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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
1

Com definim la Salut? La OMS al 1948 , definí la salut com el “Complet estat de benestar
físic, psíquic i social d’una persona o d’una població.” Al 1986, actualitzarà aquesta
definició parlant de la “Capacitat de desenvolupar el propi potencial personal i respondre
de forma positiva als reptes de l’ambient", accentuant així l’apoderament de l’individu i de
2
la població guanyant control sobre decisions i accions que afecten al seu benestar .
3

Què entenem per Salut pública? La OMS defineix la Salut pública com el conjunt
d’activitats organitzades per l’administració pública, amb la participació de la societat, per
a prevenir la malaltia, protegir-la, promoure-la i recuperar la salut de les persones, tant en
l’àmbit individual com en el col·lectiu.
Les noves tendències de la salut pública, van encaminades a potenciar els factors que
milloren la salut vers les tendències tradicionals a tractar els dèficits. Els mapes d'actius
ens permeten conèixer el potencial d'una població per a millorar la seva salut i benestar.
D'aquí el nostre interès per a fer el mapa d'actius del nostre poble. El model tradicional de
intervenció en salut, està centrat en eliminar riscos, prevenir la malaltia i intentar
eliminar-la en cas de que es desenvolupi. Enfocam l’atenció a intentar identificar què no
funciona per posar-hi una solució. Aquest enfocament nou de la salut, està basat en
intentar identificar les coses que funcionen i potenciar-les, tot i que també s’ha de
conèixer què no funciona, però per investigar per quins motius aquests recursos no són
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actius, i actuar per convertir-los-hi. Passam de la visió de “curar la malaltia” a la visió de
“generar salut".
La teoria de la Salutogènesi, l'origina Aaron Antonovsky als anys 70, quan estudiant a
dones que havien estat en camps de concentració durant la segona guerra mundial
observa que malgrat patir malalties greus en condicions extremes, la vivència i la salut
mental de cada una era molt diferent (Rivera et al., 2013). Això li fa plantejar quins són els
factors que mantenen a les persones sanes en compte de quins les fan emmalaltir, el
sorprèn que la qualitat de vida i la salut mental sigui tant variable en persones sotmeses a
condicions adverses similars. Aquesta teoria identifica els anomenats "Recursos generals
de Resistència", que són factors biològics, materials i psicosocials que faciliten a les
persones a concebre les seves vides com a consistents, estructurades i comprensibles.
Entre ells trobam: diners, coneixement, experiència, autoestima, hàbits saludables,
compromís, recolzament social, capital cultural, intel·ligència, tradicions i la visió de la
vida.
Però si aquests recursos són importants per ells mateixos, encara ho és més el que
anomenam: "Sentit de coherència", que és la capacitat per utilitzar els recursos generals
de resistència i està basat en tres punts fonamentals:


Comprensibilitat: La capacitat d’entendre què passa.



Manejabilitat: La visió de les pròpies habilitats per manejar-ho.



Significança: La capacitat de convertir el que es fa en satisfactori i amb sentit per
a la pròpia vida.

Un sentit de coherència alt està relacionat positivament amb una bona salut mental, la
salut percebuda i la qualitat de vida.
Aquestes habilitats per a la salut és poden aplicar tant a la salut individual de les persones
com a la salut d'una comunitat. El model salutogènic és cada vegada més important en
l’àmbit de la salut pública i puja amb força la potenciació de la resiliència (que és la
capacitat de actuar i superar positivament els obstacles que sorgeixen a la vida).
És als anys 90 quan Kretzman i McKnight (1993) desenvoluparen el model d’actius
comunitaris, proposaren identificar els actius de les comunitats elaborant un mapa, fent
visible de quins recursos, habilitats i capacitats disposa, que poden incidir positivament en
la salut dels seus habitants.
4

Definirem un actiu en salut com:
“Un actiu en salut és qualsevol factor o recurs que millora la capacitat de les persones,
de les comunitats i de les poblacions per mantenir i preservar la salut i el benestar”
Al 2013 el Ministeri de Sanitat Espanyol aprova l'Estratègia de Promoció de la Salut i
Prevenció (EPSP) en el Sistema Nacional de Salut (SNS) en l'àmbit local per tal de abordar
les malalties cròniques. Prevenir les malalties cròniques no transmissibles, és el principal
repte del segle XXI per a la Salut i el desenvolupament.
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Aquestes malalties són la principal causa de morbilitat, mortalitat i despesa social i a l'hora
són en gran mesura evitables si es tenen estils de vida saludables.
Els factors que tenen major càrrega de malaltia en l'Europa Occidental són: el tabaquisme,
la hipertensió arterial, l'obesitat, l'abús de l'alcohol i la inactivitat física.

QUINS TIPUS D'ACTIUS PODEM TROBAR EN UNA COMUNITAT?
D'activitat física: Centres esportius amb programes per a millorar la salut, Caminades
organitzades per veïns, Parcs i rutes per caminar o anar en bicicleta...
De parentalitat positiva: Escoles infantils, ludoteques, Escoles de pares i mares, Centres
culturals d'activitats en família...
De benestar emocional: Xarxes informals de cuidadors, grups de recolzament, escoles,
instituts, unversitats.
D'alimentació saludable: Horts actius, Horts ecològics, menjadors, escoles, restaurants
ecològics...
De prevenció del consum nociu d'alcohol: Institucions culturals que ofereixen oci
saludable, centres juvenils...
De prevenció de tabac: Centre de ofereixi tallers per deixar de fumar, escoles, instituts,
universitats, Ajuntament (normatives i ordenances)...
De fragilitat: Centres de gent gran on es desenvolupin programes d'activitat física...
El primer pas per poder fer un mapa d'actius és fer un grup de treball per identificar els
actius de la població. Els actius d'una població es poden identificar de múltiples formes,
entrevistes, grups de discussió, tertúlies de cafè, passejos comunitaris, mapping party,
photovoice...
Posteriorment s'ha de fer la recollida de la informació dels recursos i l'elaboració del
mapa, que el Ministeri de Salut en el marc de l' EPSP posa a disposició dels municipis el
mapa electrònic Localiza Salud (localizasalud.msssi.es).
Entre la "Dirección General de Salud Pública y Consumo (DGSPC)" i la Gerència d'Atenció
Primària de Mallorca (GAP) del Servei de Salut de les Illes Baleares hi ha una línia conjunta
de treball per implicar a la ciutadania en la presa de decisions per la Salut Pública
mitjançant projectes de participació comunitària.
Des de Gerència d'Atenció primària ens van presentar el projecte en el Centre de Salut i es
va decidir formar-ne part i fer el mapa d'actius de Felanitx.
Es van escollir com a responsables del nostre centre a na Joana Valens Servera
(infermera), en Jaume Vicens Monserrat (infermer) i na Jerònia Maria Pont i julià
(metgessa).

DETERMINAR EL MARC DE LA NOSTRA COMUNITAT
El municipi de Felanitx té diferents nuclis de població, però cap d’ells, no esta reconegut
administrativament. Cada un d’aquests nuclis té un batlle pedani, que desenvolupa les
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funcions de vigilància i mediació entre els veïnats i l’Ajuntament; canalitza les demandes i
d’informació.
Estructura territorial: Consta de 5 nuclis principals de població i 5 llogarets, també té
molta població dispersa. Els nuclis principals de població són: Felanitx, Portocolom,
S'Horta, Cas Concos i Cala Ferrera/Cala Serena. Els llogarets: Son Negre, Son Mesquida,
Son Valls, Son Proenç i Es Carritxó. També té població dispersa.
Cada nucli de població té les seves característiques pròpies.
Felanitx: És un nucli d'interior, que concentra la major part de la població. On es localitza
la major part de la indústria i dels serveis. La seva població està constituïda per individus
autòctons i un alt percentatge d'individus immigrants.
Portocolom: El nucli de Portocolom està situat arran de mar. La formació com a nucli urbà
és de la segona meitat del segle XIX. El vertader desenvolupament com a port comercial i
la creació del nucli urbà s’ha de vincular a l’expansió vitícola del segle XIX. És un dels
majors ports naturals de l’illa, lloc de refugi per a les embarcacions de pesca i esportives.
Actualment concentra una important activitat turística de temporada.
La majoria de població és autòctona i jove, però també compta amb un percentatge
important d’ immigració i de treballadors de temporada que només hi viuen els mesos de
major turisme.
Els mesos d'estiu els turistes també formen part important de la població.
S'Horta: S’Horta, hi perviu el caràcter rural de Felanitx.
La majoria de població d'aquest nucli és autòctona i estrangera resident, escassa
immigració.
Cas Concos: La majoria de població d'aquest nucli és autòctona i estrangera resident,
escassa immigració.
Cala Ferrera/Cala Serena: Cala Ferrera és una urbanització que fou aprovada entorn a
l’any 1970. Està situada a devora d’una de les zones més turístiques de Mallorca (Cala
d’Or). Cala Serena, nom que es dóna al caló petit, veïna de Cala Ferrera, és una
urbanització aprovada l’any 1966. És una zona turística i de residents estrangers.
En els Llogarets la majoria de població d'aquests nuclis és autòctona.
Son Negre: És un petit llogaret de població disseminada amb unes quantes cases rurals
agrupades envoltant l’oratori.
Son Mesquida: Els inicis de l’entitat de població Son Mesquida poden situar-se a principis
del segle XIX.
Son Valls: Entitat de població dispersa, originada a partir de la fragmentació de la
possessió que li dóna nom.
Son Proenç: Va néixer a partir de la parcel·lació de la possessió que li dóna nom. Entitat de
població disseminada.
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Es Carritxó: Té caràcter rural, format per l’església en revoltada de cases.
Alguns dels nuclis de població del municipi estan comunicats amb la Vila a través de
carreteres de petita amplada i que, en molts de casos, presenten deficiències en la seva
estructura i manteniment (Son Proenç, Son Negre, Son Valls, Son Mesquida). La resta
compta amb l’accés a través de carreteres en bon estat (s’Horta, es Carritxó, Cala
Ferrera/Cala Serena, Portocolom i Cas Concos)
Les grans dimensions de la demarcació municipal de Felanitx, determinen que, dins el
terme, s’hi puguin distingir comarques naturals marcadament diferenciades: la marina, les
serres de llevant i el pla.
Població dispersa (viu a foravila), majoritàriament formada per població autòctona i
estrangers residents.

IDENTIFICACIÓ DELS ACTIUS EN SALUT
Es va convidar a associacions sense ànim de lucre que té la comunitat (que també són
actius en salut) per fer un grup de discussió per tal de que sorgissin els actius del nostre
poble, inicialment els que es pot accedir gratuïtament i incideixin en la prevenció de la
morbi-mortalitat evitable, per què siguin accessibles per a la majoria de població, i
posteriorment anar allargant la llista. Inicialment sorgiren els següents actius:
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Centre de Salut.
Àrees d'esport i circuit biosaludable.
Rutes saludables.
Poliesportius : Felanitx i Portocolom.
Grups excursionistes.
Serveis Socials.
Àrea de Joventut.
Consulta Jove.
Policia tutor.
Associacions de veïns.
Associacions de gent gran.
Corals.
AMIPAs (CEIP Joan Capó, CEIP Migjorn, CEIP s'Algar, CEIP Reina Sofia, Col·legi Sant
Alfons, IES Felanitx.).

Es va presentar el projecte en societat a través de les "Jornades d'Estudis Locals"
organitzades pels "Amics des Closos de can Gaià", mitjançant un escrit al setmanari i amb
una reunió amb les associacions més representatives de la comunitat.
Van acudir a la reunió (Figura 1) representants dels Serveis Socials de Felanitx, dels Amics
des Closos de can Gaià , de l'Associació des Carritxó, de la Federació d'Associacions de
Veïns de Felanitx, de l'Associació es Llaut de Portocolom, de l'Ateneu de Felanitx, de
l'Associació de veïns de Portocolom, de l'APIMA CEIP Joan Capó, de la Llar de la Tercera
edat de Felanitx, de l'escola de Portocolom, del Club de bàsquet Joan Capó, del grup Tai
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chi de Portocolom, de DACESMA, de l'Ajuntament, el Policia tutor, de l'associació de Son
Valls, de l'APIMA del CEIP Migjorn.

Figura 1: Reunió amb representats dels Actius.

Es va explicar el projecte, la seva justificació i la seva utilitat tenint gran acceptació per
part del assistents a les reunions que van aportant nous actius.
Cada actiu ha d'emplenar una fitxa que el defineix (annex 1) i unes altres per cada una de
les activitats que realitza (annex 2).
Aquestes fitxes s'envien als serveis d'informàtica que realitzaran el mapa que després
podrà ser consultat telemàticament per qualsevol ciutadà o professional que ho precisi, té
un sistema accessible a través del web, fent "click " sobre del lloc que interessa, s'amplifica
mostrant-nos els actius en salut de la zona (Figures 2, 3 , 4).

Figura 2: Portal web “Localiza salud”.
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Figura 3: Imatge dels actius de Mallorca i Menorca (Febrer 2017).

Figura 4: Localització i Informació dels actius

Si es polsa al damunt de l'actiu ens obre les seves característiques i com posar-nos-hi en
contacte.
A l'actualitat estam presentant el projecte a la nostra comunitat i recollint informació dels
diferents actius per poder presentar a Felanitx, tant aviat com sigui possible, el nostre
mapa per poder gaudir de salut de forma activa i motivadora, i poder prescriure’ls des de
la consulta per millorar la salut dels nostres ciutadans.
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