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Ha passat un poc més d’un any des de que se celebraren les IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx, organitzades de manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx i l’associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fins a les darreres tasques d’edició i
maquetació de les seves actes, que constitueixen el present llibre. Durant aquest temps
els autors han acabat de completar, polir i compondre les idees que de manera clara i
brillant exposaren a la Casa de Cultura el desembre de 2016. Tot sovint la tasca d’escriure
no és senzilla i molt menys la d’ordenar un discurs perquè quedi entenedor. Des dels
Amics dels Closos volem agrair-los el temps i l’esforç que han posat en la redacció dels
seus treballs, més si tenim en compte que molts d’ells no tenen per costum exposar-los en
públic o, fins i tot, no s’havien plantejat mai presentar-los a unes Jornades. Amb tot,
també hem de dir que en alguns dels textos els hi manca la revisió final dels autors, bé per
maca de temps o perquè la donen per bona. Si s’observen algunes errades o imprecisions
en demanan per endavant disculpes, una lectura crítica sempre hauria de servir per
avançar.
Dins del nostre calendari d’activitats, possiblement, tenim dues fites periòdiques que,
malgrat el temps i l’esforç en dur-les a terme, ens fan més il·lusió. La primera, és el sopar
de recreació històrica que cada estiu ens permet conèixer millor les diferents societats que
han anat poblant aquest territori, així com gaudir de les seves menges. En segon és, sens
dubte, l’organització de les Jornades d’Estudis Locals. Des d’aquestes línies, tornam a
oferir el compromís de l’organització de les V Jornades l’any 2019, esperant tornar a
gaudir de la col·laboració de l’Ajuntament (tant des de la Regidoria de Cultura com des de
la mateixa Batlia). Sigui com sigui, fem una crida a participar-hi!

Miquel Àngel Vicens i Siquier
President de l’Associació dels Amics dels Closos de Can Gaià

Per a un poble és essencial (i estratègic) conèixer la seva història i la seva cultura, no sols
per raons acadèmiques sinó sobretot per edificar un futur que sigui millor que el passat. I
una manera molt especial i important de fer-ho és celebrant unes Jornades d'Estudis
Locals. L’element d’implicació i de participació, així com el fet de compartir i tractar
aspectes a vegades oblidats precisament pel món acadèmic, és el que dona caràcter a
l’activitat.
Al desembre del 2016 vàrem tenir l'oportunitat de gaudir de la quarta edició amb unes
ponències d’alt interès. Poguérem conèixer més aspectes de la nostra història però també
aprofundírem en altres aspectes com el folklore, el feminisme, l'educació, els esports, la
fotografia... tots ells molt transcendents per conèixer de més a prop el nostre passat, el
present i, és clar, tenir indicis del futur.
Aquesta publicació, que transcriu totes les ponències que es varen presentar, és una eina
molt útil per difondre el nostre àmbit més proper i promoure el coneixement d'aspectes
felanitxers. Per a l’Ajuntament és un obligació de molt agradable compliment i alhora un
honor poder col·laborar amb l’edició d’aquestes quartes jornades, així com ja es va fer en
les anteriors edicions.
Cal agrair a l’Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià la gran tasca que han fet per
organitzar, altre cop, aquestes Jornades d'Estudis Locals. Per tant, només em queda
desitjar que es torni a organitzar, com més aviat possible, la cinquena edició.
Esper que aquest llibre que teniu a les vostres mans serveixi per agafar més consciència de
la nostra realitat com a poble, i que també serveixi per donar el seu fruit. Entre tots
podem fer avançar Felanitx cap a una millor convivència. Més informació, més
coneixement serveixen per apuntalar un Felanitx millor.

Joan Xamena i Galmés
Batle de Felanitx
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INTRODUCCIÓ
La plaça Pax és un entorn clau dins el poble de Felanitx i punt de trobada dels alumnes del
CEIP Inspector Joan Capó i els alumnes de primària del CC Sant Alfons – Cooperativa
d’Ensenyament Es Lledoner. Per aquest motiu, part de les accions dutes a termes des del
projecte Mou-te amb cap durant el curs 2015/2016 han tengut la plaça Pax com objectiu.
Vivim la plaça va ser una diada escolar amb els alumnes de 1er i 4rt de primària dels
centres CEIP Inspector Joan Capó i CC Sant Alfons – Cooperativa d'Ensenyament Es
Lledoner que va tenir lloc el dia 1 de juny de 2016. La finalitat era que els nins i les nines
coneguessin en profunditat la plaça Pax mitjançant una gimcana per equips.

GIMCANA
Es va decidir que fossin aquests els grups que participaven a aquesta activitat
conjuntament amb els dos centres i tenint en compte el calendari escolar i les activitats
que els centres duen a terme. Seguint la mateixa estructura, es va realitzar primer la
gimcana amb els alumnes de 1er (de 9.30 a 11 hores) i després amb els alumnes de 4rt (de
11:30 a 14h). Entre una i l'altre, tots els nins i nines, els seus tutors, els monitors i
organitzadors varem berenar junts a la plaça Pax. Varen participar uns 240 alumnes (120
de 1rt de primària i 120 de 4rt de primària).
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Figura 1: Collage d’imatges de la Diada Escolar Vivim la plaça

Figura 2: Collage d’imatges de la Diada Mou-te amb cap

Per cada gimcana, es varen formar prèviament 10 grups de 10-12 nins i nins amb alumnes
de tots els grups de les dues escoles. Cada grup estava identificat amb una cinta de color
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diferent (amb un total de 10 colors, un per cada grup) amb el seu nom i cada grup tenia un
monitor de referència igualment identificat. Un cop reunits els grups, cada un realitzava
un joc/dinàmica de presentació i s'ubicava al seu punt de trobada (davall d'una morera
que també estava identificada amb el color del grup) per començar la gimcana.
Seguint una sèrie de pistes que identificaven comerços, mobiliari urbà... cada grup seguia
el seu itinerari i realitzava les activitats proposades. Després de la realització de cada
activitat, cada grup trobava un sobre amb una nova pista que marcava el proper destí i
una peça d'un trencaclosques que suposava l'activitat final per tots els grups. El
trencaclosques eren diverses fotografies (diferents per cada grup) que mostraven la plaça
Pax a diferents moments de la història. Per l'altra banda la peça tenia informació sobre la
història de la plaça Pax i el barri de Ses Torretes. Els trencaclosques dels alumnes de 1er
eren de 9 peces i els de 4er de 12 peces.
Jocs populars
Què es pot fer a una plaça? Jugar és una d'elles. Tot el grup havia de jugar a una zona
determinada de la plaça als jocs populars i/o lliures que decidissin entre tots.
Joc de les papereres
Cada grup tenia unes bosses de fems on tenia amagades peces del trencaclosques. El
fems (papers de diari i ampolles de plàstic buides) s'havia de recollir i separar. Per això els
grups tenien graneres, pales i poals de fems per recollir i separar.
Pintar pancartes: Repensam la plaça Pax
Hi havia 3 lones de 5 metres cada una amb les preguntes: Què es fa a una plaça? Quines
coses es podrien fer? A quines coses se pot jugar a una plaça? A les pancartes, els grups
havien de dibuixar i/o escriure les seves idees que donassin resposta a les preguntes
plantejades.
Photocall
Amb diferents elements (cartells, barreres, senyals de trànsit…) cada grup s'havia de fer
fotografies divertides que tenien com a protagonistes tots els nins i nines i d'escenari la
plaça Pax.
Recorregut amb obstacles
Els grups havien d'anar a diferents comerços (on trobaven peces i pistes) seguint les
normes de circulació però amb elements que podien dificultar el trajecte. Ulleres que
anul·laven la visió, pals de ceg, cadires de rodes, cotxets de nins petits… provocaven que
els nins s'ajudassin entre ells i comprovassin les dificultats dels desplaçaments.
Trencaclosques
Una vegada realitzades totes les activitats i aconseguides totes les peces, cada grup havia
d'anar al seu punt de trobada on tenia una plantilla on aferrar les peces i formar la imatge.
Una vegada fet, cada membre del grup signava als marges del trencaclosques.
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Decorar les moreres
La darrera activitat per tots els grups (després d'haver completat el trencaclosques) era
decorar la morera de referència amb les cintes de cada un amb el seu nom.
Entre les activitats, els alumnes de 1er també havien d'identificar una paperera i una
màquina d'ORA que tenien un sobre amb una peça i una pista cada un. Els alumnes de 4rt,
a part d'aquests dos elements, també havien d'identificar i anar a un banc, un contenidor
de fems i l'abeurador per poder completar el seu circuit.

Diada Mou-te amb cap
El dissabte 4 de juny es va dur a terme la Diada Mou-te amb cap que també tenia com
escenari la plaça Pax per tal de donar continuïtat a la resta d'activitats (l'any anterior,
primera vegada que es realitzava aquesta Diada, l'escenari fou la plaça de Sa Font de Santa
Margalida) i hi participaren unes 300 persones aproximadament (Figura 2).
Entre altres activitats, a la Diada Mou-te en cap (circuits d'educació viària, circuit d'skate,
sistemes de retenció infantil…) hi havia un racó dedicat a repensar la plaça Pax. Allà hi
havia plànols de la plaça Pax (Repensam la plaça Pax) i una pancarta buida per tal que els
assistents fessin propostes de millora. També es varen exposar les pancartes pintades a la
Diada Escolar pels nins i nines de 1er i 4rt de primària.

Figura 3: Plànol repensam la plaça Pax

Repensam la plaça Pax
Durant la primera setmana de juny, es va entregar a tots els alumnes d’infantil i primària
del CEIP Inspector Joan Capó i CC Sant Alfons – Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner un
plànol de la plaça Pax per tal que fessin les seves aportacions de millora de l’esmentat
espai. Als plànols es varen plantejar quatre qüestions:
•

Què es fa a una plaça?
78

IV Jornades d’Estudis Locals de Felanitx

•
•
•

Quines coses es podrien fer?
A què es pot jugar a una plaça?
Quines coses podria tenir la plaça Pax perquè fos un lloc en què totes les
persones se sentissin a gust i poguessin gaudir de l’entorn.

Les preguntes no eren de resposta obligada, només volien obrir la reflexió (tot i que molts
de plànols contenien la resposta). Els nins i nines i/o les seves famílies podien fer les
aportacions escrites i/o pintades damunt el plànol.
Resultats
Es varen recollir 526 plànols entre els centres educatius i la Diada Mou-te amb cap (en
aquesta diada es varen emplenar 23 plànols). Dels 1.098 plànols entregats als alumnes
d’infantil i primària dels centres CEIP Inspector Joan Capó i CC Sant Alfons – Cooperativa
d’Ensenyament Es Lledoner, es varen retornar 503 que suposa un 46% de participació. La
participació per centres va ser de 44% en el cas del CEIP Inspector Joan Capó i del 49% del
CC Sant Alfons – Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner.
211 dels plànols (el 40%) contestaven a la pregunta Què es fa a la plaça?. La resposta més
nombrosa corresponia a jugar (173) seguida de seure, descansar i relaxar-se (72), en tercer
lloc relacionar-se amb amics, família i altres (40). Hi va haver 16 tipus d’aportacions
diferents (Figura 3).

Figura 4: Respostes de Què es fa a una plaça?

Una de les qüestions importants era a què es juga a una plaça?, contestada pel 37% (195
plànols). Fins un total de 44 tipus de jocs varen ser esmentats als plànols. A les 7 primeres
posicions hi trobàrem: “pilla pilla” (109), futbol (65), conillons amagats (57), corda (31),
bicicleta (25), patins o patinet (24) i amb una pilota (22).
La informació principal que es volia extreure d’aquesta activitat eren propostes de
millores de la plaça Pax, aquelles coses que necessitaria tenir la plaça per ser un lloc
agradable on totes les persones puguin gaudir de l’espai. Les aportacions de millora que
varen proposar els nins i les nines i/o les seves famílies es podien dividir en cinc grans
grups: jocs, esports, mobiliari urbà, senyalització i seguretat viària i comerç.
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Tipologia d’aportacions:
•

•

•

•

•

Intervencions relacionades amb jocs infantils. Les cinc aportacions més repetides
són: parc infantil (226), gronxadors (127), tobogan (95), jocs pintats en terra (23) i
boti boti/llits elàstics (21).
Intervencions relacionades amb esports. Les cinc aportacions més repetides són:
porteria/camp de futbol (75), cistella/camp de bàsquet (54), circuit/pista de
patins, patinets... (41), màquines de gimnàsia (18) i rocòdrom/escalada (10).
Intervencions relacionades amb mobiliari urbà i altres. Les sis aportacions més
repetides són: vegetació (95), bancs (88), abeuradors (70), fonts (56), papereres
(43) i taultes de pic nic (43).
Intervencions relacionades amb senyalització i seguretat viària. Les cinc
aportacions més repetides són: aparcament de bicicletes (14), pas de vianants
(14), carril bici (11), eliminar zona blava (10) i peatonalitzar (10).
Intervencions relacionades amb comerç. Les cinc aportacions més repetides són:
gelateria (21), bar (13), quiosc (12), tenda de juguetes (7) i tenda/quiosc de
llepolies (6).

A partir de l’anàlisi de tota la informació recollida a les diferents activitats relacionades
amb repensar la plaça Pax es realitzaran tasques de millora de l’entorn durant l’any 2017,
seguint amb la filosofia del projecte Mou-te amb cap.
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