 
per tal de potenciar i afavor ir la creació 
d?empreses d?economia social en l'àmbit local i 
per consolidar les empreses i iniciatives ja 
existents.
2) Reforç de la formació dir igida tant al mateix 
sector com a administracions locals i agents de 
promoció econòmica.
3) Sensibilització i visibilització del sector a 
través de la par ticipació en fires i 
esdeveniment locals i de la difusió de les 
empreses i iniciatives d?ESS.
Des de Mercat Social aspiram a desenvolupar 
aquests tres eixos d?actuació amb més 
intensitat als municipis del Pla de Mallorca, 
una comarca tradicionalment oblidada; però 
plena d?opor tunitats pels seus valors naturals, 
patr imonials, culturals i humans. És hora 
d?aprofitar aquestes opor tunitats per avançar 
cap a una economia més local i diversificada, 
centrada en les necessitats del ter r itor i i de la 
societat.
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Iniciatives d'Economia Local  i  
Social  al  Pla de M al lorca
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Cooperativa Agr ícola de Por reres
Valors ESS: producte local i ecològic, cooperativisme, reciclatge.

La Cooperativa Agr ícola de Porreres va néixer fa 
seixanta anys, amb l'objectiu de poder comercialitzar 
i expor tar l'albercoc sec, producte estrella de 
l'agr icultura de Porreres. De fet, el patr imoni que 
tenen és gràcies a l'apogeu de l'albercoc. Quan va 
començar el boom tur ístic, la mà d'obra va passar al 
sector del tur isme, la qual cosa va provocar una 
baixada molt gran de la comercialització de l'albercoc 
sec, i es va començar a comercialitzar l'albercoc en 
fresc.

La cooperativa compta amb 198 socis i 122 socis 
col·laboradors, encara que qualsevol persona pot anar 
a comprar a la cooperativa. És una mostra d'economia 
social al sector agr ícola des del Pla de Mallorca.

La seva gerent, Mar ia Esperança Mora, és filla i néta 
de pagesos i ens explica quins són els valors i 
pr incipis de funcionament de la cooperativa. "Tenim 
moltes branques, la pr incipal és la comercialització 
d'allò que produeixen els pagesos de Porreres i altres 
municipis propers", explica, "i a l'àrea de botiga tenim 
productes locals de la gent del poble".

Una altra de les seves línies de feina és un centre 
exper imental de var ietats locals. "Com a filla de pagès 
sempre havíem tr iat i guardat les llavors", recorda, 
"però això es va anar perdent i va haver- hi un 
moment que ja no en trobàvem". Per això varen 
decidir començar a col·laborar amb Apaema i 
Var ietats Locals (també amb seu a Porreres).

"Donam informació i feim ressò sobre la impor tància 
de consumir producte local, explicam la cura i l'esforç 
que posen els nostres pagesos i pageses en ofer ir  un 
bon producte", explica. També ressalta la impor tància 
del cooperativisme al seu sector i de promoure el 
reciclatge (la cooperativa va rebre un premi per ser la 
que més envasos agrar is recicla).

Experiències

Foto: Última Hora
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Cooperativa Ar ts i  Sons 
PORRERES
Valors ESS: cooperativisme, cultura, treball digne. 

Experiències

Fotos: Diar io de Mallorca.

Ar t i Sons és una cooperativa de treball social 
formada per professors dedicada a gestionar escoles 
de música que actualment gestiona les escoles de 
Porreres, Montuïr i, Mar ia de la Salut i Costitx (també 
fora del Pla, a Deià, Valldemossa i Campos). "Sorgim 
de la necessitat de regular l'ensenyament musical de 
qualitat a diferents nuclis", expliquen a la seva plana 
web, "el nostre objectiu pr incipal és transmetre 
l'amor per la música als nostres alumnes i ofer ir  una 
formació musical que els permeti gaudir i disposar 
dels coneixements necessar is per entendre aquest 
ar t".

Parlam amb el seu gerent i soci treballador, Jaume 
Rosselló, perquè ens expliqui millor d'on sur t la idea 
de montar una cooperativa de professors de música. 
"Fa ja 16 anys 4 professors de música de Porreres i 
Campos, cercant solucions per gestionar la nostra 
feina vàrem optar pel model cooperatiu, ja que 
donam més impor tànci a la feina que feim i el servei 
que donam que als beneficis de l'empresa, no tenim la 
idea de guanyar per damunt dels treballadors", ens 
conta.

Diu que aquest model els ha funcionat molt bé: "com 
que el nostre objectiu pr incipal és la feina amb 
dignitat, més enllà que el benefici econòmic,  ens 
permet ser més competitius per presentar- mos a 
licitacions".

Sens dubte és un projecte que ha sabut sostenir- se al 
llarg del temps: segueixen treballant amb les mateixes 
escoles amb les que varen començar fa 16 anys, a més 
d'haver- se expandit a altres noves. "La nostra filosofia 
de treball és cercar la gratificació en l'ensenyament 
de la música", explica en Jaume, "i això ho 
transmetem, tenim un for t vincle tant amb els infants 
i mares i pares com amb la par t més administrativa 
de les escoles i els Ajuntaments".
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Associació de Var ietats Locals
PORRERES
Valors ESS: sobirania alimentària, biodiversitat, producte local, cooperativisme.

Experiències

L'Associació de Var ietats Locals, amb seu a Porreres, 
treballa per a la recuperació de les var ietats locals 
d'hor talissa, llegums, cereals i fruiters, així com dels 
coneixements pagesos que hi van associats.

Promou el foment de la producció i de la conservació 
de la biodiversitat cultivada, i la gestió col·lectiva de 
l'agrobiodiversitat com a patr imoni del poble.

N'Aina Socies, una de les seves treballadores, ens 
explica quins són els valors de l'economia social i 
solidàr ia presents al treball de Var ietats Locals: "els 
mateixos fins com a entitat ja hi estan molt lligats, 
perquè tenim valors basats en la promoció de 
l'economia circular", explica, "a un ter r itor i on el teixit 
social local està molt lligat a l'estructura agràr ia d'un 
tipus específic de pagesia, amb petits pagesos". Per 
aquesta dinàmica, el model agroecològic i de var ietats 
locals encaixa molt bé.

Com altres iniciatives d'economia social i solidàr ia el 
que es pr ior itza no és el benefici econòmic sinó social 
i ambiental: "la multiplicació de llavors tradicionals 
ara mateix econòmicament no és rendible, però era 
pr ior itar i tornar a introduir var ietats perdudes i que 
la societat els reproduís".

La feina que fan és impor tant: "les llavors tradicionals 
i locals estan a l'abast de tothom, la nostra idea és que 
la gent aprengui a reproduir- les i que no depenguin 
d'empreses externes, potenciant la sobirania 
alimentàr ia".

La manera d'organitzar- se es basa en 
l'assamblear isme i l'hor itzontalitat: "els treballadors i 
treballadores cobram els mateixos sous i amb la junta 
tenim una dinàmica molt par ticipativa", explica n'Aina.
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Mater Tourism
ARIANY I  SINEU
Valors ESS: inclusió, sostenibilitat ambiental, producte local.

Experiències

Mater Tourism és un projecte de vacances amb 
valor social afegit impulsat per l'organització 
d'atenció i inclusió Mater Miser icordiae. 
Consisteix en l?exercici d?un tur isme rural i 
sostenible amb el qual gaudir de l?exper iència del 
Slow Tour ism. Els allot jaments tur ístics de Mater 
són tres, dos d'ells al Pla de Mallorca: l?hotel 
d?inter ior Mater Ar iany i l?agrotur isme Mater 
s?Hor t, també a Ar iany). Per altra banda, l?entitat 
compta amb un bar amb jardí al poble de Sineu, 
on es poden degustar diferents plats elaborats 
amb producte km. 0.

Parlam amb la directora general de l'entitat, 
Bàrbara Mestre, perquè ens expliqui perquè el seu 
projecte és una exper iència d'economia social i 
solidàr ia: "Mater, a través del seu Centre Especial 
d?Ocupació, compleix tots els valors de l?equitat, el 
treball digne, la sostenibilitat ambiental, la 
cooperació i el compromís amb l?entorn".

Especialment, amb els projectes de Mater a Sineu 
i Ar iany, l'entitat promou el desenvolupament i la 
dinamització local a través de la utilització 
transversal dels recursos mater ials i humans 
propis del ter r itor i.  "Els i les alumnes de 
Formació Dual de Cuina i de Neteja aprenen l'ofici 
des del pr imer dia mit jançant la pràctica diàr ia a 
les instal·lacions dels establiments tur ístics de 
Mater Tourism i el bar amb jardí de Mater Sineu", 
explica na Bàrbara, "mit jançant la contractació 
dels serveis i la compra dels productes de Mater, 
els i les clientes contr ibueixen, també, a la millora 
de la formació de les persones amb altres 
capacitats intel·lectuals. L'any passat, el nombre 
total d'alumnes de Formació Dual fou 27".

"Els establiments de l?entitat emergeixen com 
espais pioners a l?hora de promoure la cultura 
rural, donant- la a conèixer tant als habitants de 
l?illa, com als milers de tur istes que ens visiten 

cada any, i vinculant- la al valor afegit que suposa 
la inclusió social i laboral del col·lectiu de 
persones amb altres capacitats intel·lectuals", ens 
conta la seva directora, "en conseqüència, 
s?estableix un binomi producte de qualitat-  
responsabilitat social que és disruptiu i 
innovador".
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Francesca Mar tí és vilafranquera i dir igeix la Fundació Deixalles des de 2010. Ferma 
defensora de l'economia social i solidàr ia. par ticipa al Tercer Sector Social, REAS 
Balears i Mercat Social. Per la seva àmplia visió dels temes d?inclusió social, 
sostenibilitat ambiental i transformació del model econòmic hem volgut parlar amb 
ella per aquest número d'EL PLA.

"Cal avançar  cap a un model econòmic que 
posi a la vida i  a les persones al centre"

Quina és la tasca de Deixal les?
La Fundació Deixalles és una entitat social 
sense ànim de lucre que treballa per la inserció 
social i laboral de persones en situació de 
vulnerabilitat de les Illes Balears, intentant 
millorar la seva qualitat de vida mit jançant la 
realització d'activitats relacionades, 
pr incipalment, amb la reutilització i amb la 
millora del medi ambient. Intentam fer una 
petita apor tació perquè les nostres illes siguin 
més justes, solidàr ies i sostenibles.
Creus que Deixal les és un exemple 
d'economia social i  sol idàr ia? Per  què?
Dir ia que sí, que som una entitat d'economia 
social i solidàr ia, almanco ja fa molts anys que 
en les nostres estratègies i decisions els 
pr incipis de l'economia solidàr ia estan 
presents. 
Deixalles i les seves empreses d'inserció 
realitzam anualment l'auditor ia social del que 
destacar ia alguns punts amb exemples. 
Respecte a l?equitat de gènere, un 57% dels llocs 
de responsabilitat estan ocupats per dones. Pel 
que fa al treball digne, un 81% de les persones 
treballadores tenen contracte indefinit; tenim 
mesures de supor t per conciliar el treball de 
cures i altres compromisos activistes i 
fomentam la formació de les persones 
treballadores. El 60% de les persones 
treballadores procedeixen de situacions de 
vulnerabilitat.
En termes de sostenibilitat ambiental, la nostra 
activitat bàsica és la de reutilització: en el 2020 

hem recollit 3.693 tones de mater ials dels quals 
un 71% s'ha reutilitzat, i ha suposat una 
disminució d'emissions de CO? a l'atmosfera de 
17.268 tones equivalent. Aplicam cr iter is de 
consum responsable en l'adquisició de 
productes. Som socis d'una cooperativa 
d'energia renovable sense ànim de lucre i 
tenim contractat el subministrament elèctr ic a 
totes les nostres seus.
Creim en la cooperació entre entitats. Som 
membres de 28 xarxes de transformació, el 81% 
de les nostres compres es realitza a entitats de 
REAS i Mercat Social. Estam compromesos 
amb el comerç just i a totes les nostres tendes 
tenim un espai de venda de productes de 
comerç just.
Operam amb finances ètiques, som socis d'un 
mit jà de comunicació transformador (El Salto), 
desenvolupam un projecte de sensibilització de 
compra pública dir igit a les administracions 
públiques i estam compromesos activament en 
la difusió del model d'empresa d'inserció i 
reserva de mercat.

L'entrevista

Foto: UH.
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Quins efectes socials heu notat ar ran de la 
pandèmia i  com pensau que poden 
rever tir - se?
La pandèmia ens ha evidenciat i posat a la vista 
alguns efectes que covaven. S?han disminuit 
dels ingressos econòmics a les unitats 
familiars, per pèrdua de feina o bé per pèrdua 
dels ingressos que tenien per activitats 
d'economia submergida. Això fa que aquestes 
persones no tinguin les necessitats bàsiques 
cober tes. S'ha agreujat la dificultat de l'accés a 
l?habitatge. Les persones que ja tenien 
dificultat per ocupar- se, ara encara ho tenen 
més difícil donat que el % atur s'ha 
incrementat, en especial els joves i les dones.
A les persones que hem atès a la Fundació 
hem detectat soledat, existència de bretxa 
digital, deter iorament de la salut o recaigudes 
en adiccions, entre molts altres problemes. 

Des de Deixalles en el projecte d'it inerar is 
prelaborals hem incorporat algunes activitats 
perquè les persones par ticipants puguin 
superar aquestes dificultats. Malgrat la cr isi i 
les dificultats econòmiques, mantenim el 
pagament de les beques per tal que les 
persones puguin tenir uns ingressos mínims. 
Hem posat en marxa l'aula digital per al 
maneig i ús del mòbil i l?ordinador. Ofer im 
tallers formatius i de creixement personal per 
fomentar l'autoestima, la millora de la gestió 
de l'estrès, la motivació davant nous reptes i 
noves situacions, la cura de la salut, sexualitat 
i les relacions sanes.
Actualment la major ia de persones que 
atenem són dones, amb un per fil laboral sense 
formació, sense ingressos, amb càrregues 
familiars, i sense exper iència o molt poca 
exper iència laboral. 
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Es par la molt de diversi ficació econòmica i  de 
tr ansició de model econòmic. Pensau que és 
viable a una i l la com Mallorca? Com fer - ho?
Pens que és imprescindible que treballem cap 
a una diversificació econòmica i transició del 
model. Hem de marcar un pla de ruta a cur t, 
mit jà i llarg termini de reconversió cap a un 
model econòmic que tingui diversificació 
d'activitats, que posi a la vida i a les persones 
en el centre, de distr ibució més equitativa. 
Pens que les entitats d'economia social i 
solidàr ia poden apor tar molt a aquesta 
transformació.
Consider que no ho podem fer de cop i 
dràsticament. Però sí que hem d'anar fent 
exper iències pilot. No puc deixar de mencionar 
les paraules d'Arcadi Oliveres: "Cal anar creant 
una nova economia al servei de les persones; 
una nova economia que dignifiqui el treball, 
s'allunyi del lucre, pr ior itzi les tasques de cura 
i vagi prenent formes autogestionades"
Un altre concepte de moda: economia 
circular. Què en pensau?
Uff. Un concepte incomplet per la 
transformació que necessitam. L'economia 
circular té una par t bona que és la de 
l'aprofitament màxim dels mater ials, però no 
té en compte alguns aspectes que si tenia en 
compte el concepte de desenvolupament 
sostenible, per això nosaltres diem que volem 
anar més enllà de l'economia circular : és 
impor tant com treballen i les condicions que 
tenen les persones; és impor tant no perdre el 
sentit comú i que els cercles siguin el més 
petits possible, haur íem d'incorporar al cercle 
el concepte de km0 o proximitat.
La l lui ta contra el canvi i  cl imàtic i  per  la 
sostenibi l i tat ambiental pot ser  una 
opor tunitat per  a la creació d'ocupació?
Per nosaltres l'emergència climàtica és la gran 
problemàtica global que marcarà la vida dels 
anys vinents. I si, serà una font de 
transformació de llocs d'ocupació. Dic 
transformació perquè la lluita pel canvi 

climàtic per la sostenibilitat ambiental 
generarà nous llocs de feina, però també en 
farà desaparèixer. D?aquí la gran necessitat de 
desenvolupar plans de formació per a persones 
treballadores i desocupades en els possibles 
nous llocs de feina.
Creus que el Pla de Mallorca pot tenir  
potencial per  desenvolupar  projectes 
d'economia social i  sol idàr ia? Per  què?
El Pla té un gran potencial de 
desenvolupament de projectes d'economia 
social i solidàr ia. El fet d'haver estat una zona 
poc influenciada pel tur isme, fa que, per una 
banda hi hagi coses que ja no s'han de canviar, 
i per altre és una zona on es poden 
desenvolupar projectes de desenvolupament 
rural que puguin ser transformadors i 
d'exemple per a altres zones.
Fins i tot pens que podr ia ser una cau 
d'exper iències de cura de persones de manera 
transformadora, donat que té una població 
envellida considerable.

Foto: UH.
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L?economia social: una altr a economia 
possible per  a un altre model econòmic

Amb la Covid- 19 hem comprovat 
que jugar- s?ho tot a una sola 
car ta com la del tur isme és un 
r isc econòmic (i social) massa alt 
per a qualsevol ter r itor i, com ho 
és voler tornar a la situació 
prèvia  a la pandèmia a marxes 
forçades, tot generant episodis 
de saturació com hem vist 
aquest estiu. Aquesta aposta pel 
monocultiu tur ístic en les dar-
reres dècades ha contr ibuït a al-
imentar alts nivells de pobresa, 
desigualtats i precar ietat estruc-
turals, mentre alhora im-
por tàvem constantment 
població i consumíem ter r itor i 
per alimentar la maquinàr ia del 
creixement. Bé està que, si més 
no, es reconegui una realitat que 
es considerava gairebé una traï-
ció quan era denunciada des de 
l?ecologisme mentre la gallina 
dels ous d?or funcionava.

Ara ja ningú no pot negar que cal 
un canvi de model econòmic, 
com es defensa des del Fòrum 
de la Societat Civil i diversos 
col·lectius socials, i que cal pro-
duir coses que serveixin, a més 
de proporcionar oci als altres: 
des d?aliments a tecnologia. En 
aquest context, un dels sectors 
que cal impulsar és el de 
l?economia social i solidàr ia. Una 
economia que no sols no és cap 
utopia, sinó una realitat tangible 

per a milers de treballadores i 
treballadors a les Illes Balears 
que d?ençà de fa dècades depe-
nen de cooperatives, societats 
laborals, entitats del tercer sec-
tor social, i més recentment em-
preses d?inserció, entre altres 
iniciatives. Unes iniciatives que, 
per cer t, varen ser molt més re-
silients davant l?anter ior cr isi i, a 
diferència d?altres, varen man-
tenir el gruix dels llocs de feina, 
en la seva major ia dignes i 
estables.

I és que com el feminisme - que 
amb la defensa la visibilització i 
el reconeixement dels treballs 
de cures, qüestiona la lògica so-
bre la qual es sustenta el 
capitalisme- , l?economia social 
no agrada als gurús de l?econo-
mia perquè posa en entredit la 
responsabilitat social de moltes 
grans empreses que allò «so-
cial», «solidar i» o «sostenible» 
només ho empren a nivell de 

màrqueting i rentada d?imatge. 
Però sobretot, allò que em-
prenya de l?economia social és 
que malgrat les traves, funciona, 
essent por tadora d?una racional-
itat ben diferent a la de l?econo-
mia convencional: enfront a la 
fal·làcia de l?homo oeconomicus, 
que només cerca el benefici im-
mediat i a costa del que sigui 
(com si això fos una qüestió nat-
ural, aliena a tota ètica o moral), 
l?economia social i solidàr ia es 
fonamenta en el treball cooper-
atiu - o si voleu, en la democrà-
cia econòmica-  i en el respecte a 
les persones i els seus drets, en 
equilibr i amb el medi ambient, i 
pr ior itza la producció i els inter-
canvis a nivell local, per tal de 
beneficiar la comunitat de refer-
ència i els seus habitants. De fet, 
si vos hi fixau, moltes d?aquestes 
iniciatives a nivell local són 
conegudes per integrar la pro-
moció de les persones més vul-

David Abr i l  Hervás
Professor  de sociologia de la UIB i  membre de les 
fundacions Darder - Mascaró i  el Mercat Social.
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nerables amb la defensa del 
medi ambient, com ha fet 
històr icament la fundació Deix-
alles, que és una referència dins 
i fora de les Illes en la gestió i 
reutilització de residus.

A les Illes, el gruix de les entitats 
de l?economia social i solidàr ia 
s?agrupen al voltant de l?asso-
ciació Mercat Social, des de la 
Unió de Cooperatives (UCTAIB), 
a l?Associació de Productors 
d?Agr icultura Ecològica, passant 
per empreses relativament 
noves com Som Energia o 
Ecotxe, la Xarxa d?Economia So-
cial i Solidàr ia REAS, Deixalles, 
les finances ètiques o la fed-
eració de comerç just de la fed-
eració de S?Altra Senalla. Una 
xarxa amb exper iències molt di-
verses que van des d?una  coop-
erativa d?ensenyament com el 
CIDE, a petites cooperatives de 
serveis com Bauma, que ofereix 
supor t a multitud d?iniciatives 
socials perquè puguin ser vi-
ables, passant per moltíssims 
projectes recents, com el super-
mercat cooperatiu i ecològic 
TerraNostra, o la cooperativa 
d?habitatge cooperatiu per a 
persones majors KaNostra.

Exper iències i voluntats allun-
yades d?allò que fins i tot a les 
escoles s?ensenya que ha de ser 
el model d?«emprenedor» (i aquí 
cit textualment un manual de 4r t 
d?ESO de l?editor ial Santillana): 
«desenvolupar una actitud posi-
tiva cap als doblers», perquè 
«només així estarem par lant 
realment d?esper it emprenedor, 
de generar idees per engegar un 

negoci o, simplement, de buscar 
el benestar». Perquè no consid-
eram models d?emprenedor ia 
qualsevol dels exemples esmen-
tats, sense anar més enfora? De 
veres creiem, amb el cop de re-
alitat que ha suposat la 
pandèmia, que ens en sor tirem 
de tot plegat amb més individu-
alisme i neoliberalisme? Per què 
no apostar per emprendre so-
cialment i col·lectivament?

Per acabar, i tot i el gran de-
sconeixement de què és això de 
l?economia social, de com fun-
ciona i de com es pot fer, a casa 
nostra disposam d?una legislació 
que afavoreix la creació de mi-
crocooperatives, que és una de 
les modalitats d?iniciativa em-
presar ial que més ha crescut en 
aquests temps d?incer tesa baix 
el paraigües de l?economia so-
cial. La cr isi que ens ha tocat vi-
ure, en aquest sentit, representa 
també una opor tunitat per a la 
transformació de petits negocis i 
empreses en microcooperatives, 
una opció flexible que pot agru-
par tant persones com entitats i 

grups per cobr ir necessitats i 
objectius compar tits.

Si pensau que és difícil, que ja 
ens ve just amb el que tenim, la 
històr ia serveix per recordar-
nos com hem ar r ibat fins aquí. I 
justament fa un segle, i enmig 
d?una altra gran cr isi econòmica, 
va ser el moment àlgid del coop-
erativisme i el mutualisme pro-
moguts des del moviment obrer, 
que el feren servir no sols com 
una alternativa pràctica i ètica al 
funcionament del capitalisme, 
sinó com un instrument per 
autoprotegir- se, per exemple, de 
l?especulació amb els aliments a 
càrrec del banquer Joan March i 
altres personatges d?aquells 
temps. Com ara s?especula amb 
els preus de l?electr icitat, fent 
evident que calen altres models 
d?empresa, com les comunitats 
energètiques. Si llavors es varen 
poder crear botiques, caixes 
d?estalvis i manufactures, a par-
tir  d?una classe social que ho 
tenia tot en contra, per què no 
podem fer ara?

En la ja inajornable transició cap 
a un altre model de desenvolu-
pament per a les nostres Illes, la 
diversificació passa també 
perquè l?economia social i 
solidàr ia sigui reconeguda i pro-
mocionada pels poders públics 
en el marc d?una estratègia més 
ampla, i perquè moltes inicia-
tives de l?economia convencional 
que s?identifiquen amb els pr in-
cipis de la mateixa facin el bot i 
junts fem xarxa, poble a poble i 
bar r i a barr i.

De veres creiem, amb el 
cop de real i tat que ha 

suposat la pandèmia, que 
ens en sor ti rem de tot 

plegat amb més 
individualisme i  

neoliberal isme? Per  què 
no apostar  per  emprendre 

socialment i  
col·lectivament?
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Mercat Social elabora catàleg de projectes 
d'Economia Local i  Social al Pla de Mallorca

Redacció EL PLA.-  Des de Mercat Social s'ha posat 
en marxa el procés de recollida d'informació, a 
través de l'associació Pla de Mallorca XXI, per a 
l'elaboració del Catàleg d'Economia Local i Social 
dels municipis de la Mancomunitat del Pla, previst 
en el projecte ESS Local que duen a terme amb el 
supor t del Depar tament de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local del Consell per 
desenvolupar el Pacte per al foment de l'economia 
social i solidàr ia i el desenvolupament local signat 
el juliol de 2020.

En una pr imera fase s'ha recollit informació a 
través d'un formular i web sobre iniciatives de 
l'economia social i solidàr ia (cooperatives de 
treball i agroalimentàr ies, agroecologia i entitats 
del Tercer Sector d'acció social), d'acord amb una 
pr imera relació d'iniciatives prèviament 
identificades.

En una segona fase s'ha recollit informació amb el 
mateix formular i sobre productors amb cr iter is de 
desenvolupament local (ar tesans amb car ta 
d'ar tesà o mestre ar tesà i productes amb 

Denominació d'Or igen i Indicació Geogràfica 
Protegida).

El llistat de contactes del qual es disposava 
inicialment, s'ha ampliat contactant amb tots els 
Ajuntaments, la Direcció Insular de Comerç i 
Ar tesania del Consell de Mallorca, cooperatives 
agr ícoles i gremis d'ar tesans, a més de nous 
contactes que facilitats per alguns enquestats. A 
par tir  d'aquests llistats s'ha contactat amb tots, via 
telefònica i per cor reu electrònic, explicant en què 
consisteix el Catàleg, els beneficis que els pot 
apor tar de cara al reconeixement i difusió, i les 
instruccions per a omplir  el formular i.

La resposta ha sigut positiva, amb 23 par ticipants 
de la pr imera fase i 28 de la segona. A més, molts 
dels par ticipants han agraït la iniciativa i esperen 
que els pugui ser d'utilitat. Una vegada finalitzat el 
treball de camp per a la recollida d'informació, 
actualment el catàleg es troba en procés 
d'elaboració, amb la previsió que es pugui publicar 
a mit jan octubre.
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El  Pla l i t er ar i
Desembr e 2021

A la zona compresa entre Ar iany i Alanàr ia 
s'hi ubica tota una infinitat d'inspiració, 
mitologia i creativitat, manifestades de 
diferents maneres. Nar rativa, poesia, as-
saig... El Pla de Mallorca, segons Gabr iel 
Janer Manila, és un fragment de l'i lla que 
esdevé una pàtr ia. Per extensió, podr íem 
afegir que esdevé escenar i vital, amb ex-
per iències traduïdes al llenguatge literar i, 
de vegades amb un punt de ficció.

La producció literàr ia del Pla és un reflex 
de la seva societat. Així, trobam des de re-
lats costumistes a poemes carregats 
d'emocions ("Allà, he fet niu amb quatre 
busques. /  Un lloc, un mur i un eclipsi", 
recita Sebastià Perelló, en referència al 
fora vila. "M'he d'escapolir  de casa /  on ja 

només faig el tur ista".); o també novel·les 
amb un for t esper it cr ític o descr ipcions 
minucioses de la vida diàr ia i el passar de 
les estacions ("ni he desdenyat jocs d'in-
fants, receptes de cuina pagesa, preocu-
pacions i supersticions, llegendes i facè-
cies, endevinalles i pronòstics meteo-
rològics", asseverava Rafel Ginard).

El Pla de Mallorca no només ha donat 
fruits al camp, sinó també literar is. Els 
seus paisatges, pobles i llogarets han estat 
font d'inspiració de multitud d'autors i 
autores de la comarca, que han plasmat 
l'amor per la ter ra a les seves obres 
literàr ies. A aquest número d'EL PLA fem 
un recorregut per la car tografia de la pa-
raula. Bona lectura.
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Literatura oral al Pla:
Mallorca amb veu pròpia

Carme Castells i Joana Abr ines
Fundació Mallorca Literàr ia

«Aquesta és la nostra llar. Allà on vaig néixer, al 
mateix carrer de Socies, els meus pares hi 
estaven de llogaters. Al carrer només hi havia 
vuit cases. Per sobre les tàpies d'un corral que té 
l'entrada al carrer del Sol que fa creu amb el de 
Socies, s'hi dressa un fasser on jo hi he anat a 
collir dàtils. Ca nostra té la façana relativament 
nova. Dos aiguavessos. El primer més estret que 
el segon. [...] A l'aiguavés de davant a mà 
esquerra quan entren del carrer, sempre hi viu el 
banc del fuster que finalment, fa poc, 
substituïren amb cadires de bova. Les cadires 
usuals de la casa eren tubulets de corda.»
Amb aquestes paraules ens condueix Rafel 
Ginard a les estances de la seva llar pr imera, la 
casa on va néixer i créixer a Sant Joan; on 
desper tà la seva sensibilitat literàr ia i la seva 
dèr ia per recopilar la paraula del poble; on 

encara batega l?essència cultural de la nostra 
ter ra, en forma de gloses, dites i altres perles 
escr ites pel propi Ginard, folklor ista, poeta i 
un dels pilars més cabdals en la fixació de la 
nostra tradició oral. Aquesta llar seva, 
amarada de veu poètica i de la saba del poble, 
és des de 2015 el Museu de la Paraula, creat per 
la Fundació Mallorca Literàr ia per donar a 
conèixer el llegat literar i recopilat per Ginard 
?que no és altre que el llegat nostre, les 
tradicions, els sabers i la formulació d?aquests 
en forma de dites, de gloses i altres 
expressions d?arrel. La casa és ober ta al públic, 
disponible per a visites, i és alhora un centre 
dinàmic des del qual es generen un bon 
nombre d?activitats i projectes dedicats a 
divulgar en altres àmbits i formats aquests 
mateixos continguts.
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LITERATURA AL PLA 
Dossier

Fotografia: Antoni Font Gelaber t /  Tolo Balaguer.Arxiu de la Fundació Mallorca Literàr ia
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«Sent predilecció pels temes petits, minúsculs, per 
les coses de cada dia, que duen la seva càrrega 
d?encís, de bellesa, si un contempla la vida 
quotidiana amb ulls de poeta. Allò que cal és 
aprofitar- se?n, extreure?n el bessó»
Coneixem Rafel Ginard com a franciscà, 
capellà, folklor ista, prosista, però va ser 
Ginard, essencialment, un poeta. És aquesta 
mirada seva, atenta a la bellesa menuda del que 
és proper, i la cura extrema a recollir- ho, allò 
que millor caracter itza la seva apor tació a la 
nostra cultura. 
Amarats d?aquest esper it, us convidam a 
recórrer el Pla de Mallorca, encur iosits per 
veure- hi allò que hi habita sense ser visible, o 
no més visible que un br i d?herba, una flor 
d?ametller, una conversa cordial de veïns, 
aquella aroma devers el forn o els fumerals de 
les xemeneies. En refer ir- se al seu poble natal, 
Sant Joan, deia Ginard: «És el triomf de la 
humilitat. No és una terra aparatosa i magnífica, 
però és fecunda. Altres indrets seran un jardí, el 
meu poble és un graner». La literatura que 
escr iu el Pla és la veu del poble: la veu pròpia 
de la cultura pròpia de Mallorca, una mena 
d?expressió d?identitats col·lectives que no té 
tant a veure amb la mitificació o desmitificació 
de l?entorn, com, sobretot, amb el testimoni 
del viure- hi. El Cançoner Popular recollit per 
Ginard, que aglutina més de 20.000 cançons 

compilades ar reu de Mallorca, evidencia fins a 
quin punt la literatura popular condensa la 
identitat i la històr ia d?aquesta ter ra. I dins 
d?aquest corpus, el Pla és un bessó indiscutible: 
un entorn agrar i i comunitar i, un ter reny 
esquitxat de petits pobles que encara serven la 
llengua, la cultura i les tradicions de la nostra 
illa, perpetuant formes de vida i de relació que 
venen d?avior.
Aquesta veu pròpia, lligada al ter r itor i, 
proporciona una mirada única per a 
conèixer- lo: una mena de filtre lluminós amb 
què descobr ir el paisatge de manera enr iquida. 
I és per això que, fa més d?un lustre va néixer el 
projecte Walking on Words. Mallorca 
Literàr ia, recopilant la literatura relacionada 
amb diversos indrets de Mallorca, per tal de 
fer- la accessible. Sota la marca genèr ica de 
WoW Mallorca, el projecte ha generat diversos 
recursos i formats per deixar- nos guiar per 
l?illa en la millor companyia: de la mà 
d?escr iptors de tots temps i procedència, com 
són Josep Pla, Anaïs Nin, Jorge Luis Borges, 
Agatha Chr istie, Alber t Camus, Júlio Cor tazar, 
Mar tin Amis, Llorenç Villalonga, Ramon Llull, 
Thomas Berdhardt, Mar io Benedetti, l?arxiduc 
Lluís Salvador o el propi Rafel Ginard. En el cas 
del Pla de Mallorca, la ruta par teix del Museu 
de la Paraula de Sant Joan i ens duu fins a 
Algaida, a través de paisatges cantats amb una 

EL  PLA4/ Desembre 2021

Esquerra: Pare Ginard. Dreta: Museu de la Paraula (Foto: Tolo Balaguer)
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paleta de sentiments multicolor : la veu cr ítica, 
la veu còmica, la veu amorosa, la veu 
descr iptiva. De poble en poble, la selecció és 
íntegrament formada per textos de 
procedència popular : gloses, cançons, dites i 
rondalles que, descr ivint les gents de Petra, les 
fetes de Montuïr i, les tradicions d?Ar iany, les 
contarelles de Sineu, ens descr iuen a tots. 

El Pla: bessó de l?i l la, cor  l i terar i
«Jo veig així el Cançoner. A la manera d?un 
arbre filosòfic lul·lià. Revingut de soca, enfonya 
les arrels en la carn bategant del poble mallorquí, 
i la sang humana n?és la saba?. [...] és la nostra 
terra feta música i cançó»
En aquesta mirada global a Mallorca en clau 
literàr ia, s?evidencia la diversitat de veus que 
habiten el llegat d?arrel, en contacte amb el 
ter r itor i viscut, en totes les seves èpoques. 
És també una aposta per visibilitzar i dignificar 
la literatura popular, tantes vegades 
considerada ?erròniament-  menys 
significativa que la literatura escr ita i d?autor. 
La poesia oral és ?la nostra ter ra feta música i 
cançó?. A través del Cançoner, recorrem 
Mallorca, descobr int gràcies a la bona tasca de 
Ginard quines versions d?una mateixa r ima 
tenen a diversos pobles, on es va or iginar una 
expressió que perdura fins avui i, fins i tot, en 
alguns casos, qui va ser l?enginyós glosador que 
va donar- li forma. En aquesta ruta, us 
proposam fer- ho a la inversa: recórrer el 
ter r itor i i, de poble en poble, anar descobr int 
el Cançoner que s?hi relaciona. La selecció de 
la ruta que us presentam, sota el títol de 
?Mallorca amb veu pròpia?, és a més la 
convidada a descobr ir fins a quin punt la 
nostra literatura oral és diversa en forma i 
contingut, en to i registre, en funció i en 
or igen. Les gloses són composicions poètiques 
de caire popular generalment improvisades. A 
Mallorca els versos, o també dits mots, són de 
set síl·labes i la r ima ha de ser consonant. Les 
gloses antigament servien per a declarar 
l'amor, per a insultar, per cr iticar, per recordar 

un fet excepcional, per cantar mentre es 
treballava, per parlar de política, etc. Les 
gloses formaven par t del dia a dia, i els millors 
improvisadors, els glosadors, gaudien de fama 
i reconeixement per par t de la població. 
Després de dècades de decadència, les glosa 
improvisada es troba en un impor tant procés 
de recuperació gràcies a l?impuls de 
l?Associació de Glosadors de Mallorca. Els 
combats de picat han tornat a ser presents als 
cafès i a les festes populars i el públic torna 
gaudir de les invectives que es llancen els 
glosadors. 
Us proposam un tastet dels continguts que 
podeu conèixer tot passejant pels pobles del 
Pla de Mallorca, i que formen par t dels 
continguts de la ruta 7 del projecte. WoW 
Mallorca.
A Sant Joan, una glosa de picat emblemàtica:
-  Ja direu an En Lleó
una paraula secreta:
que un homo que no sap lletra
no pot esser glosador.
-  Si aquesta no la trec neta,
altra cançó no faré.
Direu an es coremer.
que en el món va esser primer
s?enteniment que sa lletra.
Aquesta glosa recull l'enfrontament entre un 
predicador i un glosador per discernir si un 
home analfabet era capaç de fer gloses 
improvisades. ?En el món va ser pr imer 
l?enteniment que la lletra?, resol Mestre Lleó, 
ben rotund. La tradició oral l'atr ibueix a Antoni 
Garau i Vidal (Llucmajor 1818- 1908), més 
conegut com a mestre Lleó, reconegut per la 
seva br illant ar t d?improvisador i com a editor 
de diverses "plaguetes" de glosades. Les 
funcions de les gloses poden ser múltiples, en 
funció del context o la intenció amb què 
sorgeixen. En moltes ocasions, la improvisació 
sorgeix com a ar t en diàleg, en el context dels 
anomenats ?combats de picat?: les gloses són 
armes per atacar o defensar- se d'un atac. Els 
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combats de picat solien organitzar- se entre 
dos glosadors o grups de glosadors que es 
llançaven invectives improvisades per a 
l'entreteniment del públic. Talment ara, alguns 
glosadors ar r ibaren a tenir una gran 
anomenada, i eren acompanyats i defensats 
per grups de seguidors. 
A Ar iany, una glosa narrativa de fets dramàtics:
?...En Pavana d?Ariany
un cosí seu el matà,
i el tirà dins un favar
de Gossauba,
pensant que no el trobaran...?
Entre les moltes funcions que tenien 
antigament les gloses i les cançons, hi havia la 
de transmetre i recordar fets luctuosos que 
havien tingut lloc, per perpetuar- ne la 
memòr ia. Generalment, aquest tipus de glosats 
solen donar informació sobre el lloc i les 
circumstàncies dels fets, l'or igen de les 
persones implicades i també és comú un judici 
moral que enalteix les víctimes i condemna els 
assassins. Si bé en un pr incipi aquests glosats 
sobre successos violents es transmetien per via 
oral, en un determinant moment es 
començaren a publicar  plaguetes que es venien 
a l'estil de la literatura de canya i cordill. El cas 
de l'assassinat d'en Pavana fa referència a la 
mor t violenta d'algú de cognom Mestre, 
conegut com en Pavana a Ar iany. A la sor tida 
de Sant Joan en direcció a Montuïr i, on encara 
hi ha la creu d'en Pavana, és segons la tradició 
el lloc de l'assassinat.
A Petra, gloses sobre pobles veïns, fent- ne 
befa:
Jo no som de Manacor,
jo som d?es terme de Petra.
Si el dimoni s?hi va retre,
però no m?hi retré jo!
        Recollida a Petra
A Petra han posat fanals,
també un parei de serenos,
i tots es fadrins morenos
de negres tornaren blancs.
      Recollida a Manacor

Una par t de les gloses que formen el Cançoner 
popular de Mallorca estan dedicaden a les viles 
i llogarets de l'i lla. Les cançons que parlen del 
poble solen fer referència a les seves 
caracter ístiques més conegudes com la 
geografia, els cultius agr ícoles o els seus 
habitants. En algunes ocasions també fan 
referència a algun fet esdevingut i prou 
conegut. Com no podia ser d'altra manera, 
moltes gloses cr itiquen o fan befa dels 
habitants dels pobles del costat. Aquesta 
r ivalitat també forma par t de la cultura popular 
amb sobrenoms o caracter ístiques que els 
habitants d'un poble atr ibueixen als seus veïns. 
En les gloses seleccionades hi trobam 
exemples referents a la paremiologia (incloent 
la dita «A Petra el dimoni s'hi va retre») o fets 
històr ics com la novetat de la instal·lació de 
fanals a la vila.
A Montuïr i, una glosa crònica de fets reals:
?Madona de Son Vaquer,
ja poreu sortir aviada,
que sa vostra fia té
una dragona aferrada....?
La glosa de Son Vaquer connecta la funció 
narrativa, que dóna lloc a un bon nombre de 
cançons llargues. En aquest cas, s?hi relata un 
fet ben cur iós esdevingut a final del segle XIX a 
la possessió de Son Vaquer, situada dins el 
terme de Montuïr i però molt a prop del límit 
amb Sant Joan. Un grup de joves hi havia 
organitzat un ball, però dos individus 
decidiren esbucar- lo. Esbucar un ball era 
considerada la major ofensa que es podia fer 
als joves que l?organitzaven. Generalment 
consistia en apagar els llums, cremar pebres de 
cirereta per provocar la tossina, llançar olles 
plenes de brutor o tocar insistentment les 
baules de la por ta. En el cas de Son Vaquer 
s?innovà la tècnica amollant un grapat de 
dragons que provocà el pànic entre els 
assistents, especialment les al·lotes. Els fets 
foren molt comentats per tota la contrada i 
com era habitual en aquests casos es feren 
diverses gloses sobre el tema.  
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L?escr iptor Guillem Frontera va néixer ara fa 76 a Ar iany (poble que inspirà Alanàr ia, 
població imaginàr ia que sur t a diverses de les seves obres). Va estudiar al seminar i 
Seràfic de la Porciúncula i de ben jove va exercir diversos oficis, com repor ter de 
diar i o caixer d?una agència de viatges, fins que es va decantar pel per iodisme. Va 
ser fundador i director de la col·lecció de poesia La Sínia (1965), on va fer els seus 
inicis literar is. Però és en prosa que ha desplegat la seva obra. Recentment, la 
Fundació Mallorca Literàr ia ha dedicat el cicle monogràfic ?La Narrativa dels 70? 
sobre la seva obra.

"El poble és una mina a la qual he acudit sempre en 
cerca dels mater ials de construcció l i teràr ia"

Vostè va néixer  a Ar iany. Sempre hi ha viscut? 
Quina és la seva relació amb el poble?
No, no hi he viscut sempre. De fet, hi vaig viure 
fins als deu anys; a par tir  dels anys vuitanta del 
segle passat vaig començar a reprendre la 
relació amb el poble, però la vida hi ha canviat 
molt, cosa que m'ha dut a sentir- m'hi bé i ben 
tractat, però no a passar amb fluïdesa el pont 
de tants anys d'absència. Ara crec que hi visc, 
com a conseqüència més d'una inèrcia que no 
d'una decisió raonada i enraonada.
Sabem que l 'escola pública té el seu nom. 
Sempre l 'han reconegut al poble?
Com deia, sempre m'he sentit ben acollit i ben 
tractat. I posar el meu nom a l'escola supera 
qualsevol altre intent mundial d'honorar- me.
Anam als inicis. Com van ser  els seus inicis a 
la l i teratura? 
No vaig començar a escr iure en un petit poble 
d'inter ior. Això va venir pocs anys després, al 
seminar i de La Porciúncula, i com a manera 
d'amagar la meva intimitat a uns frares que 
xafardejaven mirant amb nocturnitat i 
traïdor ia els diar is íntims. Escr iure va venir 
com una necessitat d'inventar- me una vida 
inter ior que ocultàs la real. 
Quins eren i  són els seus referents? Alguns 
autors/es són de pobles de la comarca?

No sé contestar  mai aquesta pregunta. Tenc 
massa referents, tants que no una pr imera 
llista d'uns, posem, deu escr iptors, no 
cobr ir ia ni de manera molt elemental el meu 
mapa referencial. De la comarca no en diré cap 
no, perquè és segur que me n'oblidar ia massa.

L'entrevista
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El seu poble, el Pla de Mallorca, ha inspirat la 
seva obra l i teràr ia? Com? 
I tant que sí! Hi ha un llibre - La mort i la pluja-  
en què vaig mirar de treure'n totes les sabes. 
En general, el poble és una mina a la qual he 
acudit pràcticament sempre en cerca dels 
mater ials de construcció literàr ia. No em puc 
explicar ni els meus llibres ni a mi mateix 
sense Ar iany/Alanàr ia.
Va començar  amb la l i teratura per  la poesia, 
fundant la col·lecció La Sínia. Ja no n'escr iu? 
Per  què?
Fa un parell d'anys que visc en el dubte de si 
publicar o no algunes mostres de la poesia que 
he escr it dar rerament. Cer t, vaig 
començar  escr ivint poesia (o fent versos) i la 
vaig abandonar prest. A darrer ies dels 70 en 
vaig tornar a escr iure (un parell de mesos, i no 
gaire), però un amic me'ls va extraviar, encara 
no sé si per deixadesa o per fer- me un favor. 
En tot cas, de vegades pens a veure quina falta 
fa la meva escr iptura - poesia o prosa-  i ja us 
podeu imaginar la resposta... 
Quan tenia 20 anys va escr iure Els carnissers, 
la pr imera novel·la que explica el daltabaix 
produït a Mallorca pel tur isme. El futur  que 

pensava l lavors s'assembla al present que 
tenim avui?
El present és pit jor del que imaginava com a 
futur. Jo només comptava amb la cer tesa que 
les coses tendeixen al desastre, però no amb la 
inexhaur ible capacitat humana per 
incrementar els mals d'aquesta tendència. 
A Sicília sense morts par la relació viciosa 
entre política i  poder  hoteler  a Mallorca. Com 
veu aquesta relació? Pensa que des de la 
l i teratura i  la cultura es pot fer  una tr inxera 
per  denunciar  i  ser  cr ític davant la real i tat?
És una relació viciosa d'or igen. Els poders 
econòmics del país en realitat no són del país, 
si per això entenem l'afany d'impulsar la 
societat sencera vers el progrés (que no és 
l'enr iquiment d'una elit). I els poders polítics 
ar rosseguen, de grat o per força 
- podr íem parlar de seqüències d'alta 
corrupció- , unes servituds que ho contaminen 
tot. Com deia aquell militar italià al qual un 
col·lega menorquí demanava que els 
bombardejos de Maó no afectassin casa seva, 
brutta situazione, comandante. D'altra banda, 
no sé si la literatura pot impedir l'avenç de 
l'esllavissada general, però sí que crec que 
sense la cultura no hi ha fre ni camí de retorn.  
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Joan Mas i  Vives
Maria de la Salut

Sens dubte quan escr ivim, hi por tam el que som. El 
Pla de Mallorca i més en concret Mar ia de la Salut,  és 
un dels factors, no l?únic, que més ha contr ibuït a 
configurar- me. A la meva novel·lística hi és present 
en un doble sentit. Pr imer, argumentalment. A Una 
vella cançó és la base de la confrontació camp/ ciutat; 

A Kabul i Berlín a l?últim segon, hi ha una referència 
extensa al tupamaro Toni Mas Mas, el gallec, que 
també era de Mar ia, i a Diable de Byron! alguns fets 
transcorren a la possessió de Roqueta. Més impor tant 
que això, però, és la manera d?entendre la vida, lligada 
a allò que en diem tocar amb els peus a ter ra. També 
en der iva perquè la històr ia austera de l?inter ior de 
Mallorca, sotmesa a una supervivència difícil,  no 
sempre ha deixat espai per a fer volar coloms.

Experiències

Foto: Editor ial Lleonard Muntaner

Llorenç Capellà

Si em demanessin que definís en una sola paraula allò 
que significa el Pla per a mi, dir ia mister i. Potser pel 
fet d?haver- hi viscut els pr imers anys de la infantesa, 
els del desvetllament dels sentiments i de les 
percepcions. Associo el Pla amb foravila. 

I què és allò que més m?atreu, de foravila...? La vida 
oculta. La que batega en el por telló d?una caseta, en 
l?aigua opaca d?un pou, en tot allò que abasta la 
mirada. El camp del Pla és color, amb un predomini 
aclaparador de tots els tons del marró. És un espai 
amb un caràcter molt definit, literar i. És present en 
alguna de les meves novel·les, a Romanç per exemple. 
Fins i tot hi ha persones identificables amb el Pla ?no 
vull dir- los personatges, perquè la fabulació fa par t de 
la realitat? que s?introdueixen a les pàgines, gairebé 
sense que jo en sigui conscient. I els respecto el dret a 
ésser- hi. Fet i fet, si soc escr iptor ha estat, en bona 
par t, per tot això que us acabo de contar. 

Algaida
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Roser  Amil ls
Algaida

Experiències

Fem números: vaig tornar a Mallorca aviat farà dos 
anys després de vint- i- vuit lluny, molt lluny,  a 
l'altra banda de la mar. Me n'havia anat a estudiar a 
Barcelona amb disset i sí, havia anat  tornant, de 
forma intermitent, que no és tornar. Sobretot 
quan, mentrestant, tens dos fills i  escr ius més de 
vint llibres.

A la seva accepció or iginal el mite remet a un 
conte, una històr ia o una narració, però la seva  
profunditat es basa en un enfrontament. A això 
venia, sense sospitar- ho. 

Tota la meva obra havia estat construïda des de 
l'altra banda i amb una cer ta gravetat  narrativa 
que la conver tia en contes. M?hi faltava la rondalla 
de debò d'aquest costat, aquest llançar- me directa 
al mite de Lete sense xarxa: la protagonista torna i 
tot transcorre a par tir  d'aquí  dolorosament i 
ràpidament. Una pandèmia inversemblant. Aïllada 
i sense carnet de conduir. 

Sense feina. Monoparental. Víctima de violència de 
gènere i l?oncle matern Joan que ni es  desplaça de 
la seva clínica de Sóller per dir- me que em fa fora 
de la casa on vaig néixer. Tan inecessar i, dotze 
anys buida, com insensible allò darrer que va dir : 
"no haver- te separat" i "busca't un home que et 
mantingui".

Tot fa voltes a les illes i a aquesta a més espero que 
s'anunciï el final d'aquests successos  punyents que 
m?han ober t la vida en canal, com s'obren els 
llibres i el pa dels entrepans  del meu fill petit. 
L'illa de la calma diuen les revistes de viatges. No 
saben de què parlen. Jo sí, per això fantasiejo amb 
marxar, una altra vegada.

Si em deslliurés de tot això, podr ia desenvolupar 
les mil idees i projectes nous que em brollen  
tothora. No em moc. Escr ic que estic molt quieta i 
que no se m'oblidi escr iure, és l'única cosa  
ver itablement meva que tinc. Lletres rares i 
difícils.

Com més espantada i vulnerable, més escr ic. 
Escr iure mentre al car rer de davant dues dames  
discuteixen rumors. En qualsevol etapa, a 
qualsevol lloc i en qualsevol època de l'any escr iure 
és anar- me'n i tornar, és la bona temperatura i 
l'aire que fa gust de ter ra vermella de la infància i 
el fred del nord d'aquest segon mes de desembre 
sense calefacció. Ho donar ia tot per tornar a tomar 
ametlles amb els avis i que el meu oncle torni a 
somr iure i a regalar- me la

màquina d'escr iure d?aquells meus deu anys. A això 
havia de venir. A escr iure- ho tot. Escr iure  ?quin 
llarg i meravellós viatge?. Sí, potser feixuc a 
estones, i també ple de les troballes que  impor ten, 
l'estudi compar tit, la meva ter ra ferma que és 
Algaida, aquesta conversa.

Per això és que havia de tornar.
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Gabr iel Janer  Mani la
Algaida

Experiències

La gent del Pla sabem una cosa, que el Pla de l?Illa 
limita per la banda de migjorn amb el macís de 
Randa. A vegades, quan he tingut una dificultat o 
quan havia d?iniciar un treball ?un projecte 
narratiu que podia esdevenir una novel·la- , he 
pujat a la muntanya de Cura, m?he passejat entorn 
del santuar i, m?he recolzat en una de les penyes, 
prop de la mata escr ita i he ar r ibat al Morro d?en 
Moll des d?on poden veure?s d?un cap a l?altre els 
pobles i les ter res que conformen el nostre petit 
ter r itor i, un fragment de l?Illa que esdevé una 
pàtr ia. 

Des d?aquella talaia he pensat amb la gent d?aquest 
entorn i la seva històr ia que és la nostra. I m?han 
vingut al cap alguns fets essencials: el desastre de 
les Germanies, la repressió de la Guerra Civil, el 
combat de la gent per guanyar, si pot ser cada dia, 
un pam de lliber tat, de la difícil lliber tat. Des de la 
cima, puc veure Montuïr i, Porreres, Algaida, Petra, 
Santa Eugènia, Sencelles, Vilafranca, Sineu..., 
escampats entre turons i valls, garr igues i tor rents, 
i alzinars, i pastures, i clapes de verdor. Les 
boirades del Pla són espesses i, sovint, feixugues. 
Davallen de la muntanya i s?escampen en silenci 
pels sementers i els camins, còmplices. Les he vist 
posar- se sobre els cementir is blancs, disposades a 
fer companyia als cossos mor ts.

Les ter res del Pla també tenen la seva mitologia: un 
seguit d?històr ies ?cavallers, bandejats, santes que 
es lleven un mos de pa de la boca per donar- lo a un 
pobre, històr ies de tresors amagats, llegendes 
refer ides a la Marededéu, al pas de Sant Cr istòfol 
per aquestes ter res: des de la sopegada del gegant, 

al puig de son Roig, fins a Biniali deixà la marca del 
seu peu sobre la roca- , que són les nostres 
històr ies sagrades, perquè donen sentit i mister i a 
unes vides que mai no han estat fàcils.

A dalt d?es puig de Cura, en una parada de pedres, 
hi ha un roser de tot l?any. Mar ia Antònia Salvà li 
dedicà un poema que comença dient: ?Pobre feix 
de troncs i espines...? En realitat no és més que 
això; un pobre feix d?espines i troncs, tot l?any 
flor it. Dos versos d?aquest poema, potser els dos 
millors versos que escr iví la poetessa, diuen 
?l?ar idesa de l?altura /  fila somnis de verger?. Entre 
el rocam aspre, el roser somia que aquell tros de 
muntanya podr ia esdevenir un jardí per fumat i 
màgic. Vet ací el meu somni. Potser també és el 
somni dels homes i les dones del Pla.
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Sebastià Perel ló
Costitx

Experiències

Vaig néixer a Costitx i això d?alguna manera ha 
determinat una par t impor tant del paisatge natural 
i humà que és ben present en l?obra que he escr it 
fins ara. Pr imer de tot una presència controver tida 
del concepte de localitat i d?alguna cosa que es fa 
present i que el concepte d?intrahistòr ia podr ia 
 definir ja sigui des de la proposta d?Unamuno i des 
dels usos que un altre concepte com la 
microhistòr ia insinua tal com la fa servir la 
histor iografia,  l?antropologia o la sociologia 
(Geer tz, Carlo Ginzburg,? ). Sempre lluny de 
qualsevol ànsia costumista, de qualsevol forma de 
voler museïficar el ter r itor i. Perquè ja no hi ha una 
forma de ser local, n?hi ha moltes, i  és una manera 
controver tida de mirar i de fer- se present en  la 
realitat contemporània. M?interessa la trama casa a 
casa que s?hi vivifica. I el meu interès també és 
molt lluny de qualsevol mena de nostàlgia, perquè 
precisament hi cerc, hi vull explorar, el batec 
actualíssim de ser par t del món. 

D?altra banda, s?hi fa present des de la mateixa 
insular itat, que sempre he entès com unagran 
laborator i d?exper iències i que ens presenta com 
espai per ifèr ic, fràgil, o com un microcosmos on es 
fa present als ulls dels continentals una alter itat 
real i imaginada, sempre ambigua, com una 
projecció mítica i microscòpica del món i  de la 
bolla, on es declinen les identitats des de la vida 
minúscula, des d?una glocalitat on fan trunyella el 
paisatge local i l?universal. La vida de poble. Quan 
són els llocs que ens fan seus, quan la seva 
memòr ia és una ver itable sentinella de l?esper it del 
ter r itor i i les seves polifonies. I ja som allò que sap 
tothom i no sap ningú. Perquè  des d?aquest 
observator i del Pla hi sé trescar amb aquell plaer 
fur tiu que em ve de la infantesa, i sé esfumar- me 
en la seva xerrameca dolça, on sé que hi puc anar 
perquè em conserva els meus fantasmes sense els 
quals ser ia qualsevol altra cosa. Perquè és aquí que 
es conforma un estil de fer redol des del qual pots 
llançar- te cap a la vastitud del món, sempre 
descentrats, resistents, sempre a lloure, com si els 

llocs on he viscut fossin par t de l?arqueologia de la 
nostra pell. I sense els quals ser íem uns mapes 
muts. I no cal oblidar que aquest fragment del Pla 
també és la meva biblioteca més fonda on suren 
cares i veus i és una casa que por teja perquè 
sempre deixam empès.

No sé si escr ic des del Pla. Perquè entenc que 
escr iure precisament no és un domicili, un lloc que 
puguis quedar i posar casa. M?estim més pensar 
que escr ic al ras, però és des de l?agilitat local, des 
de la xer radissa que convoca que he envestit la 
tasca, des de la seva precar ietat petita, des de la 
cosa poca, però no des de cap mena de 
par ticular isme paralitzant. I m?hi he posat sense 
complexos pel fet d?escr iure des d?aquí i no ser a 
les guixes del món, on sembla que passen les 
coses. I ha estat excitant. La per ifèr ia no sempre és 
una màquina d?exclusió, ans al contrar i, és una 
posició esplèndida, un cel ober t al món, capaç de 
dir la seva des de la controvèrsia, des de la mirada 
indòmita i indomable dels petits i des de l?exigüitat 
malcr iada. Rebecs i indisciplinats, sediciosos i 
insurgents, des de la desobediència davant aquells 
que pretenen ser el bessó de tot allò que passa. I 
tenc la sensació que no és un mal lloc des d?on 
escr iure, perquè, ja ho diuen, la literatura ha de ser 
un espai fur tiu i nòmada, díscol, que sobreviu 
sempre entre aquells que se?n van per la tangent i 
compareixen allò on ningú els espera. Aquí, allà, 
on batega el cor de l?illa.
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Maite Brazales
Sineu

Experiències

El sentiment de per tinença és molt cur iós perquè 
molt sovint dista de la realitat, la percepció que en 
té una mateixa i la que en té la resta. De petita a 
Palma quan em demanaven de quin poble era amb 
aquest parlar, sempre contestava que de Sineu; 
després a Sineu sempre em deien que era de 
Palma. Em feia gràcia no ser mai d'enlloc, influïda 
supòs per una cançó de Facundo Cabral que 
sempre posava mon pare... "No soy de aquí ni soy 
de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi 
color de identidad"

Els plantejaments deterministes són presents al 
pensament occidental des de l'Antiguitat clàssica; 
cr iticats per Estrabo i represos per autors com 
Said Benayad, conflueixen al determinisme 
geogràfic a l'Alemanya de finals del s. XIX. Avui en 
dia, per tant, és impensable dir que el lloc on 
naixem, vivim o on guardam els records, no 
conformen el caràcter o l'ésser de la comunitat 
que l'habita; i, per tant, és lògic parlar també del jo 
del poeta. El paisatge, el clima determinen el 
caràcter de les persones que hi viuen; les 
conforma i les configura de tal manera que 
sempre serà par t d'elles, tant per representar- lo 
com per defugir- ne.

Dit això, malgrat haver viscut entre setmana a 
Palma sempre m'he considerat de Sineu, on hi 
tenia els meus padr ins materns i on passava tots 
els caps de setmana i les festes. M'hi uneix el 
subdialecte, els records d'infància, els amics de 
tota la vida... I una estima per la ter ra, els costums 
i una manera de fer, antiga i solemne, que s'hereta 
tranquil·lament dia a dia.

Sineu, per tant, sempre ha estat el punt de 
par tida, des d'on mirar el món i des d'on 
representar- lo, viure'l i qüestionar- lo. Però 
malgrat saber- ho, no és fàcil adonar- se de la 
impor tància que té per a un mateix, fins que un 
dia, entrada ja la quarantena, et trobes escr ivint 
un conte sobre la teva infància i et descobreixes 
uns versos infinitament reveladors:

"Sineu, per a mi, no és un poble, ni una casa, és un 
concepte. Representa tot allò que és vertader, pur, 
feliç, són els millors anys de la meva vida, la infància 
i l'adolescència."

Sineu. Dietar i d?una separació, 2019.
https://www.maitebrazales.es/sineu/
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Aigua al  Pla:
un pr oblema hi stòr i c

Febr er  2022

Fa 25 anys de l'"Operación Barco", que va 
donar lloc a una de les imatges més ro-
cambolesques amb relació a la gestió dels 
recursos hídr ics a les Balears: l'ar r ibada al 
Dic de l'Oest de Palma d'un car regament 
d'aigua potable a les bodegues d'un vaixell 
de mercader ies. La manca de previsió i 
planificació va donar lloc a aquella imatge, 
la qual no entrarem a valorar en detall, ja 
que donar ia per un altre dossier. Sí que 
recordarem el nom d'aquell vaixell, el 
"Móstoles". I és impor tant recordar- ho 
precisament per la comparativa entre el 
consum i l'accés a l'aigua entre les dues 
comunitats autònomes. Mentre que el 
consum d'aigua embotellada a Madr id és 
de 18,88 l/persona/any; a les Balears, en 
canvi, el consum ésde117l/per-
sona/any.Quina és la causa? I la solució?

El dossier especial d'aquest número el 
dedicam precisament a conèixer les 
causes que provoquen la problemàtica de 
l'accés a aigua de qualitat al Pla de Mal-
lorca. Un problema històr ic amb una solu-

ció complexa, però molt necessàr ia, ja en 
algunes localitats s'ar r iba al punt de no 
poder beure o cuinar amb aigua de 
l'aixeta.

A més, el tema de l'aigua té implicacions 
directes en el nostre model energètic (pel 
gran consum d'energia que pot suposar 
dependre de dessaladores) i en la produc-
ció de residus (pel fet d'haver de consumir 
aigua embotellada en botelles d'un sol ús). 
Per tant, té una der ivació no només pel 
que fa al dret d'accés a l'aigua, sinó també 
pel que fa a l'emergència climàtica i les 
mesures d'adaptació i mitigació.

Sigui per l'alta demanda, la pressió hu-
mana incrementada per l'activitat tur ís-
tica, la contaminació dels aqüífers per de-
terminades pràctiques agr ícoles o ra-
maderes, contaminació provinent de les 
zones urbanitzades, etc. El que és segur és 
que ens trobam davant d'una problemàtica 
de responsabilitat compar tida i que ne-
cessitarà la implicació de les institucions, 
gestors, sector agr ícola i ciutadania.
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El cicle de l 'aigua: 
Una responsabi l i tat compar tida

Per Joana Garau
Directora general de Recursos Hídr ics

Gestionar el cicle de l'aigua adaptant- lo a les 
necessitats de la població i als efectes de 
l'emergència climàtica en què ens trobam és 
un dels grans reptes que tenim com a 
administracions. Col·laborar des de totes les 
institucions i assumir la cor responsabilitat de 
cadascuna és, de lluny, la manera més eficient 
de treballar en el cicle de l'aigua. Per això, des 
de la Direcció General de Recursos Hídr ics 
hem engegat diverses accions que permeten 
avançar, per una banda, en el manteniment i 
conservació dels aqüífers i, per l'altra, facilitar 
un bon abastament als pobles del Pla i un 
sistema de sanejament òptim.
Per poder tenir una radiografia completa de la 
situació pr imer, però, ens hem de situar. Els 
municipis del Pla s'abasteixen de dues unitats 
de demanda diferents: la del Pla de Mallorca i 

la de Palma- Inca- Alcúdia. En concret, 
s'abasteixen de la unitat de demanda del Pla 
els municipis de Porreres, Sant Joan, Montuïr i, 
Vilafranca de Bonany, Petra, Ar iany i Mar ia de 
la Salut. Algaida és una excepció, ja que té una 
par t dels seus pous de proveïment, però també 
en té a la de Palma- Inca- Alcúdia.
Aquesta unitat de demanda està formada per 
sis masses d'aigua subter rània o aqüífers 
diferents, dels quals s'estima les extraccions 
suposen poc més del 65% dels recursos 
disponibles, és a dir, que de cada 100 litres 
disponibles se n'extreuen 65. Sigui com sigui, 
els pous dels municipis de la comarca es 
localitzen a cinc dels sis aqüífers de la unitat 
de demanda. La major par t té un índex 
d'explotació infer ior al 60%, però el de Petra 
presenta un índex d'explotació pròxim al 100%.
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Foto: Climent Picornell Bauzà.

153Aigua



Els municipis de Costitx, Santa Eugènia, 
Sencelles, Lloret de Vistalegre, Llubí i Sineu, 
s'abasteixen d'alguns dels aqüífers que 
conformen la unitat de demanda 
Palma- Inca- Alcúdia. En aquesta unitat de 
demanda, formada per 15 masses d'aigua 
subter rània, s'hi extreuen al voltant del 70% 
dels recursos subter ranis disponibles. Així i 
tot, els tres aqüífers que proveeixen la 
Comarca tenen un índex d'explotació infer ior 
al 55% dels recursos subter ranis disponibles.
Així doncs, els municipis de la mancomunitat 
se situen a zones on l'estat quantitatiu dels 
aqüífers és, en general, bo. A aquestes zones 
les extraccions han disminuït en els darrers 
anys de manera que l'estat quantitatiu de 
l'aqüífer de Petra ha millorat passant d'estar en 
mal estat a estar en bon estat quantitatiu. 
Alhora, les extraccions dels aqüífers de 
Montuïr i i Ar iany han augmentat entre un 1 i 
un 5% en els darrers anys.
D'acord amb les dades de sequera del darrer 
mes de gener, la unitat de demanda de 
Palma- Inca- Alcúdia està en situació de 

normalitat, mentre que la del Pla troba la 
situació de prealer ta de sequera. Cal dir que la 
situació de prealer ta de la unitat del Pla es 
perllonga des de gener de 2021 i que a 
diferència del que és habitual, els nivells 
piezomètr ics no s'han recuperat durant la 
tardor i el que duim d'hivern. Encara que ens 
trobem amb reserves d'aigua super iors a les 
existents el mes de gener de l'any 2016, no 
podem perdre de vista que l'aigua és un bé 
escàs i que hem de continuar fent feina en la 
millora de la seva gestió.
Pel que fa a la qualitat, al Pla de Mallorca, atesa 
la seva distància a la mar no hi ha fenòmens 
d'intrusió mar ina i, per tant, els aqüífers estan 
en bon estat qualitatiu pel que fa als clorurs. 
Un cas excepcional és l'aqüífer de Montuïr i i la 
zona de Pina, que presenta una mala qualitat 
en trobar- hi clorurs i sulfats. Aquestes sals 
dissoltes es deuen al fet que els mater ials per 
on circulen les aigües subter rànies tenen 
guixos i sals, és a dir, el seu or igen és geològic, 
ja que provenen de les roques que conformen 
l'aqüífer.
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Un altre punt a tractar respecte a la qualitat a 
les zones de Llubí, Sineu, Mar ia, Ar iany, Petra, 
Sencelles i Costitx és la contaminació per 
nitrats. Aquesta sol provenir de l'activitat 
agr ícola i pot ser fins i tot històr ica. També pot 
haver- hi altres fonts com la urbanització difusa 
i els nuclis de població. Aquesta contaminació 
dificulta l'accés a aigua per proveïment de 
poblacions, ja que requereix un tractament de 
reducció de la contaminació previ a la seva 
distr ibució com a aigua potable. Aquesta és una 
dels vessants més impor tants de la gestió del 
cicle de l'aigua: l'abastament a la població.
Des del Govern, l'Agència Balear de l'Aigua, és 
l'empresa pública que s'encarrega de gestionar 
les activitats relacionades amb la producció, la 
captació, la distr ibució, l'emmagatzematge i el 
subministrament d'aigua potable en alta a bona 
par t dels municipis del ter r itor i balear. El 
subministrament en baixa, en canvi, és 
competència municipal.
Al Pla hem treballat conjuntament per poder 
garantir  l'accés a unes bones instal·lacions, una 
reivindicació històr ica dels ciutadans i 
ciutadanes dels municipis de la Mancomunitat. 
De fet, en aquests darrers s'ha signat un 
protocol per tal de millorar l'abastiment 
d'aigua potable on s'hi plasma el compromís de 
construir, per par t de l'Agència Balear de 
l'Aigua, una canonada entre Mar ia de la Salut i 
Sineu que servirà per distr ibuir l'aigua potable 
des d'un dipòsit de regulació a Sineu, que 
construirà la Mancomunitat.
Aquesta infraestructura es farà a continuació 
de la finalització de la canalització de 

Mar ia- Petra, que es troba en fase de 
construcció i que ja compta amb un dipòsit a 
Petra i comptarà amb un altre a Mar ia. Aquesta 
actuació permetrà que l'aigua potable ar r ibi a 
Petra i Ar iany. La feina es continuarà amb la 
següent fase, que consisteix en la connexió de 
Petra amb Manacor, un projecte que ja està en 
fase de redacció i que contempla la construcció 
d'una canonada que anirà del dipòsit de 
regulació de Petra fins a un de nou previst a 
Manacor que tindrà una capacitat de 10.000 
m³. A més, es preveu un ramal de sor tida cap 
als dipòsits municipals existents al mateix 
municipi i es deixaran preparades les 
connexions que, en un futur, permetran 
estendre la xarxa d'abastiment en alta de 
l'Agència Balear de l'Aigua cap al nord 
(Por tocr isto i Cala Millor) i cap al sud (Felanitx, 
Campos, Santanyí i Ses Salines).
A més a més els municipis de la Mancomunitat, 
dintre de les seves competències, estan fent 
millores a les seves xarxes de 
subministrament, la qual cosa permetrà 
minimitzar les pèrdues a les mateixes i 
optimitzar l'ús de l'aigua de la xarxa en alta.
En definitiva, garantir  el bon estat de 
conservació dels aqüífers, tant des del Pla com 
des de la resta de l'arxipèlag, és una feina 
complexa i on totes les administracions s'hi 
han d'implicar de forma activa. Els diferents 
acords assolits amb la Mancomunitat del Pla 
ratifiquen que és possible fer feina conjunta i 
coordinadament i que els resultats d'aquesta 
feina es tradueixen immediatament en 
beneficis per a la ciutadania i per a un recurs 
tan escàs en aquestes illes com és l'aigua.

Esquerra: Pare Ginard. Dreta: Museu de la Paraula (Foto: Tolo Balaguer)
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Entrevistam el director de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, Joan Cifre, per 
conèixer  els pr incipals problemes amb la gestió de l'aigua als quals fa front la 
comarca i com, des de l'ens supramunicipal que coordina, s'intenta avançar cap a 
una plena garantia del dret a l'aigua de qualitat per a tots els veïns i veïnes dels 
muicipis del Pla de Mallorca.

"Hem de pr ior i tzar  la gestió eficaç de les 
infraestructures hidràul iques "

Per iòdicament, veim notícies dels problemes 
d'abastiment d'aigua als municipis del Pla. És 
un problema endèmic i  una reivindicació 
històr ica dels municipis de la comarca. Quins 
són exactament i  perquè es donen aquests 
problemes?
Com bé has dit, és un problema històr ic. S'ha 
intentat solucionar de moltes formes, però 
aquestes tenien uns costos que eren 
inassolibles per una administració local i petita 
com la nostra. Fa uns anys es va sol·licitar a 
l'Impost de Tur isme Sostenible 500.000 euros 
per redactar un projecte d'interconnexió del 
Pla, però la mancomunitat va haver de 
renunciar al projecte per manca de personal 
per poder gestionar- ho i per la poca 
probabilitat de finalitzar el projecte en el 
termini que marcava la subvenció. En tot cas, 
l'aigua del Pla presenta dos tipus de problemes 
segons la zona, aquests són de qualitat i de 
quantitat.
Els pr imers, els de qualitat, té el seu or igen 
pr incipalment a tres fets concrets: l'augment 
de població dels municipis, la var iació en els 
usos i costums de l'ús de l'aigua per par t dels 
ciutadans i les ciutadanes (menys aprofitament 
de les aigües de pluja, eliminació d'aljubs 
par ticulars, increment en el consum d'aigua, 
etc.), i en l'empit jorament de la quantitat de les 
masses d'aigües subter rànies per manca de 
pluges i una sobreexplotació dels aqüífers.
Per tant, el que hem de tenir en compte és que 
les infraestructures hidràuliques de la nostra 

comarca no han var iat en 25 anys, i amb 
aquestes mateixes infraestructures s'ha de fer 
front als problemes que t'he exposat abans.
D'altra banda, el segon problema de la nostra 
comarca és la qualitat de l'aigua. Aquest 
problema, que és comú a moltes zones de l'i lla, 
i a altres illes també, es veu augmentat amb la 
sobreexplotació dels aqüífers. Els or ígens dels 
problemes de qualitat són francament 
desconeguts, ara, el que està clar és que la 
solució només la trobarem si tenim la 
possibilitat de connectar la nostra xarxa 
inter- municipal amb les dessaladores del 
govern. És difícil que millor i la qualitat de 
l'aigua subter rània a segons quines zones.

L'entrevista

Foto: Última Hora.
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Joan Cifre, director- gerent de la Mancomunitat del Pla.
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El passat estiu el Pla es va si tuar  en escenar i  
de prealer ta per  sequera. En aquesta l ínia, 
sabem que la Mancomunitat ha començat la 
redacció del Pla d'Emergència Davant de 
Situacions de Sequera per  a 11 dels 14 
municipis que conformen la mancomunitat. 
En quin estat està el Pla? Teniu ja algunes 
conclusions i  propostes?
Moltes gràcies per la pregunta perquè la 
ver itat és que aquest mes s'ha finalitzat la tasca 
de redacció del pla. Per tant, el pla ja està 
redactat i d'aquí a poc temps serà presentat als 
representants dels 11 ajuntaments i exposat al 
públic en aprovació inicial.
El Pla de sequera ha servit per fer una 
fotografia actualitzada de dos aspectes molt 
impor tants, entre molts d'altres, el del consum 
d'aigua en cadascun dels municipis del Pla i 
del nivell de pèrdues d'aigua per fuites a les 
xarxes.
El Pla ens ha permès obtenir una anàlisi 
detallada de les diferents tipologies de 
consums que es produeixen al diferent tipus 
de sòl, com és l'urbà, l'industr ial, el tur ístic, o 
el rústic. Hem pogut aconseguir dades de la 
var iació d'aquests consums durant l'any i un 
coneixement de com ha evolucionat el consum 
als darrers deu últims anys i amb tota aquesta 
informació i el coneixement dels nivells de 
fuites a les diferents xarxes, el Pla ens ha 
marcat un full de ruta pel qual començar a 
treballar per poder garantir  el 

subministrament d'aigua, tant en qualitat com 
en quantitat, fins i tot en els pit jors escenar is 
de sequera. La pr ior itat número u que ens 
marca el Pla és la reducció dels nivells de fuita, 
per reduir la sobreexplotació dels aqüífers. 
Això és bàsic.
Conjuntament amb el Pla de Sequera, es 
redactarà el Pla de Gestió Sostenible de 
l'Aigua, i amb aquests dos Plans en marxa, fins 
i tot es podran planificar la substitució dels 
trams de xarxes més conflictius que, sigui per 
antiguitat dels mater ials o per les condicions 
de treball a les quals estan sotmesos, fan que 
presentin un deter iorament excessiu amb el 
consegüent r isc d'avar ies.
La mancomunitat ha acordat amb el Govern 
incloure la connexió d'aigua potable entre els 
pobles de la comarca en el Pla Hidrològic i  
s'ha signat un protocol amb Recursos Hídr ics 
i  Agència Balear  de l 'Aigua i  la Quali tat 
Ambiental (Abaqua) que permetrà solucionar  
els problemes de quanti tat i  quali tat de 
l 'aigua potable. Com es concreta aquest 
protocol per  dur  aigua de quali tat als pobles 
del Pla?
Aquest és un tema d'actualitat per solucionar, 
com tu bé has dit, un problema històr ic. Tant 
el Govern de les Illes Balears, al qual hem 
d'estar agraïts, com els batles i batlesses dels 
municipis de la Mancomunitat han decidit fer 
un pas cap endavant per resoldre el problema.
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El Govern s'ha compromès a por tar l'aigua des 
de l'ar tèr ia que, avui dia estan, construint cap 
a Manacor. I alhora la Mancomunitat es 
compromet a executar la construcció d'un 
dipòsit regulador a Sineu així com les 
canalitzacions necessàr ies per por tar l'aigua 
dessalada d'ABAQUA fins a diferents municipis 
de la nostra comarca.
Per par t de la Mancomunitat es van presentar 
les corresponents al·legacions al Pla Hidrològic 
perquè es contemplaren aquestes noves 
infraestructures, i estam ja preparats per a 
iniciar la redacció dels projectes de 
construcció del dipòsit regulador a Sineu així 
com els projectes de canalització des del 
dipòsit regulador fins a diferents municipis 
quan s'aprovin les al·legacions per par t de 
Recursos Humans del govern.
En el pressupost de la Mancomunitat de l'any 
2022 ja s'han reservat les par tides 
econòmiques per fer front a la redacció dels 
projectes, més de 500.000 euros, i la nostra 
voluntat és tenir acabades aquestes 
infraestructures en el per íode de vigència del 
futur Pla Hidrològic 2023- 2027.
L'objectiu final d'aquest conveni és garantir  
que tots els municipis gestionats per la 
Mancomunitat puguin comptar amb aigua de 
qualitat i en quantitat suficient a mit jà termini.

Recentment, s'ha signat el contracte de gestió 
de l 'aigua per  a 11 dels 13 municipis de la 
comarca, amb Aigües de Barcelona, per  20 
anys més. És una bona notícia? Per  què?
La mancomunitat és una institució petita i 
amb poc personal que en tres anys ha 
aconseguit unes fites molt impor tants. 
Impor tantíssimes dir ia jo. I una d'elles és, sens 
dubte, adjudicar el contracte de concessió del 
subministrament d'aigua i clavegueram de la 
comarca del Pla.
Aquest contracte de concessió formava par t 
d'un antic consorci on hi havia la 
mancomunitat i el Consell Insular de Mallorca 
i el 2015 el consorci es va dissoldre i la 
mancomunitat va assumir aquesta concessió 
que ara ha licitat i adjudica a l'empresa 
Societat General d'Aigües de Barcelona, S.A. 
per un impor t total de més de 41 milions 
d'euros.
I és una molt bona notícia perquè la 
mancomunitat disposarà d'un cànon inicial de 
5.151.000,00 euros i un cànon var iable és de 
6,5% de l'impor t que es factur i anualment, i 
això ens permetrà desenvolupar par t de les 
obres de canalització que hem exposat abans. 
A par t, l'empresa també haurà de realitzar una 
sèr ie de millores tècniques del servei que 
seran beneficioses pels usuar is del servei, com 
són la implantació del sistema de tele- lectura, 

Foto: UH.
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control de qualitat de l'aigua, mediadors del 
nivell de l'aigua dels pous, instal·lacions de 
sistemes de seguretat i gestió avançada del 
clavegueram.
Aquest contracte suposarà una gran passa per 
la gestió eficient de l'aigua mit jançant la 
implantació de sistemes tecnològics que 
evitaran el seu malbaratament i n'aprofitaran 
el seu ús d'una forma eficient i sostenible.
Sabem que a tres dels municipis (Sant Joan, 
Sencelles i  Petra) no entren a l 'acord i  tenen 
gestió municipal de l 'aigua. Per  què aquesta 
diferència entre un model de gestió dels 
recursos hídr ics external i tzat i  altre 
municipal i tzat?
Cada ajuntament té l'opor tunitat de gestionar 
l'aigua com cregui que és més beneficiós pels 
seus interessos i pels interessos dels seus 
ciutadans i ciutadanes. D'aquests tres 
ajuntaments, dos d'ells (Petra i Sant Joan) 
tenen una gestió municipal i Sencelles té 
dividit el poble en tres concessions diferent, 
per tant, cada un d'ells té una situació 
totalment diferent.
Sencelles crec, opinió personal, que si pogués 
incorporar ia el seu servei d'aigua a la 
mancomunitat. De fet, el contracte de 
concessió l'hem deixat ober t a aquesta 

possibilitat. El problema és que les 
concessions són molt llargues i s'ha d'esperar 
que finalitzin, ja que rescatar el servei implica 
pagar indemnització que correspongui.
En canvi, Petra i Sant Joan, han apostat pel 
model de municipalitzar el servei que és 
totalment respectable, és clar que sí. És més, 
Petra és un exemple de servei municipalitzat 
per les poques pèrdues d'aigua que té la seva 
xarxa.
Què poden fer  els di ferents actors 
(insti tucions estatals, autonòmiques i  locals; 
indústr ies i  sector  pr imar i  instal·lat a la 
comarca, veïns i  veïnes, etc.) per  mil lorar  la 
quali tat de l 'aigua?
Als veïns i veïnes de la comarca així com al 
sector pr imar i els hi demanem responsabilitat 
en el consum de l'aigua. És un bé escàs que no 
s'ha de malbaratar.
I per par t de la Mancomunitat, hem de 
pr ior itzar la gestió eficaç de les 
infraestructures hidràuliques per evitar 
pèrdues d'aigua i la sobreexplotació dels 
aqüífers. Només mit jançat la gestió 
responsable i sostenible de l'aigua serem un 
exemple pels nostres veïns i veïnes de la 
comarca.
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Molí d'aigua entre Algaida i Sant Joan. Foto: Climent Picornell.
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L'aigua al  Pla:
un problema històric de quanti tat i  qual i tat

Qual i tat?

Estat químic de les aigües subter rànies. 
Font: Tercer cicle de planificació hidrològica IB (2021- 2027). Direcció general de Recursos Hídr ics. Conseller ia de Medi ambient.

Quanti tat?

Font: Direcció general de Recursos Hídr ics. Conseller ia de Medi ambient.

"Segons la valoració de l?estat químic de les masses 
d?aigua subter rànies de les Illes Balears realitzat en el 
marc de la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears, 
el 39% de les masses d?aigua es troben en r isc de no 
complir  amb la Directiva Marc de l?Aigua i més del 18,5% 
superen el llindar de potabilitat en quant a la 
concentració de Nitrats, sent el Pla de Mallorca la zona 
més afectada i  amb major  nivel l  de concentració." 
Memòr ia de les activitats realitzades en el marc del projecte ?Educació i 
conscienciació per uns aqüífers sans al Pla de Mallorca? realitzat per la 

Societat Espanyola d'Agr icultura Ecològica -  SEAE

"Les precipitacions del novembre han 
permès la recuperació de gairebé totes les 
Unitats de Demanda (UD). Així, les de 
Palma- Alcúdia, Tramuntana Nord i 
Tramuntana Sud sur ten de l?escenar i de 
prealer ta de sequera i passen al de 
normalitat i, per tant, set de les 10 UD estan 
dins l?escenar i de normalitat. Les tres 
restants ? Ar tà, Pla i Eivissa ? es mantenen 
en prealer ta, ja que es necessiten tres mesos 
consecutius en situació de normalitat per 
canviar d?escenar i. 

Conseller ia de Medi Ambient, 09/02/2022
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Educar  i  conscienciar  per  un ambient 
i  uns aqüífers sans al Pla

Un projecte de la Societat Espanyola d'Agr icultura Ecològica

La Societat Espanyola d'Agr icultura Ecològica, amb el supor t de la Conseller ia de Medi Ambient i 
Terr itor i, va engegar l'any passat el projecte "Educació i conscienciació per un ambient i uns 
aqüífers sans al Pla de Mallorca".  Aquest projecte vol apor tar a la conscienciació i implicació dels 
diferents actors i agents implicats en a l?àmbit ter r itor ial del Pla de Mallorca en la solució de la 
greu situació en que es troben les masses d?aigua subter rànies. Es pretén donar a conèixer la 
situació, explicar les implicacions ambientals i socials que això suposa, les causes d?aquesta 
situació i algunes propostes de solució, entre elles la de la transició cap a un model 
agroalimentar i ecològic i ter r itor ialitzat que no només pugui evitar que es perpetuí l?abocament 
de nitrats agrar is, si no que fins i tot pugui contr ibuir a millorar la salut dels aqüífers.
Aquestes són les recomanacions que fa SEAE als veïns i veïnes de  la comarca.
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El dret humà a l 'aigua
a les I l les Balears

Per Hannah Charlotte Wesselmann
Consultora en Dret Humà a l'Aigua

Des de la Declaració de Mar de la Plata de les 
Nacions Unides en 1977, s'ha reconegut que 
?tots els pobles, qualsevol que sigui la seva 
etapa de desenvolupament, tenen dret a 
disposar d'aigua potable en quantitat i qualitat 
suficients per a les seves necessitats bàsiques?. 
En la seva Resolució de 2010, l'Assemblea 
General de les Nacions Unides va reconèixer 
internacionalment el dret humà a l'aigua. 
Després de l'aclar iment oficial de les 
implicacions legals del Dret Humà a l'Aigua en 
l'Observació general no 15 del PIDESC, ja es 
pot constatar que el dret humà a l'aigua no és 
un element nou. Al seu torn l'?ODS 6 Aigua i 
Sanejament? formula un consens ideal per a 
impulsar accions i polítiques que serveixin per 
a assegurar aquest dret humà.
L'aigua ha estat un element bàsic en la 
configuració de les societats de la humanitat, 
element pel qual neixen i es destrueixen les 

societats (Fernández- Jáuregui i Crespo Milliet, 
2008). El significat de l'aigua s'ha desenvolupat 
al llarg de la nostra històr ia. Passant de ser un 
element sagrat i d'índole espir itual considerat 
un bé comú, a ser un bé econòmic pel qual es 
debat a qui per tany i quin sector ha d'ostentar 
el control (Petrella, 2004). D'aquesta manera, 
des del segle XX existeix una tendència a 
deslegitimar l'accés a l'aigua per la pròpia 
condició de ser ciutadans per a entendre a 
l'usuar i com un client comprador d'una 
mercader ia (Mar ín, 2019).
Ens trobem que la gestió de l'aigua es 
diferencia de la manera de gestió d'altres 
serveis públics, pel fet que l'aigua és un bé 
protegit com a dret humà. Per tant, la gestió 
no sols es veu regulada pels típics marcs 
legals, sinó que a més es regeix per (Gómez, 
2020):
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- Els cr iter is normatius que estableix el 
dret humà a l'aigua. L'aigua ha de ser 
suficient, amb la qualitat adequada, 
accessible de forma continuada, 
acceptable i assequible sense 
comprometre la vida futura dels usuar is.

- Els cr iter is fonamentals dels drets 
humans de realització progressiva, 
igualitàr ia i sense discr iminació.

- Els cr iter is propis dels drets econòmics, 
socials i culturals: la par ticipació 
pública, l'accés a la informació, la 
transparència, la rendició de comptes i 
la sostenibilitat.

- Els cr iter is d'eficiència i equitat social 
per la condició de l'aigua de ben públic i 
limitat.

Situació a Mallorca
A causa de la disminució de pluges capaces 
d'emplenar els aqüífers de les diferents illes, la 
pressió del tur isme i els efectes del canvi 
climàtic, l'arxipèlag balear sofreix d'una gran 
pressió hídr ica que posa en per ill la garantia 
del dret humà a l'aigua. Al seu torn, el meu 
treball de recerca par teix d'un fet objectiu: la 
tendència entre la població balear permanent i 
flotant de consumir en la seva gran major ia 
aigua embotellada en ampolles de plàstic d'un 
sol ús.
A les Illes Balears ar r iben a l'any 16,5 milions de 
tur istes (Agència d'Estratègia Tur ística de les 
Illes Balears [AETIB], 2018) atrets pel paisatge i 
l'ofer ta tur ística. Per això, l'índex d'intensitat 
tur ística balear és dels més elevats entre els 
ter r itor is insulars del món (BOE núm. 89, 
2019). Però després de la façana de ?illes de 
vacances? no tot és per fecte, i es produeixen 
situacions que podr ien ser categor itzades com 
a vulneracions al dret humà a l'aigua. 
Revelant- se que par t de la població balear no 
disposa d'aigua apta per a consum i que de 
mit jana una persona resident consumeix 118 

litres per persona/any d'aigua embotellada, en 
la seva gran major ia en ampolles de plàstic 
(Minister i Agr igultura Pesca i Alimentació 
[MAPA], 2018). Així, la discussió sobre l'aigua 
implica tant el model energètic, pel gran 
consum d'energia esperat per par t de les 
dessaladores, com a la generació de residus, 
sobretot per la tendència a consumir aigua 
mineral embotellada.
Els elements bàsics per a determinar la qualitat 
de l'aigua són la potabilitat i l'acceptabilitat de 
l'aigua. El meu treball de recerca sobre el Dret 
humà a l'aigua a les Illes Balears, s'emmarca 
sota el projecte sobre ?la qualitat de l'aigua 
potable a les Illes Balears i el seu efecte sobre 
el consum del plàstic? de Save The Med, que 
busca reduir el consum d'aigua embotellades 
en ampolles de plàstic, per a reduir la 
generació de residus i la contaminació del 
medi ambient.
Per a aquest estudi es va establir  la hipòtesi 
que, a causa de la mala qualitat de l'aigua, 
aquesta no és acceptada per la població i per 
això recorre al consum d'aigua embotellada. A 
través de les dades presentades en aquest 
estudi sobre la qualitat de l'aigua (recollides el 
2019, poden haver variat) i les dades 
consultades en els diferents plans hidrològics 
de la demarcació, que avaluen la contaminació 
de les aigües subter rànies, podem suposar que 
existeixen multitud de xarxes que es troben en 
un estat cr ític de contaminació o ja 
contaminades. Per això, al voltant del 19% de 
les xarxes de distr ibució de balears no són 
aptes per al consum. Sent aquest fet una 
vulneració del dret humà a l'aigua per a les 
poblacions afectades. Existeixen xarxes de 
proveïment que es troben en els límits de la 
potabilitat. Com, per exemple, la xarxa de 
proveïment del municipi de Lloret de 
Vistalegre, que actualment té una concentració 
de 49 mg/l de nitrats, però que a l'agost es 
trobava classificada com a aigua no apta per al 
consum, per contenir 53 mg/l de nitrats.
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Sembla lògic suposar que si un habitant 
detecta un sabor en l'aigua (per les qualitats 
calcàr ies pròpies de l'aigua de balears) i, al seu 
torn no disposa d'una informació actualitzada 
sobre la qualitat de l'aigua, el seu escepticisme 
i tendència cap a la compra d'aigua 
embotellada pot augmentar, a més de 
promoure un major rebuig de l'aigua de 
l'aixeta. El consum elevat d'aigua embotellada 
en comparació amb altres comunitats 
autònomes també és un indicador de la falta 
d'acceptabilitat de l'aigua de l'aixeta de balears. 
A Balears es consumeixen 118 l/persona/any 
mentre que en la Comunitat de Madr id es 
consumeixen 18,88 l/persona/any (MAPA, 
2018).
Així es pot concloure que s'està produint una 
vulneració del dret humà a l'aigua per a més de 
120.000 residents (10% de la població balear), 
per no disposar actualment d'aigua potable.

Ens trobem amb una localització com les Illes 
Balears que es caracter itza per un sistema 
heterogeni de gestió de l'aigua i al seu torn per 
grans pics de població. Per això, la 
responsabilitat de garantir  el dret humà a 
l'aigua no sols recau sobre el pr incipal titular 
del servei, l'autor itat local, sinó que també 
recau sobre l'empresa que pot ser que hagi 
adquir it la concessió del servei, sobre la 
indústr ia, l'agr icultura i ramader ia i sobre tota 
la població tant resident com visitant.
Amb aquest posicionament cap a la 
responsabilitat compar tida es busca ressaltar 
que, per exemple, la contaminació dels 
aqüífers no és solament responsabilitat dels 
agr icultors i ramaders, sinó que també es deu 
en gran manera a l'alta demanda i pressió 
humana que sofreixen les masses d'aigua de 
l'arxipèlag. Al seu torn, emfatitza que el gran 
consum d'ampolles de plàstic és tant, una falta 
interès de la població balear per exigir una 
millora de les xarxes de consum, així com, una 
falta d'esforç per par t de les autor itats locals 
per promocionar l'aigua de l'aixeta com una 
font d'aigua segura, on l'aigua és potable, o la 
promoció d'alternatives al consum d'aigües 
embotellades en plàstic, on l'aigua no és 
potable.

Foto: Climent Picornell Bauzà.

Extracte del seu Treball de Fi de Màster : "El derecho 
humano al agua en las Islas Baleares.  Estudio de caso 
de Save the Med y la reducción del uso del plástico" 
(juny 2020).
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Cinc pous públics del Pla

El proveïment d?aigua 
subter rània va ser una de les 
grans preocupacions dels 
nostres jurats des de 
l?establiment de les pr imeres 
viles. S?ha de tenir en compte 
que el fet de tenir una cisterna 
pròpia era un luxe no a l?abast de 
tothom, així que les autor itats 
locals resolgueren aixecar o bé 
declarar alguns pous d?ús públic 
per tal d?abastar les necessitats 
de la població. 

Evidentment, la més impor tant 
presència de pous, quant a 
nombre i qualitat constructiva, 
la trobam al Pla i Migjorn de 
Mallorca. Els municipis del 
vessant muntanyós de Mallorca 
no necessiten aquest tipus 
d?estat jament d?aigua ja que 
estan prou proveïts de fonts 
canalitzades i altres sistemes 
d?emmagatzenament prou 
efectius (cisternes, basses, aljubs 
i, sobretot, safareigs). A 
l?inter ior, és clar, la manera 
d?obtenir i guardar l?aigua es feia 
mit jançant pous. La manera de 
captar el líquid era cercar una 
vena subter rània impor tant; 
aquests rebien el nom pous de 
vena. Però quan els pouers 
trobaven petites filtracions 
d?aigua de pluja tenien  un pou 
de greixina.  

La problemàtica de la titular itat 
pública del pous ja és molt 
pr imerenca. Les pr imeres 
disputes són del segle XIII, pocs 
anys després de la conquesta 
catalana. Amb el repar timent de 

les noves ter res, els pous 
construïts anter iorment eren 
objecte de bregues entre els 
incipients propietar is i la 
comunitat.

És per això que tradicionalment 
s?ha identificat el pou públic 
amb un suposat or igen 
musulmà. És molt habitual 
sentir  l?apel·latiu pou sarraïnesc 

o pou de temps des moros tant a 
la documentació com oralment 
per tal de justificar- ne l?antigor i 
el caràcter públic. Però aquesta 
apreciació entra més dins la 
mitologia popular que no en la 
ver itat històr ica. 

Com ja es pot deduir, l?abandó 
d?aquest dipòsits és del segle XX. 
La instal·lació de cisternes a les 

Tomàs Vibot
Filòleg, investigador  i  guia cultural

Pou dels Hor ts, Sineu. Foto: Tomàs Vibot.
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cases par ticulars, la 
modernització de les tècniques 
de per foració, el canvi de vida 
provocat pel ?boom? tur ístic 
amb la consegüent sor tida del 
camp, i sobretot, amb la 
canalització de l?aigua 
mit jançant canonades de metall, 
feren que els pous 
s?abandonassin d?una manera 
accelerada, fet que trencava amb 
la seva utilitat històr ica, iniciada 
en molts casos, feia més de mig 
mil·lenni d?anys.

Les funcions dels pous són 
clares: proporcionar aigua a la 
població per beure, per rentar la 
roba i regar. Evidentment, els 
pous que disposaven de l?aigua 
de millor qualitat es reservava 
per al consum humà. Des del 
dipòsit es transpor tava el líquid 
mit jançant gerres fins a la 
destinació. Els pous emprats per 
a la rentada de roba són aquells 
que tenen adossades piques, que 
en alguns casos es troben 
cober tes per una teulada. Tenim 
constància que el pou Llavoner, 
a Sineu, exclusivament i 
únicament era utilitzat per 
rentar roba. Per al transpor t de 
l?aigua per regar es feia 
mit jançant bótes o bocois, tot 
damunt car ros. És clar que per a 
aquesta finalitat, l?aigua no havia 
de ser de la millor qualitat. 

Els pous, malgrat la gran var ietat 
de formes que presenten, és 
fàcil distingir- ne una sèr ie de 
par ts constants. En pr imer lloc, 
el pou pròpiament dit, pot 
presentar tres formes de 
plantes: quadrada, circular o 
rectangular, aquesta darrera la 
més comuna. La gran major ia de 
pous estan construïts amb la 
tècnica de pedra en sec, és a dir, 

amb absència de mor ter que 
lligui les pedres. De tota manera, 
n?hi ha alguns que estan 
paredats en verd, fet que 
sobretot és visible a la par t de 
dalt del dipòsit. No és estrany, 
però, trobar els pous picats 
directament a la pedra i són els 
que solen presentar una planta 
de forma circular. La 
profunditat, com és lògic, var ia 
segons la fondàr ia a què es troba 
l?aigua. Es pot dir, que aquesta 
oscil·la entre els 15 i els 40 
metres. 

En segon lloc, el pou es composa 
de mota, és a dir, aquella par t on 
es redueix l?ober tura del pou i 
delimita l?accés. Llavors el coll és 
l?element més significatiu del 
pou, ja que és la par t exter ior 
que defineix el caràcter general 
del dipòsit. Les plantes més 
usuals són la rectangular i la 
quadrada, tot i que també en 
trobam de més caires 
(hexagonals i, fins i tot, 
octogonals). Els colls s?aixequen 
normalment per peces 
rectangulars de pedra de marès 
o pedra viva, i també podem 
trobar una barreja entre les 
dues.  Els pilars són la base que 
sosté la cor r iola, per tant poden 
no aparèixer quan la corr iola 
està clavada en una paret. Solen 
haver- hi dos o quatre, i el 
mater ial constructiu més 
freqüent és el marès. Els pilars 
solen assentar- se sobre el coll o 
damunt la mota, encara que 
poden néixer directament del 
ter ra. Aquest element 
desapareix, evidentment, quan 
el pou compta amb capelleta. 
Sobre els pilars s?aguanta el 
travesser, el qual sol ser de 
fusta, generalment d?ullastre, i 
aquí hi penja la cor r iola. La 

corr ioles són per regla general 
de fer ro, encara que també n?hi 
ha hagut combinades amb fusta, 
i tenen un diàmetre que oscil·la 
entre els 20 i els 30 cm. 
Finalment els poals eren fets de 
fusta i metall, generalment 
fer ro, per tal que s?enfonsassin 
en ar r ibar a l?aigua. 

Un bon exemple de tot això que 
hem comentat fins ara és sens 
dubte el pou dels Hor ts, a 
Sineu. El trobam a la barr iada de 
ses cases Noves. Antigament, la 
placeta on s?alça el dipòsit 
s?anomenava placeta del pou des 
Hor ts. Es tracta d?un pou 
d?or igen medieval, tal com ens 
ho demostra la documentació ja 
que el pr imer cop que hi apareix 
és el 1392, quan els jurats del 
poble vénen a un par ticular el 
pou en benefici del poble. Les 
notícies són reiterades durant el 
segles següents, però sobretot 
són molt interessant les del XVI, 
quan s?esmenta la necessitat 
d?escurar el dipòsit. Aquest pou 
està paredat en forma de sínia, 
compta amb un coll rectangular 
construït amb peces de marès i 
pedra viva. Té quatre columnes 
també de marès i dos travessers. 
Destaquen les cinc piques, totes 
d?una gran dimensió. Fa uns 
anys fou objecte d?una reforma 
impor tant.

El pou de sa Cova el trobam a la 
vora de la car retera de Manacor, 
en una impor tant cruïlla de 
camins del municipi que 
ar renquen en el mateix cantó de 
la vila. Segons algunes notícies 
fou per forat durant el segle XIX. 
Té un marcat aspecte rústic. El 
coll té forma de fer radura, sobre 
el qual se sustenten dues 
pilastres de marès amb els 
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capitells motllurats. Al damunt 
descansa el travesser. 
Actualment fretura de corr iola. 
Sobre un costat hi ha una pica, 
feta de pedra viva picada. 

Entre els molts d?exemples de 
pous del Pla, destaca per la 
complexa hamonia del conjunt, 
el pou de Jurà, a Lloret. S?ubica 
al costat del camí vell d?Inca, 
devers a 500 metres al nord del 
nucli urbà. Es tracta d?un dipòsit 
amb una factura molt peculiar, 
sobretot per comptar amb sis 
piques al ter ra. Presenta quatre 
columnes de marès i dues barres 
de fer ro compleixen la funció 
dels travessers. No té corr iola.  
Tot i que s?ha apuntat a un 
or igen islàmic, en realitat és al 
segle XVIII quan apareix per 
pr imer cop documentat. 

Un altre exemplar interessant és 
el pou de Dama, a Por reres. Es 
tracta d?un dipòsit molt 
paradigmàtic per l?auster itat del 
conjunt però amb un alt grau de 
bellesa. Manquen encara dades 
que puguin ubicar 
cronològicament el seu or igen, 
tot i que hi ha indicis que al 
segle XVI ja hi existia. Presenta 
un coll rectangular, amb parets 
lleugerament atalussades. Les 
antigues columnes de marès 
foren substituïdes per pilars, els 
quals sostenen una travessa de 
fusta, molt elegant. Compta, a la 
par t frontal, amb una llosa de 
pedra per accedir- hi més 
còmodament. Fou reformat l?any 
1993 i, per això, el seu estat 
actual de conservació és molt 
bo. 

Finalment, el pou de Castel l  
d?Amós de Costi tx és un cas 
força interessant. Per a alguns es 
tracta d?un dipòsit d?or igen 
sarraí, mentre que d?altres, com 
l?estudiós Gaspar Munar, el datà 
a 1567. No té coll i la boca està 
limitada per un reixat. Té una 
base de planta rectangular, amb 
piques picades a la pedra. La 
antiga corr iola penjava d?un 
bastiment fet amt tres politxons. 
Fa una sèr ie d?anys fou 
restaurat. 

Pou de Jurà, Pou de la Dama i 
Pou de Castell d'Amòs.
Fotos: Tomàs Vibot.
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Tenim un pla pel  Pla?
Est r atègia de sostenibi l i t at  tur íst i ca

Abr i l  2022

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 mil-
ions 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 ien-
tats a beneficiar a tots els residents dels 

municipis del Pla, reforçant la qualitat de 
"tur isme no estàndard", millorant la quali-
tat 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 compo-
nents, par lant amb la presidenta de la 
Mancomunitat del Pla, Joana Mar ia Pas-
cual i amb els protagonistes d'exper iències 
ja en marxa a la comarca per impulsar 
models de tur isme sostenible, respectu-
osos 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 emer-
gent com és la comarca?
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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)
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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.
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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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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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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.
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"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.
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"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.
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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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Pagesia:
passat , pr esent  i  futur  d'un ter r i t or i  agr ícola

Juny 2022

El trànsit d'una economia de subsistència 
(amb males anyades), a una economia 
basada en l'activitat tur ística (també amb 
males anyades, com acabam d'exper imen-
tar) es va donar a una velocitat ver tiginosa. 
Així es va produir un èxode dels trebal-
ladors agr ícoles al tur isme, amb els con-
següents efectes en el ter r itor i i la soci-
etat. El model tur ístic de Mallorca ha pre-
miat la quantitat sobre la qualitat i la soci-
etat illenca s'ha anat acostant cada vegada 
més al model urbà que no a l'agr ícola, el 
que va facilitar l'accés a serveis bàsics com 
l'educació, la sanitat o les comunicacions; 
però també va fer que es perdés una par t 
essencial i difícilment recuperable de la 
cultura i la memòr ia col·lectiva agr ícola i 
rural.

Malgrat els canvis, a diferència de les al-
tres comarques, el Pla ha conservat molt 
més aquesta herència, actuant com un 
pont entre el present i el passat de Mal-
lorca. En l'actualitat, les ter res conrades 
suposen un 84% del total de la superfície 
de la comarca. El paisatge del Pla és en-
cara avui eminentment agrar i i està ver te-
brat per la r iquesa cultural i patr imonial 
que reflecteix una històr ia lligada al ter r i-

tor i i al seu aprofitament: possessions, 
casetes, pous, molins, síquies... Aquest 
paisatge rural té una impor tància es-
tratègica dins el conjunt de Mallorca, en 
configurar una personalitat pròpia i difer-
enciada de la resta de l'i lla. Però el sector 
pr imar i al Pla es troba actualment amb 
dos reptes: l'econòmic, en el sentit de fer 
rendible l'activitat i generar ocupació; i el 
poblacional, en el sentit de fixar població 
resident.

En el dossier especial que estàs a punt de 
llegir ens proposam analitzar el passat 
pagès de la comarca, així com el seu pre-
sent i futur. En aquest sentit, ara que en-
cara estam immersos en la commemo-
ració del 500 aniversar i de les Germanies, 
val la pena recordar que aquella revolta 
(així com la dels Forans un segle abans), va 
ser un punt d'inflexió en la conformació de 
la Mallorca rural a les èpoques moderna i 
contemporània. Potser ara ens trobam en 
un nou punt d'inflexió, amb l'emergència 
climàtica i la transició energètica com a 
desafiaments a afrontar. Tindrà la pagesia 
la capacitat de reinventar-  se i promoure 
el canvi?
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L'herència agr ícola i  r ural de Mallorca

Juanjo Suárez, redacció EL PLA.-  És evident 
que Mallorca ha canviat més en els últims cent 
anys que no en tota la seva històr ia. Mitjans de 
transpor t, tecnologies de la informació, de-
senvolupament del tur isme... Han canviat la 
manera en la qual ens relacionam amb el ter-
r itor i. 
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 
menestrals, en una economia de subsistència 
amenaçada per les males anyades. La person-
alitat agr ícola del Pla ha estat conformada en 
un context històr ic en els segles XVI, XVII i 
XVIII on va dominar l'escassetat de recursos, el 
caciquisme polític, la relació amb els amos de 
possessions, "els senyors" del poble i la for ta 
influència de l'Església.

Un aspecte interessant és l'evolució de la 
propietat de la ter ra. La Dra. en Geografia 
Francisca Flor it Alomar apunta que des de 
temps medievals, convivint amb la gran propi-
etat nobiliàr ia, es va anar configurant també 
una petita propietat, com a antecedent del que 
ser ia l'ampli accés a la propietat rural del petit 
propietar i a par tir  de la segona meitat del 
segle XIX. La proliferació de casetes de camp i 
camins d'establidors que en aquell moment 
responien a una fórmula d'accedir a la propi-
etat de la ter ra, en alguns casos acabaran 
transformant- se i passaran a tenir usos més 
aviat urbans o a formar par t de la infraestruc-
tura tur ística.
Des de mitjan segle XIX, un dels pr incipals 
motors de r iquesa era el cultiu de la vinya. La 
viticultura mallorquina es beneficiava de la 
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demanda internacional i l'agr icultura es va 
anar especialitzant aprofitant la bonança 
econòmica, ocupant les millors terres en 
detr iment d'altres cultius. La fil·loxera, però, 
ar r ibà a Mallorca. Com recull Bar tomeu 
Barceló, la segona quinzena de 1891 es varen 
començar a observar els pr imers símptomes a 
punts de Llucmajor i Algaida. Com és sabut, la 
fil·loxera va acabar ar rasant.
Això no obstant, al segle XIX i pr incipis del XX, 
el Pla continuava proveint dels productes agr í-
coles bàsics a la resta de l'i lla. Quan als anys 
seixanta ar r ibà el boom tur ístic, bona par t dels 
treballadors del sector pr imar i canviaren 
d'ocupació per passar a treballar al tur isme a 
les zones urbanes i costaneres, generant un 
èxode rural. Paral·lelament, va començar la 
"revolució verda" amb la introducció en massa 
de cultius forans (substituint fins i tot per 
complet els autòctons), es mecanitzaren la ma-
jor ia de tasques agr ícoles i començaren a 
emprar- se de forma descontrolada els fitosan-
itar is per competir amb els productes que ve-
nien de la península. La devaluació del pro-
ducte agr ícola va ser inevitable i l'abandona-
ment del camp, quasi total. El panorama agr í-
cola, que havia sigut bàsic al Pla, quedà molt 
tocat. Això no obstant, sí que s'ha conservat 
l'herència rural i agr ícola, el paisatge, i par t de 
l'activitat econòmica.

Un patr imoni l l igat a la pagesia
Encara es conserven molts vestigis de la dedi-
cació històr ica a l'agr icultura, la ramader ia i, 
en general, a les activitats relacionades amb la 
ter ra. A tota la comarca es troben gran quanti-
tat de construccions d'aprofitament i ex-
plotació de recursos, com ara molins, pous, 
fonts, aljubs, sínies... D'altra banda, tant per la 
seva rellevància com a eixos ar ticuladors de 
l'economia com per la seva arquitectura, les 
possessions són essencials per a entendre el 
món rural.
Hi ha diversos espais museístics on conèixer 
en profunditat els detalls d'aquella vida tan lli-

gada al camp. Per exemple, el Centre d'inter-
pretació de la finca pública de Son Real, ubicat 
precisament als antics sestadors i a la casa dels 
senyors; el Museu Etnològic de Muro, amb una 
mostra d'eines agr ícoles; o la Casa Museu de 
Fra Juníper Serra a Petra, un exemple carac-
ter ístic de les cases tradicionals de la pagesia 
als segles XVII i XVIII. Com a cur iositat, un al-
tre museu, molt més par ticular i ara ja desa-
paregut, era el del Bar Central de Llubí i la seva 
col·lecció d'animals deformes.
La transformació de les formes de treball, els 
costums i, en definitiva, la memòr ia col·lectiva 
de la societat de mitjan segle XX queda reflec-
tida a l'obra "Veus del passat" de Joan Miralles, 
amb el recull d'onze entrevistes realitzades 
major itàr iament l'any 1969 a quatre dones i set 
homes de Montuïr i.

El sector  pr imar i  manté una cer ta activi tat 
econòmica
En la seva anàlisi de la geografia pagesa balear, 
l'histor iador Mateu Morro destaca Sa Pobla-
Muro i Ciutadella- Ferrer ies com els dos pr in-
cipals centres agrar is de les Illes. El Pla de 
Mallorca s'acosta, o fins i tot supera, la presen-
cial professional pagesa d'aquests dos centres 
agrar is, però amb una super fície més gran.
Al mapa agrar i de la comarca els nuclis més 
impor tants són Algaida, Sencelles, Sineu i Por-
reres, des del punt de vista de la presència 
d'unitats pageses professionalitzades. Llubí, 
Montuïr i i Sant Joan mantenen una presència 
pagesa viva; mentre que d'altres com Santa 
Eugènia, Costitx i Lloret, mostren, segons 
Morro, poca continuïtat pagesa.
Actualment, les terres agr ícoles estan desti-
nades al cultiu de secà, essencialment de cere-
als (blat, ordi i civada), ametllers, garrovers, 
figueres, olivars, vinya i far ratges. La ramade-
r ia també és present, amb ramat oví, boví i 
porcí.
La dedicació a l'agr icultura és remarcable i 
percentualment super ior a la mitjana de l'Illa. 
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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 (in-
dustr ial, serveis i construcció). Quant als tre-
balladors, el Pla concentra només el 3,5% de 
tots els treballadors de Mallorca, en canvi, en 
el subsector agr ícola hi trobem aproximada-
ment el 13% dels treballadors agr ícoles del 
conjunt de l'i lla. Les dades d'ocupació 
(prepandèmia) indiquen que l'agr icultura es 
manté al voltant dels 650 treballadors. Per fer-
nos una idea de la magnitud, és l'equivalent a la 
plantilla que tenia a Palma l'agència de viatges 
Thomas Cook abans de la seva fallida el 2019.
Són especialment rellevants els productes 
transformats com l'oli o el vi, ja que con-
tr ibueixen a generar llocs de feina amb difer-
ents graus d'especialització, així com a man-
tenir el paisatge. Per ara, però, continuen es-
tant en franca minor ia amb els productes que 
vénen de fora i la competència fa que tinguin 
sor tida sobretot en expor tacions a països eu-
ropeus del nord.

El futur  de la pagesia en el context de 
tr ansició
En un estudi de pr incipis dels 2000, el Dr. en 
Geografia Jaume Binimelis afirmava que "l'èx-
ode professional i l'envelliment han deixat tan 
malmesa la població activa agràr ia de les Illes 
Balears que en l'actualitat les probabilitats que 
es produeixi una successió generacional que 
garanteixi el futur de la pagesia són gairebé in-
existents". I és que els canvis socials i 
econòmics han propiciat que de cada vegada 
siguin més comunes les explotacions gestion-
ades per pagesos jubilats, l'agr icultura a temps 
parcial o l'agr icultura de lleure.

A la seva tesi, Binimelis destacava a més que la 
influència tur ística ha deixat dues empentes 
importants: la proliferació de segones residèn-
cies que s'anaren instal·lant en ter res que 
abans eren productives, i el canvi de propietat, 
que en molts casos ja no es pot qualificar de 
rural. A més, a l'especulació immobiliàr ia ara 
se suma la pressió energètica, ja que la in-
stal·lació de plantes fotovoltaiques, sense una 
planificació aparent, entra en competència 
amb l'agr icultura en ocupar sòl rústic.
El context d'emergència climàtica també fa 
necessar i gestionar l'agr icultura des d'aquesta 
perspectiva. D'una banda, s'ha de tenir present 
la disponibilitat d'aigua (un tema que vàrem 
tractar al número 14 d'EL PLA). D'altra banda, 
s'han de valorar les var iacions en les tempera-
tures i com es poden adaptar determinats cul-
tius com la vinya. També s'ha de tenir present 
l'afectació de noves plagues, com ja hem vist 
amb la Xylella.
En els dar rers anys, han sorgit var iants en la 
gestió de les explotacions i de cada vegada es 
veuen més explotacions dedicades a l'agr icul-
tura ecològica. Temporals com Glòr ia o Filom-
ena, la cr isi der ivada de la Covid- 19 o la Guerra 
a Ucraïna, han posat de manifest la impor tàn-
cia de la sobirania alimentàr ia i el producte lo-
cal. En aquest sentit, la transició econòmica (la 
diversificació), la transició social i la transició 
ecològica tenen una bona opor tunitat en l'en-
for timent i l'impuls de l'agroecologia, per les 
seves potencialitats en termes econòmics, tec-
nològics, de creació d'ocupació i per la seva 
relació amb el medi ambient.
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Memòr ia de la pagesia
Per Andreu Ramis

Doctor en Històr ia, antropòleg i gestor cultural. 
Membre de la junta de l'associació Pla de Mallorca XXI

Què en queda de la pagesia al Pla de Mallorca? 
Com ha contr ibuït a configurar la identitat 
d?aquest terr itor i inter ior i quins testimonis se 
n?han preservat amb finalitat de patr imonial-
itzar el seu llegat és el que volem apuntar en 
una síntesi de r isc. Què s?ha seleccionat per 
?representar? la pagesia a la comarca del Pla i 
fer- ne un inventar i d?urgència és un exercici 
sobre una par t nuclear dels mateixos ?nos-
altres? que cal observar amb cautela. La vol-
untat de preservació de romanalles i testimo-
nis, juntament amb les iniciatives per fer 
memòr ia, s?ha succeït al llarg de bona par t del 
segle xx i del que ja hem bestret del xxi. Tot 
plegat provatures més o menys reeixides per 
deixar testimoni d?una realitat desfeta i en 
bona par t traspassada per l?evidència del 
canvi.

Els intents de patr imonialització s?han succeït 
a distintes localitats amb la projecció o creació 
de col·leccions etnològiques que nodreixen els 
seus fons de souvenirs de la complexa i líquida 
deu de la ?pagesia?. Sense arr ibar a la categor ia 
de museus comptam amb algunes col·leccions, 
homologades o no, d?elements de cultura ma-
ter ial que abasten des de l?utillatge domèstic, 
passant per la tecnologia agr ícola, el transpor t 
i la tracció animal, les eines i estr is relacionats 
amb diversos oficis tradicionals i la més di-
versa representació de totes les categor ies de 
trastos. Les possessions dels Calderers a Sant 
Joan o la d?Alcoraia a Montuïr i compten amb 
àmplies col·leccions d?aquesta tipologia. 
També hi ha una més reduïda representació al 
monestir  de Cura. A aquestes col·leccions 
s?haur ien d?afegir les cases museu que s?han 
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recreades com a cases pageses a Costitx, Petra, 
Sant Joan i Sencelles i que s?inclouen com a es-
pais representatius de l?autenticitat del Pla de 
Mallorca, encara que amb deficients discursos 
museogràfics.
El vessant immater ial de les pervivències de la 
pagesia del Pla es tradueix en les fires temà-
tiques que, agombolant la històr ica fira de 
Sineu i la resta de fires agr ícoles i ramaderes 
d?altres pobles, s?han ar ticulades a l?entorn de 
producte local que es presenta amb recrea-
cions i representacions de ?singular itats?de la 
cultura local. En són bona mostra la fira de 
l?Albercoc a Porreres, la de la Mel a Llubí, la 
festa del Sequer a Llor ito, la de la Perdiu a 
Montuïr i o la festa del Meló a Vilafranca.
A més d?aquest corrent patr imonialitzador 
d?alguns elements mater ials o intangibles nos-
trats, autèntics i tradicionals de la pagesia 
nebulosa, en el Pla s?ha treballat en la creació 
de diversos reservor is de caràcter miscel·lani 
que contr ibueixen, però, a la preservació de la 
memòr ia oral i gràfica de la pagesia i a la seva 
documentació. Inicialment fou l?obra de folk-
lor istes com Rafel Ginard Bauçà (1899- 1976) i, 
més recentment, l?Arxiu d?Històr ia Oral de 
Joan Miralles (AHOJM), conservat a l?Arxiu del 
So i la Imatge (ASIM) del Consell de Mallorca, i 
que ha donat lloc a algunes publicacions es-
pecifiques sobre Montuïr i o el Fons Etnogràfic 
Antoni Ar r ibas Palau, conservat a l?Arxiu 
Històr ic de la UIB (AHUIB), amb enregistra-
ments sonors datats entre el 1980 i el 1991 de 
gairebé tots els pobles del Pla. S?hi ha de sumar 
encara el més recent projecte de Mallorca Oral, 
promogut des del Museu de la Paraula de Sant 
Joan o el document ?El Pla de Mallorca, la ve-
locitat d?un canvi?, realitzat per l?Associació de 
Var ietats Locals.

Si ens limitam als clàssics, la memòr ia gràfica 
de la pagesia del Pla de Mallorca és ben repre-
sentada als arxius fotogràfics de Josep Pons 
Frau (Sineu, 1883- 1952), de Pere Mascaró 
Castelló (Mar ia de la Salut, 1888- 1973) o de Cli-
ment Picornell Bauzà (Sant Joan, 1956- 2003). 
Els fons d?aquests fotògrafs estan dipositats a 
l?Arxiu Municipal de Palma, a l?Arxiu Històr ic 
de la UIB i a la Biblioteca Gabr iel Llabrés Quin-
tana de Palma. La televisió pública esmerça els 
recursos en ?documentar? la car icatura de la 
pagesia.
Aquesta és, a grans trets, una possible relació 
de testimonis de la pagesia del Pla, com a gen-
eradora de patr imoni. Una visió parcial i esbi-
aixada que no fa justícia al paper que realment 
exercí la pagesia a l?economia, la societat i la 
cultura en el decurs de la històr ia de Mallorca. 
Potser, però, el patr imoni més impor tant que 
ens ha llegat la pagesia sia el paisatge. Un dels 
actius més visibles i no sempre valorats ni 
respectats. 

Juny 2022 /  7EL  PLA

Fons Fotogràfic Climent Picornell Bauzà (AHUIB).

191Pagesia



EL  PLA8/ Juny 2022

El Pla, a la cua en la tr ansició 
cap l?agr icultura ecològica?

Per Nofre Fullana Llinàs
Coordinador tècnic d?APAEMA

Les Illes Balears estan exper imentant un auge 
de la producció agràr ia ecològica en els dar-
rers anys. Som la quar ta comunitat autònoma 
amb més super fície inscr ita, per dar rera An-
dalusia, Catalunya i Múrcia, tres superpotèn-
cies europees en el cultiu ecològic. L?any 2021 
es va tancar amb prop de 40.000 hectàrees in-
scr ites al Consell Balear de la Producció 
Agràr ia Ecològica (CBPAE), l?organisme que 
controla i cer tifica aquest tipus de producció, 
així com la transformació i venda dels seus al-
iments. Això suposa més del 16% de la super fí-
cie agràr ia útil pel conjunt de l?arxipèlag, i en 
el cas de Mallorca, s?assoleix el 18%. Aquests 
percentatges ens ubiquen a molt bona posició 
per ar r ibar al 25% de super fície ecològica per 
al 2030 que marca l?estratègia Farm to fork de 
la Comissió Europea. 

No hem d?oblidar que l?agr icultura ecològica és 
una producció reglada per una normativa eu-
ropea que defineix quins adobs, quins fitosan-
itar is i quin maneig es pot fer de la ter ra i dels 
animals sota aquesta marca de qualitat. La 
traçabilitat és un dels punts for ts de la pro-
ducció eco, des de la llavor fins al consum de 
l?aliment per par t de la persona consumidora. 
Es tracta d?una activitat agroalimentàr ia que 
procura tancar cercles dins d?una cer ta prox-
imitat i que empra només substàncies d?or igen 
natural. Tot això li confereix la capacitat de ser 
una agr icultura i una ramader ia més respec-
tuosa amb el medi i la salut de les persones.
Però perquè a Balears feim més via que altres 
comunitats autònomes en aquesta transició 
ecològica? Alguns autors ho atr ibueixen a la 
marginalització de l?agr icultura provocada pel 
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tur isme des de fa seixanta anys, que ha estat 
cr ítica en la desapar ició d?un gran nombre 
d?explotacions agràr ies. No obstant això, el 
procés haur ia facilitat el manteniment d?una 
tipologia d?explotacions familiars, molt diver-
sificades, en extensiu, que haur ien incorporat 
poc o gens les pràctiques de la mal anomenada 
Revolució verda. Així, aquestes tendr ien molt 
més bo de fer el canvi cap a l?agr icultura 
ecològica perquè és, pràcticament, el que han 
fet tota la vida. 
Vol dir això que l?agr icultura ecològica no és 
productiva i poc professional? La Diagnosi de 
la producció agràr ia ecològica, un treball de 
dotze mesos realitzat per APAEMA i encomanat 
per la Conseller ia d?Agr icultura, Pesca i Ali-
mentació, ha permès fer aflorar una gran 
quantitat de dades sobre la situació de l?agr i-
cultura ecològica gràcies a l?entrevista personal 
a 808 operadors ecològics: rendiments, costos, 
maneig, comercialització, inversió, laboral, 
problemàtiques específiques, etc. Entre d?al-
tres, justament, destaca el nivell de profes-
sionalització, tres vegades super ior a l?agr icul-
tura convencional. Es tracta d?un sector 
dinàmic, jove i format (mitjana de 51 anys dels 
titulars d?explotacions i amb alta presència de 
titulats universitar is). Productiva i adaptada al 
ter r itor i, ja que les var ietats locals i races 
autòctones són encara avui la base de la pro-
ducció ecològica, la qual, segons les dades 
analitzades en aquest treball, es comercialitza 
en un 85% a l?illa.

A les darreres estadístiques publicades pel CB-
PAE, corresponents a l?any 2021, entre els deu 
municipis mallorquins amb més hectàrees in-
scr ites en agr icultura ecològica, hi trobam un 
municipi de la zona del Pla: Porreres, amb 1.316 
hectàrees. Faltar ia veure el rànquing de la pro-
porció de super fície eco respecte del total mu-
nicipal, emperò tenim la sensació que el Pla 
està quedant enrere respecte d?altres comar-
ques de l?illa. Possiblement, hi tengui molt a 
veure el fet que el cereal sigui el cultiu pre-
dominant. La cerealicultura li costa més donar 
el pas cap a l?agr icultura ecològica perquè és 
més dependent de fer tilitzants nitrogenats, els 
quals necessàr iament s?han de substituir per la 
sembra de lleguminoses o la rotació de cultius 
quan es passa a ecològic. A més, la ramader ia 
ecològica, destí pr incipal en cas que aquest ce-
real pogués ar r ibar a cer tificar- se pel CBPAE, 
té cer ts problemes per prendre el vol com a 
producte de consum popular itzat: la major ia 
d?animals cr iats en ecològic s?acaben venent 
com a convencionals perquè no hi ha demanda 
suficient. Sens dubte aquesta és una causa di-
recta de la velocitat més lenta d?inscr ipcions de 
cerealistes dins d?aquest model de producció.
Si d?una cosa es caracter itza el Pla dins la 
situació de l?agr icultura ecològica de Mallorca 
és que és bressol de nombrosos i interessan-
tíssims projectes de producció i també de 
transformació ecològica. Destaquen dos pro-
ductes, el vi i l?oli. Cellers com Can Majoral i 
Oliver Moragues (Algaida), Mesquida Mora i 
Can Feliu (Porreres), o Can Coleto (Petra), en 
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són exemples. Oliers com Olír ic (Santa Eugè-
nia), Oli Nostro i Oli d?un temps (Petra) o Gos-
salba (Sant Joan). Però també es produeixen 
altres productes, com l?hor talissa (Sa Teulera, 
Petra; Can Caló, Sencelles; Can Delomo, Al-
gaida), els embotits (Can Fer rer ico, Porreres) i 
les far ines de var ietats locals (Blat Net, Sant 
Joan). De carn, podem trobar carn de me 
ecològic (Pagesos Ecològics de Mallorca, Por-
reres), carn de vedella (Can Piol, Vilafranca) i 
carn de pollastre (Jaume Sureda, Mar ia). Vos 
convidam a conèixer aquests projectes de 
pr imera mà, i donar- hi supor t consumint els 
seus productes (d?aquests i de tots els produc-
tors ecològics locals).
Donant resposta a la pregunta inicial que ens 
fèiem al títol, no, el Pla no només no queda 
enrere sinó que és des del Pla que s?ha ajudat i 
molt a expandir la producció agràr ia ecològica 
ar reu de l?illa. Pr imer, perquè alguns projectes 
del Pla foren pioners en produir en ecològic i 
serviren de mostra perquè d?altres s?animessin 
a fer la passa. Segon, perquè hi ha hagut un 

ajuntament que ha destacat com a referent en 
agr icultura ecològica. La Diada d?agr icultura 
ecològica, la fira de referència d?aquest sector, 
va néixer i continua quinze anys després a 
Porreres. A més, aquest poble ha acollit tant la 
nostra associació, APAEMA, com ara, de nou, 
el CBPAE, una empenta que s?ha d?agrair a 
aquesta vila i al seu ajuntament.  
En un context global de tremenda incer tesa, 
d?encar iment continuat de combustibles i fer-
tilitzants, és ben segur que, en futur pròxim, el 
Pla, com a centre de l?illa i comarca rural per 
excel·lència que és, serà protagonista de la 
transició cap a l?agr icultura ecològica. Neces-
sitam els seus sòls profunds, ter renys planers i 
fèr tils, per incrementar els nivells d?autoabas-
timent alimentar i de Mallorca, tot esperant 
que els que hi vivim siguem conscients de la 
impor tància d?aquests com a recurs finit, limi-
tat, i que ara, més enllà del seu atractiu immo-
biliar i, són objectiu d?una preocupant prolif-
eració de parcs fotovoltaics.
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Una de les estratègies amb les quals històr icament ha sobreviscut la pagesia és el 
cooperativisme. Compar tir  exper iències, coneixements i xarxes de distr ibució fa 
més fàcil que petits productors i productores puguin subsistir. És el cas de la 
Cooperativa de Pagesos Ecològics de Mallorca. Xerram amb el seu president, el 
ramader Xisco Llompar t.

?Una i l la plena de palmeres en l loc d?hor ts i  
fr ui ter s ens du cap a una mor t social?

Com neix la cooperativa?
Pagesos Ecològics de Mallorca neix en el si 
d?APAEMA per donar supor t a la comercial-
ització de productes ecològics locals, de petits 
productors i elaboradors de l?illa.
Es crea a pr incipis de 2017 per albergar els ra-
maders d?oví sota la marca ?ME ecològic de 
Mallorca?.  L?any 2018 s?habilità l?obrador carni 
a Binissalem per tal d?ofer ir  talls de carn inter-
essants per als consumidors.
L?any 2020 es crea la secció d?hor ta incloent 
producte fresc per abastir  a grans 
consumidors.
Quina és la fi losofia o la missió de la 
cooperativa?
Som una cooperativa compromesa amb el ter-
r itor i, que creu fermament en un canvi de 
model productiu, més sostenible i proper.  
Comprant a la cooperativa estàs donant supor t 
a la petita pagesia ecològica de Mallorca, la 
qual, a banda de produir aliments localment, 
està mantenint una xarxa agroecològica que 
conforma el paisatge de Mallorca, tant en boca 
de tots.
Quants pagesos i  pageses formen par t de la 
Cooperativa? Quants d'el ls per tanyen a mu-
nicipis del Pla de Mallorca? 
En total són 30 ramaders i 14 productors 
d?hor ta. Els ramaders estan pr incipalment al 
que anomenam mar ines o zones de muntanya. 

D?hor tolans en tenim per tota l'i lla, quatre 
d'ells a la zona del Pla.
Què motiva els pagesos i  pageses a apostar  
per  l 'agr icultura ecològica?
La sensació d?estar fent les coses bé. De saber 
que allò que fas tu t?ho menges a gust i que la 
ter ra que deixes no és cada vegada més pobra.
Què apor tau els pagesos i  pageses a la co-
marca, des del punt de vista econòmic, ambi-
ental, social, etc.? 
El sector pr imar i és per definició el sector on 
produïm el que és essencial. La resta és secun-
dar i, com la indústr ia, etc., o terciar i  on 
trobam tots els serveis, alguns molt necessar is 

L'entrevista

Foto: Última Hora.
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com són l?educació i la salut i d?altres 
econòmicament massa predominants, com és 
el cas del tur isme. 
Una pagesia agroecològica fixa les persones al 
ter r itor i i en dignifica el seu treball, no tan 
sols cuida el ter r itor i, també en treu aliments. 
Veure una illa plena de jardins de palmeres en 
lloc d?hor ts i fruiters ens du cap a una de-
strucció no només del paisatge, ens du cap a 
una mor t social. La natura no és només per 
admirar- la: nosaltres en formal par t i d?una 
manera o d?altre hi esteim constantment in-
teractuant. Pasturant un ramat feim net el 
bosc i n?evitam el seu envelliment, anant d?ex-
cursió el gaudim, però no evitam cap incendi.
Amb quins reptes o dificultats vos trobau? 
El pr incipal repte amb els que es troba la pa-
gesia, especialment la que es dedica a 
l?agroecològica, és el de la comercialització. 

Durant el confinament ens vàrem posar les 
piles i ar r ibàrem a vendre tot el nostre pro-
ducte. Ara costa molt, la gent ha tornat a la 
seva rutina i fer ar r ibar el producte ecològic de 
proximitat no és fàcil. Jo sempre dic que és un 
peix que es mossega la cua. Necessitam molts 
més pagesos però també arr ibar al consumi-
dor. 
A la cooperativa ens falta un salt d?escala per 
poder ar r ibar al consumidor final. Però pro-
duir tampoc és senzill, allò més fàcil és car-
regar a Mercapalma i vendre allò que saps que 
vol la gent. Per desgràcia, avui en dia la gent 
no sap que és un producte de temporada. Amb 
això hi hem hagut de fer molta feina amb les 
escoletes, que era un dels nostres reptes. Ara 
en servim a cinc i de cara a l?any vinent en po-
drem servir moltes més.

Fotos: Pagesos Ecològics de Mallorca.
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"Podem semblar  peti ts, però amb la nostra activi tat 
contr ibuïm a moure l?economia del Pla"
XAVIER MORATINOS
Blat
Sant Joan

En Xavier és un mestre jubilat que ha decidit 
dedicar- se al cultiu de blat ecològic, sobretot xeixa 
(ara s?estan començaran amb blat barba i altres va-
r ietats de blat antic). Té 8 hectàrees conreades a 
Sant Joan, que treballa amb el supor t de la seva 
família. Un cop transformat en far ina, comercial-
itza el producte a través de la seva marca, Blat Net. 

?A ca nostra teníem terres, i n?he llogades un poc 
més?, ens explica en Xavier. Sobre les seves motiva-
cions per dedicar- se a la pagesia, ens diu: 
?M'agrada fer feina a fora vila, fer bon producte, 
ecològic, recuperar llavors nostres?. Per ell, no es 
tracta únicament de conrear el camp, el projecte va 
molt més enllà: ?el nostre blat és net de pesticides, 
és un producte km0,  jo sent que els pagesos que 
treballam així podem apor tar a les cr isis alimen-
tàr ies i a una manera de veure món diferent?. 

Per en Xavier, els pagesos i pageses apor ten moltes 
coses a la comarca. ?Podem semblar petits, però 
amb la nostra activitat contr ibuïm a moure 
l?economia del Pla, que està bastant malmesa?, 
raona, ?jo individualment represent molt poc, però 
si som molts podem dinamitzar l?economia par tint 
del que tenim: productes diferents, de proximitat i 
qualitat, ecològic, i amb això trobar un punt difer-
encial que ens ajudi a dir, som aquí i existim?.

Per ell, els pr incipals reptes tenen a veure amb la 
presència de les grans corporacions, que ?intro-

dueixen blats moderns, que són més productius i 
fan pans més grossos, però que donen més prob-
lemes de salut al consumidor?. Per fer front a aque-
sta competència, ho té clar : ?ens falta més coop-
eració i intercanvi d'informació entre els mateixos 
productors, aprofitar sinergies perquè els grossos 
no ens mengin?. També reclama a l?administració 
més col·laboració, sobretot per a la maquinàr ia o 
amb compra col·lectiva, com es fa a França, segons 
ens explica en Xavier. Amb un projecte pilot impul-
sat per Var ietats Locals han pogut accedir a una 
porgadora comunitàr ia que està a Sineu, però 
aquest petit productor, assegura que això no és su-
ficient.  

Experiències

Quina és la realitat de la pagesia d'avui al Pla de Mallorca? Quines són les seves 
motivacions per dedicar- se diàr iament a treballar el camp per ofer ir  a la societat 
productes de qualitat i proximitat? Amb quins reptes i obstacles es troben? Per 
conèixer un poc més sobre la seva situació parlam amb pagesos i pageses de la 
comarca.
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"L?apor tació més gran que feim és la gestió del ter r i tor i"

N?Antoni Garcías duu la pagesia a la sang. Tots els seus avantpassats, de 
par t de pare i mare, estaven vinculats al camp. ?Però jo ho vaig tr iar, eh??, 
ens explica. Avui es dedica al cultiu de secà, al cereal i als fruits secs, 
ametlles i gar roves. Té ter res llogades a Algaida, i produeix en ecològic. 
Comercialitza els seus productes a través de la Cooperativa d?Algaida, 
asociada a Camp Mallorquí. N?Antoni es vincula al moviment associatiu de 
la comarca, és membre de la junta directiva de Pla de Mallorca XXI.

?L?apor tació més gran que feim els pagesos és la gestió del ter r itor i?, ens 
conta, ?i això que cada vegada és més difícil: el ter r itor i està envaït per 
utilitats no agràr ies, sobretot residencials?. A això es suma una altra 
dificultat, a parer seu: ?cada cop hi ha menys pagesos, no hi ha relleu 
generacional?. Quan li demanam el perquè d?aquesta manca d?interès dels 

joves per dedicar- se a la pagesia, ens diu: ?econòmicament és poc atractiu i poc viable, i això òbviament duu 
al desànim. Es pot viure a fora vila, viure de fora vila més complicat?.

 

Experiències

EL  PLA14/ Juny 2022

ANTONI GARCÍAS
Blat i fruits secs
Algaida

"Apor tam r iquesa social i   mediambiental"

Tot i que va estudiar Filologia Catalana, el seu destí semblava 
estar escr it: forma par t de la quar ta generació d?una família 
vinatera. És la pr imera dona al capdavant. El 2012 engega el seu 
propi projecte: Mesquida Mora. Tot i que el projecte central és 
el cultiu de la vinya i el celler, a poc  a poc va introduint nous el-
ements. ?Estic intentant construir una granja, amb cultiu d?hor-
talissa, cr ia de gallines i oques, etc., tot per autoconsum?, ens 
explica, ?però això ho faig més des del romanticisme i el 
convenciment?.

?La gent que ens dedicam al camp, apor tam r iquesa des del 
punt de vista social, creant xarxa de feina i contr ibuint al fet que 
la gent no s?hagi d?anar fora dels municipis, i mediambiental, mantenint el paisatge i la verdor, la biodiversi-
tat i, sobretot, el respecte pel ter r itor i?, argumenta na Bàrbara. 

Respecte als reptes, ens diu: ?cada any trobam una dificultat nova, perquè els anys mai són iguals clima-
tològicament, per això crec que també cultivam resiliència i adaptació en el medi?. També identifica altres 
dos grans reptes: l?increment dels costos que estam vivint, que és transversal a tots els sectors; i la manca de 
mà d?obra. ?És difícil trobar gent compromesa, que es vulgui dedicar a fer feina a fora vila?, explica.

BÀRBARA MESQUIDA MORA
Vinya
Porreres
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"Hem de fer  entendre a la gent que no és el mateix el 
preu que el valor  d?un producte"

Na Teresa es dedica a l?hor ticultura ecològica, amb 
producte de temporada, a finques a Inca i a Llubí. 
Forma par t del projecte d?emprenedor ia Eima, que 
distr ibueix senalles amb els seus productes a 
domicili. Els dijous tenen una parada al mercat 
d?Inca. ?A par t de l?hor t, tenim cítr ics i tapereres, i 
enguany hem sembrat també ciurons i ordi?.

Tot i que no ve d?una família pagesa, ens explica 
que a ca seva sí tenien finques rurals i sempre hi va 
estar en contacte amb el camp i li agradava molt. 
Va estudiar enginyer ia agr ícola i feia feina d?asses-
sorament. ?Però tenia l?espineta clavada d?estar 
més en contacte amb la ter ra?, ens diu.

També veu clares les apor tacions que els pagesos i 
pageses fan al ter r itor i. ?L?agr icultura configura el 
paisatge i forma par t d?un sistema circular?, reflex-
iona, ?on hi ha pagesia es genera autosuficiència, 
sobirania alimentàr ia, economia diversificada i no 
només centrada en el tur isme?. ?A nivell social, els 
pagesos també cuidam i conservam un patr imoni 
cultural i unes savieses populars?, afegeix.

Per na Teresa, el paper de l?agr icultura també és 
clau en la prevenció incendis. ?L?altre dia que mi-
rava una foto d?aquests incendis que hi ha hagut 

per la península, es veia clarament com el foc s?at-
urava on començava la zona de cultius?, recorda, 
?la intervenció humana en l?entorn natural pot 
genera un equilibr i?.

Quant a les dificultats, na Teresa pensa que la 
pr incipal és l?econòmica. Sobre això ens diu: ?La 
pagesia és una activitat econòmica, s?ha de poder 
mantenir. Hi ha èpoques que hi has d?esser faci 
fred, faci calor, les hores que faci falta. És una feina 
que exigeix moltíssimes hores, que no es paguen. 
Jo ara per exemple, estic de baixa i m?és molt com-
plicat trobar i pagar algú per cobr ir les meves 
hores. A més, s?han de tenir molts de coneixements 
i habilitats físiques i intel·lectuals, per saber com 
funcionen tots els processos?.

Ara, la solució a la subsistència de la pagesia, passa 
per la valoració per par t de la societat, pensa na 
Teresa: ?Un dels nostres reptes és fer entendre a la 
gent que no és el mateix el preu que el valor d?un 
producte. Els preus que trobam al súper no són re-
als, estan per davall dels costos de producció. I així 
la pagesia no pot subsistir?.

Experiències

MARIA TERESA RAMIS SEGUÍ
Horticultura ecològica
Llubí/ Inca
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"Volem tenir  menys petjada ecològica i  autoconsumir, i  
a més ajudar  a crear  biodiversi tat i  regenerar  el sòl" 

Na Margalida i en Josep són una antropòloga (espe-
cialitzada en alimentació) i un fisioterapeuta, 
palmesans d?or ígen, però ja llubiners de cor. Fa 
quatre anys varen comprar la finca Son Viveta, a 
Llubí, i des de llavors dediquen les seves energies a 
aixecar un projecte d?agr icultura ecològica d?auto-
consum a aquest ter reny de 24 mil metres. Un pro-
jecte basat en els pr incipis de l?agr icultura regen-
erativa. Ens explica en què consisteixen aquestes 
tècniques i plantejament de treball de camp: ?Amb 
les nostres set ovelles anam fent pastura rota-
cional, també hem plantat lleguminoses vàr ies. 
Abans de la floració les ovelles se les mengen i 
deixen els nutr ients a la ter ra, recuperant més vida 
per al sòl?.

El projecte també es basa en la permacultura. Per 
això, han dividit la finca en diferents zones. Han 
plantat 45 oliveres, que en un futur asseguraran la 
producció d?olives i oli, i recuperat 90 ametllers 
que quan varen arr ibar estaven mor ts, i n?han 
sembrat de nous. També tenen garrovers, i una al-
tra zona, que anomenen ?parcel·la mediter rània?, 
amb pins pinyoners, arboceres i alguna figuera. A 
una altra parcel·la tenen fruits secs  i a una altra, 
fruiters. En total, han plantat 250 arbres. Bàsica-
ment, tenen tot el que necessiten per subsistir. 

?Som conscients d'aquest sistema depredador al 
qual vivim, els models de producció i consum no 
tenen sentit?, ens explica na Margalida mentre al-
leta el seu fill Mar tí, d?un any, ?sent d?una illa en-
cara som més dependents de l?exter ior?. Per això, 
amb en Josep, la seva parella, varen posar- se a cer-
car una finca per emprendre el seu projecte d?au-
toabastiment. ?Volíem tenir menys petjada ecològ-
ica i basar- mos en l?autoconsum per no ser tan de-
pendents?, ens explica, ?i a més fer- ho ajudant a 
crear biodiversitat i regenerant el sòl?.

Per què Llubí? ?Vàrem acabar aquí perquè és la 
zona on vàrem trobar el que cercàvem: a prop d'un 
transpor t públic, la finca té aigua i el preu era 
pagable. A la costa i la Serra és inviable, el que ens 
queda als mallorquins és el Pla?, explica. Tot i que 
existeix un lligam familiar, i sentimental, amb el 
poble, segons ens conta na Margalida: ?Els meus 
padr ins vivien a Son Serra, sempre aturàvem a 
Llubí. La dida del meu padr í era llubinera, tenia 
molta estima al poble?. A poc a poc es van integrant 
al poble, tot i que encara no hi viuen, esperen fer-
ho pròximament. En Josep és el fisioterapeuta del 
Club de Futbol de Llubí. ?Això ens ha ajudat molt a 
entrar al poble: quasi tothom té finques, són page-
sos o ramaders, i ens han ajudat molt, amb les 
ovelles, maquinàr ia, coneixements sobre el camp?, 
reconeix na Margalida.

Si tot va bé, començaran el projecte de reformes a 
la casa, que volen fer amb bioconstrucció, amb 
bales de palla recober tes d?argila (tota la matèr ia 
pr imera serà de Vilafranca i Llubí), seguint tèc-
niques de bioclimatització i arquitectura passiva. 

Tenen molt d?interès a vincular- se a iniciatives 
d?economia social al ter r itor i, per això formen par t 
d?APAEMA i de la xarxa de consum i rebost 
Nyàmera, de Sineu. ?Volem formar par t de la xarxa 
col·laborativa al Pla?, afirma.

Experiències

MARGALIDA MULET I  JOSEP BRUNET
Agr icultura regenerativa i permacultura
Llubí
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Pat r imoni  ar qui tectòni c:
r ef lex  d'una maner a de viur e

Novembr e 2022

"S'ha dit i repetit que l'objecte etnogràfic no 
existeix per ell mateix, és la societat que li 
atorga o refusa l'estatus, malavejant així de 
fer-  lo desaparèixer o de conservar-  lo com a 
testimoni de la seva històr ia i dels modes de 
vida que desitjam veure transmesos a la pos-
ter itat". Andreu Ramis, antropòleg, recollia al 
pròleg del llibre "Les cases de neu de Mallorca" 
aquesta afirmació del pensador i etnòleg 
Chantal Mar tinet. Al Pla de Mallorca no en tro-
barem de cases de neu (o al manco encara no 
hi ha hagut notícies), però si altres elements 
etnogràfics que són alhora patr imoni i testi-  
moni de la nostra històr ia; passat, present i... 
futur?
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L'arquitectura popular  al Pla de Mallorca

Juanjo Suárez, redacció EL PLA.-  Un dels lli-
bres emblemàtics - i imprescindibles-  per en-
tendre l'essència del patr imoni arquitectònic 
illenc és, sense dubte, ?Elementos básicos de 
la arquitectura popular de Mallorca?, dels ar-
quitectes Pere Rabassa i Eugenio de la Fuente. 
Al seu pròleg, el també arquitecte Gabr iel Alo-
mar Esteve, desgrana l??arquitectura popular?, 
aquella que neix directament del poble, i l??ar-
quitectura vernacular?, sinònim de l?anter ior i 
refer ida a una determinada regió o comarca. 
Un altre concepte ser ia ?arquitectura rural?, 
que és aquella que respon a necessitats agr í-
coles, i la ?semirural?, la dels pobles, a mig 
camí entre les cases de possessió i la dominant 
a la ciutat. A Mallorca, diu Alomar, no hi ha 
una arquitectura popular estr ictament uni-
forme, ja que cada zona, per qüestions ge-
ològiques, climàtiques o tradicionals, acaba 
tenint les seves pròpies modalitats. En qual-
sevol cas, construïda amb els mateixos mate-

r ials de l?entorn, forma par t integrant del 
paisatge, no el romp. 
A ?El Pla de Mallorca, didàctica per a l?estudi 
de la comarca?, els geògrafs Antoni Ballester, 
Miquel Gr imalt, Joana M. Petrus i Raquel Ro-
dr íguez, analitzen en detall aquesta arquitec-
tura popular i apunten com a caracter ístiques 
comunes la funcionalitat i l?auster itat, així com 
els valors estètics. On potser es veu millor la 
funcionalitat, assenyalen, és a les cases de 
possessió, l?estructura de les quals està rela-
cionada amb el cultiu dominant (és a dir, con-
stitueixen el centre de l?explotació agr ícola). 
Així, per exemple, a les possessions del Pla, el 
cultiu de la vinya implica el celler ; en el secà, 
la quar tera i els molins far iners. A la Serra, en 
canvi, el cultiu de l?olivera durà associat la 
construcció de la tafona; mentre que a les 
zones costaneres, l?amenaça d?atacs corsar is 
suposarà la construcció de la tor re de defensa.
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Patr imoni arquitectònic
Dossier

Cober ta, arqueta pluvial i mur caracter ístics del Pla de Mallorca. Fotografies d'Eugenio de la Fuente al llibre 
"Elementos básicos de la arquitectura popular de Mallorca".
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L?arquitectura rural té el caràcter de ser una 
arquitectura inacabada (o una ?arquitectura 
viva?), en la qual a mesura que apareixen noves 
necessitats s?afegeixen noves dependències, de 
manera que es poden destr iar diverses etapes 
constructives diferenciades. També és possible 
fer una distinció social entre les estances, amb 
la casa dels senyors, dels amos, les dependèn-
cies dels treballadors... I d?usos, a par t de l?es-
mentat agrar i, per exemple amb la capella.
A fora vila també es trobaven les cases d?es-
tablit, de caràcter unifamiliar, sorgides ar ran 
de la parcel·lació de les antigues grans ex-
plotacions. A més d?aquestes, pel que fa a les 
cases rurals, hi ha tot un seguit de tipologies 
constructives que eren habitades temporal-
ment o que s?empraven d?aixopluc o per 
guardar els ormejos, com per exemple les 
casetes de vinya, les casetes de figueral o les 
construccions per al bestiar. Les cases de roter 
al Pla només les trobam de manera ocasional.
Una altra tipologia d?arquitectura popular, en 
aquest cas urbana, són les cases de poble. Les 
tradicionals estan compostes de dos aiguaves-
sos: el pr imer amb les cambres i al dar rere la 
cuina i la ?casa del darrere? (que fa les funcions 
de sala d?estar). Normalment compten amb un 
corral. El por tal d?accés era tradicionalment de 
mig punt, tot i que amb el temps el rectangular 
es va fer més popular. El mater ial de construc-

ció, com hem dit anter iorment, depenia de la 
localització geogràfica: paret de pedra seca 
sense gaire ciments, o marès als pobles on més 
abundava. Puntualment, s?utilitzava pedra de 
qualitat per remarcar determinats elements de 
la façana, com el por tal o les finestres. Les 
parets de l?inter ior s?emblanquinaven per a 
dissimular les ir regular itats de l?obra, evitar la 
humitat o aconseguir claror. El sistema de 
cober ta és de teula àrab, situada sobre un en-
canyissat, i es complementa amb un sistema de 
canals per a recollir  l?aigua de la pluja, que va a 
parar a una cisterna. A altres cases la façana al 
car rer culminava per una volada de la teulada, 
on les teules de vegades es decoraven amb 
dibuixos o inscr ipcions a la par t infer ior. 
Trobam exemples a Sineu, Costitx, Montuïr i, 
Lloret o Jornets.
Pel que fa als elements o solucions construc-
tives, els arquitectes Eugenio de la Fuente i 
Pere Rabassa fan una descr ipció detallada a 
l?esmentat ?Elementos básicos...?. Tot i que no 
ar r iben a definir un ?estil Pla?, sí que identi-
fiquen caracter ístiques comunes entre les 
diferents zones i a la vegada diferents a la 
resta. Així, per exemple, al Pla de Mallorca po-
dem destacar la r iquesa desbordant de solu-
cions a les xemeneies; o la utilització de pedres 
arenoses als paraments, possible per la menor 
precipitació en comparació a altres punts de 
l?illa. 

EL  PLA4/ Novembre 2022

Portassa del Pla de Mallorca. Il·lustració de Biel Bonnín, al llibre 
"Elementos básicos de la arquitectura popular de Mallorca".
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Els autors de ?El Pla de Mallorca, didàctica...? ja 
aler taven l?any 1994, data de publicació del lli-
bre, que ?els elements distintius propis de l?ar-
quitectura popular mallorquina estan ame-
naçats per la introducció de motius i tècniques 
alienes, i per bastir- se amb mater ials no inte-
grats en el paisatge?. Opinió compar tida per De 
la Fuente i Rabassa, quan assenyalen a la 
quar ta edició del seu llibre, publicada el 2021, 
que ?encara avui, el nostre paisatge continua 
intervingut per noves edificacions que mani-
festen, en tants casos, el desconeixement de 
les caracter ístiques tipològiques i construc-
tives de l?arquitectura tradicional mallorquina, 
amb interpretacions que s?allunyen del con-
cepte i qualitat or iginals?.  

Alomar recorda que s?ha dit de la Mediter rània 
que té dues cares: una cara d?or i una cara de 
plata: la cara de plata de les cases blanques 
amb cober ta plana d?Eivissa o Andalusia, i la 
cara d?or de les cases color ocre amb cober tes 
de teula àrab de l?autèntica Mallorca rural. 
L?arquitectura popular es va desvir tuant en un 
procés que la duu a assemblar- se més a la de 
qualsevol lloc, en una espiral de pèrdua del 
patr imoni i memòr ia col·lectiva. Moment ara 
per a desafiar el temps, resistir- se a de-
saparèixer i fer br illar la Mediter rània daurada.

Il·lustracions de Joan Vilà (super ior esquerra) i Biel Bonnin (la resta) de  diferents elements arquitectònics del Pla de Mallorca, al 
llibre "Elementos básicos de la arquitectura popular de Mallorca".
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Apunts sobre l 'arquitectura 
popular  del Pla

Per Pere Rabassa
Arquitecte

Co- autor del llibre "Elementos básicos de la arquitectura popular de Mallorca" 

S'entén com a arquitectura popular aquella 
que neix directament del poble, vinculada al 
ter r itor i i els seus recursos, producte d'una 
cultura i les seves tradicions. Per això, a Mal-
lorca l'arquitectura popular no és uniforme, 
respon a les caracter ístiques geològiques, 
climàtiques i tradicionals del lloc. Els tipus de 
pedra existent és determinant. Així, en el Pla 
l'arenisca i concretament el marès, en les seves 
diverses var ietats, és el component fonamen-
tal d'aquestes construccions.
La casa de possessió mallorquina respon a la 
tipologia romana de tradició mediter rània, la 
seva planta és rectangular a la qual s'adossen 

altres rectangles complementar is, la cober ta 
és de dos aiguavessos i l'estructura és de murs 
de càr rega i bigues de fusta, encara que en al-
guns casos la planta baixa és voltada. Tenen la 
seva façana pr incipal or ientada al Sud, tantes 
vegades amb l'umbracle de la parra que pro-
porciona ombra a l'estiu i a l'hivern, sense 
fulles, permet un bon assolellament.
Aquesta tipologia d'or igen romà no està ex-
empta de la influència islàmica, gòtica i fins i 
tot bar roca, que es manifesta en elements 
complementar is com les ober tures, la deco-
ració, etc.
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Portassa del Pla de Mallorca. Il·lustració de Biel Bonnín al llibre "Elementos 
básicos de la arquitectura popular de Mallorca"
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D'altra banda, cal destacar el color com a ele-
ment essencial, els ocres en les seves diferents 
tonalitats i la teula àrab són els dominants del 
paisatge rural mallorquí. És la ter ra del lloc la 
que li dona el color. Els mater ials extrets per a 
la realització dels aljubs, element fonamental 
d'aquestes construccions, van ser sempre util-
itzats en la nova construcció. Així s'entén el 
mimetisme que adquireixen amb l'entorn. No 
podem oblidar la vegetació associada a aque-
stes construccions que completa el seu entorn, 
com són els arbres d'ombra, la palmera, les 
figueres, les figueres de moro, les parres i les 
plantes enfiladisses.
Per a concloure, és necessar i refer ir- nos a les 
noves construccions en sòl rústic. Mallorca ha 
sofer t en aquestes últimes dècades una trans-
formació molt impor tant del sòl rústic a causa 
de la construcció d'habitatges, generalment 
segones residències, que han canviat no sols el 
paisatge, sinó que també han provocat que l'ús 
del sòl perdi la seva qualitat d'explotació 
agràr ia. Les raons són evidentment 
econòmiques, el camp és, ara com ara, molt 

poc rendible i la pressió immobiliàr ia ha 
provocat aquest canvi. S'han adoptat mesures 
urbanístiques de protecció, però no han estat 
suficients.
Així mateix, és necessar i insistir  que en les 
noves construccions o rehabilitacions haur ien 
de recuperar- se els sistemes tradicionals de 
construcció com és el mur de càrrega com a 
sistema estructural pr incipal, els for jats unidi-
reccionals, el marès, la teula àrab i la fuster ia 
de fusta. És d'agrair l'esforç que, en aquest 
sentit, estan realitzant alguns professionals.
També caldr ia fer referència a les construc-
cions existents, moltes d'elles en ruïna, per la 
pèrdua de la seva cober ta i par t dels seus murs. 
La normativa actual, generalment prohibeix la 
seva reconstrucció. Creiem que és un er ror no 
permetre- ho perquè encara formen par t del 
nostre paisatge. És necessar i que les adminis-
tracions generals i locals facilit in la recon-
strucció d'aquestes edificacions mitjançant la 
seva catalogació i establint normes que ho per-
metin. Sempre serà millor reconstruir una 
ruïna que aixecar un nou edifici.
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Il·lustracións de Biel Alomar al llibre "Elementos básicos de la arquitectura popular de Mallorca"
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Les casetes de sequer : 
una tipologia arquitectònica tr adicional
Per Andreu Ramis Puig- gròs i Joan Vanrell Torelló

L?expansió del cultiu de la figuera, associada a 
l?establiment de grans propietats, degué esser 
un dels factors més visibles del canvi de 
paisatge del Pla de Mallorca cap a finals del 
segle xix i la pr imera meitat del segle xx. El 
1860, els catorze municipis que ara integren la 
Mancomunitat, tenien 4.399 ha i 42 a plantades 
de figueral i, cent anys més tard, el 1960, l?ex-
tensió d?aquest cultiu abastava 6.836 ha, 70 a i 
73 ca, amb tres municipis (Llor ito, Sant Joan i 
Sineu) on el figueral rondava el 30% de la su-
per fície cultivada. La pèrdua dels cultius de 
vinya, la compatibilitat de la figuera amb els 
cultius cerealícoles (es baixos) i la possibilitat 
d?accedir al mercat exter ior amb el producte 
assecat o transformat en proteïna animal 
(porcs grassos), expliquen aquesta expansió. 
És cer t que les possessions ampliaren les 
plantacions de figueral, però foren els pagesos 
petits i mitjans, que havien accedit a la propi-
etat de la ter ra a través de la fórmula de l?es-
tabliment, els protagonistes d?aquest canvi 
econòmic i paisatgístic.
Un dels efectes més visibles i alhora per-
durables d?aquell expansiu creixement del 
figueral, a hores d?ara desaparegut, fou la con-
strucció de nombroses casetes de sequer. 
Aquestes discretes i modestes construccions 
poblaren el parcel·lar i i alteraren notablement 
els costums i les formes d?habitar de la pagesia 
dels pobles del centre de l?illa. La caseta de se-
quer, entesa com a una de les tipologies arqui-
tectòniques lligades a l?explotació agràr ia, es-
devingué la infraestructura bàsica per a la 
recol·lecció i assecat de la collita de figues, 
l?engreix del porc matancer i l?habitatge dis-
pers des de finals del mes de juny fins ben en-
trat el mes d?octubre. 

Pitjant figues (AMP Fons J. Pons Frau C.25).

Una de les fixacions del fotògraf sineuer 
Josep Pons Frau (Sineu, 1883- Palma, 1952), 
enguany que es festeja l?Any Pons Frau, és 
bo de recordar- ho, era l?arquitectura popu-
lar, modesta, entesa com a contenidor d?ac-
tivitats. La senzillesa, rusticitat i possibili-
tats plàstiques que ofer ien les casetes i els 
sequers, així com la proximitat familiar a 
aquesta activitat pagesa, conver tiren aquest 
model constructiu en un dels motius de 
bona par t dels repor tatges de Pons Frau. 
N?és un bon exemple aquest clixé, d?una 
caseta de sequer, que forma par t d?un esce-
nar i de vida, d?activitat quotidiana, i que és 
la imatge d?una realitat social i econòmica 
que captà l?ull del fotògraf a la dècada dels 
vint del segle passat. 
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Les casetes o barraques de sequer són, encara 
ara, una manifestació arquitectònica poc 
coneguda i amb esquifida presència als estudis 
sobre arquitectura popular. La caseta de se-
quer és una tipologia edificatòr ia amb un gran 
sentit pràctic, utilitar i, funcional que procura 
economitzar al màxim els recursos disponibles 

a l?hora de realitzar la construcció que la fan 
mereixedora d?anàlisi, tant per les seves pecu-
liar itats, la seva impor tància quantitativa i les 
possibilitats de reutilització. La pèrdua de la 
seva funció pr imigènia ha abocat, a més, a la 
progressiva desapar ició i transformació radi-
cal i accelerada d?aquest tipus de construcció.

Son Rossinyol de na Magdalena Sastre, una caseta de sequer reconver tida a habitatge.

La caseta de sequer, almenys a par tir  del 
model més comú al Pla ?n?apor tam la 
descr ipció gràfica d?una selecció del municipi 
de Sineu?, és una construcció generalment 
rectangular, d?un sol aiguavés, una sola planta, 
normalment or ientada cap a migjorn i que 
aprofita els mater ials constructius propis de 
l?entorn immediat. És una arquitectura molt 
austera i sòbr ia, amb solucions constructives 
senzilles. Les parets són de paredat en verd 
?pedres assentades amb mescla de calç i 
grava? [A, B, C, D i E], mixtes de fàbr ica de 
marès i paredat en verd [F], o bé només de 
marès [G]; la cober ta és de llenyams, gairebé 
sempre sense obrar, canyissada i teules. El 
por tal sol estar acabat amb peces de marès o 

pedra escairada, amb una amplada 
determinada pel pas dels canyissos. Els 
finestrons, quan existeixen, solen esser 
d?escasses dimensions. L?espai inter ior 
normalment està mancat de qualsevol tipus de 
compar timentació, únicament als models més 
desenvolupats es pot trobar un petit 
escalfapanxes en un racó [01], una païssa amb 
les corresponents menjadores per a les bísties 
[02] i, en rares ocasions, un quar tet per a 
descansar [03]. A vegades, pot tenir un petit 
sostre [04], també de canyissada, al qual 
s?accedeix mit jançant una cur ta escala de gat, 
mòbil. A l?exter ior, si cal, s?hi van adossant tota 
una sèr ie de construccions que poden ar r ibar 
a donar al conjunt cer ta complexitat.
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Sa Coma de can Putxet, la juxtaposició 
de peces ha donat lloc a una caseta de 
sequer i una caseta destinada a habitatge 
temporal, unides per un porxo amb un 
forn i una assoll.

Aquestes edificacions complementàr ies, quan 
existeixen, sempre són les mateixes: un forn 
[05], normalment adossat a la façana o al costat 
de la caseta, per coure el pa i assecar les 
figues; un porxo per guardar els canyissos 
[06]; i també, moltes vegades, una assoll [07] 
on engreixar- hi els porcs; a vegades, una 

cisterna [08] ?amb una senzilla canal de teules 
per recollir  l?aigua de la cober ta? i un parral 
[09] davant la caseta complementen el conjunt. 
En alguns casos, sobre el forn podem trobar 
un assecador per a les figues, al qual s?accedeix 
mit jançant un rudimentar i pujador de pedra.

Son Frare (esq.) i Ca na Catalina Emperadora o sa Caseta Vella, emplaçada a la falda del Puig de Reig (dreta). Aquesta tipologia, 
que no és molt habitual, té la cober ta a dos vents.
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Son Rubí d?en Tomeuet, un exemple clar de juxtaposició de cossos. Era propietat de la família de Pons Frau (esq.).  

Can Cendra, cas de dues tipologies de paredat en el cos pr incipal, les que sustenten els llenyams són de paredat en verd i les de 
tancament  lateral són de fàbr ica de marès (dreta).

En definitiva, aquestes petites construccions, 
espargides per les planes i els discrets turons, 
donaren, al llarg de gairebé dos segles, solució 
a la població que es desplaçava temporalment 
a foravila per vetlar per la collita dels figuerals. 

A hores d?ara, en temps de rururbanització 
descontrolada, el seu ús i la seva adaptació i 
reconversió són un repte per les autor itats 
urbanístiques i els professionals de 
l?arquitectura.

Son Riutor t des Comte.
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L?estudi MARÈS està format per un equip multidisciplinar i que treballa de manera 
col·laborativa, ober ta i integradora en el camp de l'arquitectura, el patr imoni, el 
paisatge i l'ordenació ter r itor ial. Entre moltes altres coses, han elaborat els catàlegs 
municipals de patr imoni arquitectònic de diversos municipis de Palma. Parlam 
amb un dels seus integrants, l?arquitecte Jaume Luis Salas, per conèixer la seva 
exper iència i la impor tància d?aquesta eina de protecció.

?És el patr imoni que ens permet en gran 
mesura identi ficar  i  entendre el ter r i tor i , el 

paisatge, la cultura i  la societat?
Jaume Luis Salas, arquitecte, paisatgista i  urbanista

Vosaltres vàreu fer  el catàleg de patr imoni ar -
quitectònic d'Algaida, com va ser  l 'exper ièn-
cia? Com és el procés?
La tramitació d'un catàleg sempre es fa llarga, i 
més en cas d'Algaida, un municipi extens i r ic 
en patr imoni. S'ha d'elaborar la informació 
amb cura, s'han de localitzar i visitar cada un 
dels elements i espais a protegir, analitzar- los, 
interpretar- los, consultar- ne la bibliografia i 
sobretot establir  unes directr ius d'intervenció 

admissibles i preferents. La tramitació la pro-
mou l'Ajuntament, però és aprovada per or-
ganismes supramunicipals.
En el cas d'Algaida ens trobàrem que no es dis-
posava d'un catàleg aprovat anter iorment, si no 
únicament es disposava d'un inventar i d'edifi-
cis i elements protegits recollit a les normes 
subsidiàr ies. Així, tot i aquest punt de par tida, 
hem arr ibat a catalogar gairebé 400 elements 
cada un amb una fitxa específica.

L'entrevista

Molí de vent d'en Toni Xina (Algaida).

Foto: Última Hora.
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Quins són els elements de patr imoni arqui-
tectònic que predominen? Estan vinculats a 
la vida rural?
Els elements catalogats predominants corre-
sponen a l'arquitectura civil i, en segon lloc, 
als jaciments arqueològics. Cal remarcar que 
gairebé dos terços dels 400 elements i espais 
protegits estan ubicats en sòl rústic i la resta 
en sòl urbà. És clar que la major ia tenen una 
vinculació directa amb el món rural. Dins del 
terme municipal tan extens ens trobam amb 
un gran nombre de cases de possessió, molins 
de vent, camins, coves, creus de terme i sis-
temes hidràulics, entre altres elements que 
donen identitat al ter r itor i i que estan molt lli-
gats a l'ús que històr icament se n'ha fet de la 
ter ra.
Teniu constància de patr imoni arquitectònic 
que s'hagi perdut? Per  què?
El patr imoni ens per tany i ens identifica. És 
responsabilitat de tots preservar- lo i transme-
tre'l a les futures generacions perquè ens vin-
cula al nostre passat i ens interpel·la sobre el 
nostre propi futur. És clar que s'ha perdut pat-
r imoni i per aquest motiu és cabdal tenir un 

catàleg de patr imoni municipal aprovat, 
perquè és un document urbanístic comple-
mentar i al planejament municipal que permet 
regular i establir  uns cr iter is de protecció i in-
tervenció damunt aquest valuós patr imoni que 
es va deter iorant i perdent en el temps.
També n'heu fet d'al tres pobles de Mallorca. 
Pensau que és impor tant catalogar  el patr i-
moni ar quitectònic dels pobles? Per  què?
Ja n'hem elaborat 8 de catàlegs a Mallorca, i tot 
i que l'estructura de la feina és semblant sem-
pre acaba havent- hi moltes diferències depe-
nent del municipi del que es tracta, el que 
afegeix dificultat i a l'hora interès. És el patr i-
moni que ens permet en gran mesura identi-
ficar i entendre el ter r itor i, el paisatge, la cul-
tura i la societat al llarg del temps. Són grans 
les diferències entre els municipis de Tra-
muntana o del Pla, però és quan les compares 
quan t'adones de la r iquesa i la diversitat pat-
r imonial que tenim en un terr itor i tan acotat 
com és una illa, i de la impor tància de la seva 
preservació mitjançant la figura dels catàlegs 
de patr imoni i més quan avui dia quasi la mei-
tat dels municipis de Mallorca no tenen un 
catàleg de Patr imoni aprovat definitivament.

Sistema hidràulic de Son Trobat (Algaida).
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