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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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CARACTERÍSTIQUES DELS SÒLS AGRÍCOLES DE FELANITX
Jaume Vadell, Antoni Forss, Joan Rosselló i Maria Adrover
VADELL, J.; FORSS, A.; ROSSELLÓ, J. & ADROVER, M. (2018).
Característiques dels sòls agrícoles de Felanitx. IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx: 241-249

INTRODUCCIÓ
Els sòls presenten una diversitat que està en funció dels factors formadors com és el clima,
la litologia, la vegetació, la geomorfologia o el temps en que s’han desenvolupat (Porta et
al., 1987). Les condicions ambientals de Felanitx afavoreixen la diversitat, sobretot degut a
una geologia molt variada y unes condicions topogràfiques contrastades.
Les condicions climàtiques de Felanitx estan caracteritzades per unes precipitacions anuals
d’uns 500 mm i una temperatura mitjana, al voltant dels 16 °C (Figura 1). Amb aquestes
circumstàncies, just es produeix un poc d’excedent hídric a l’hivern, la qual cosa afavoreix
la permanència dels elements minerals en el sòl i es conserven constituents típics com són
els carbonats, el que fa que el pH d’aquestes terres sigui bàsic.
La geologia és molt variada, des de roques dolomies corresponents al Retià o Infralias
(Triàsic), de més de 200 milions d’anys, a roques calcàries i margues del Juràssic i Cretaci,
amb una gran representació, també, de calcàries del Miocé (Terciari) i materials
quaternaris, que arriben als temps actuals i majoritàriament originats a partir de materials
geològics anteriors (ITGE, 1991). Aquesta diversitat estratigràfica dona lloc a una diversitat
litològica important però sempre baix un factor comú: són roques d’origen marí on els
carbonats són el component característic, essent majoritari de la majoria de roques,
superant en molts de casos el 90 o 95% de la seva composició. Les roques calcaries
(dominades per carbonat de calci) són les més comunes, però a Felanitx, també són molt
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freqüents les roques dolomies (constituïdes per carbonats de calci i magnesi), les quals
són dominants a tot l’indret de la carretera de Felanitx a Portocolom, fins quasi can Alou.
Les roques dolomies són emprades per a l’obtenció d’àrids per a la construcció i és on es
localitzen les graveres. Els sòls desenvolupats sobre aquests materials són pobres,
caracteritzant-se per alts continguts de grava i pedres. Just a les parts baixes és on
assoleixen més fondària i en són típics, arbres rústics com el garrover.

Figura 1: Climograma de Felanitx (Guijarro, 1986)

La vegetació és un altra factor determinant, essent la font de matèria orgànica i
intervenint en processos de formació i evolució del sòl. En el cas dels sòls agrícoles,
objecte del present treball, les accions antròpiques, bàsicament la llaurada, tenen un gran
impacte sobre les característiques del sòl, eliminant o reduint l’efecte protector i
formador que té la vegetació permanent, augmentant la vulnerabilitat davant els
processos erosius. Així i tot, la llaurada és una acció quasi inevitable, essent important
prendre mesures que minimitzin els seus impactes negatius i assegurin la conservació del
sòl, ja que és un recurs no renovable.
La geomorfologia és un altre factor condicionant pel desenvolupament dels sòls. El seu
efecte és molt intuïtiu: a les parts amb pendent la terra es perd amb facilitat, per l’efecte
propi de la gravetat mentre que a les parts baixes i planes s’hi acumula donant lloc a sòls
profunds. D’aquesta manera ens trobam que a les zones amb relleu irregular, en els
costers els sòls són prims, i en general poc aptes per a l’agricultura, mentre que a les
planes és on trobam els sòls amb millor aptitud.
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Bàsicament, la qualitat d’un sòl pel seu aprofitament agrícola dependrà de la fondària, la
qual té a veure, sobretot, amb la reserva hídrica, i la disponibilitat d’elements minerals
que vendrà definida pels paràmetres de fertilitat química.
En aquest treball es presenten les característiques de la capa superior (llaurable) d’una
població de 17 sòls agrícoles situats dins el municipi de Felanitx. Les mostres corresponen
a varis estudis i no representen una distribució regular dins el municipi. A la Figura 2 es
localitzen les mostres i a la Taula 1 s’indica la localització i tipologia de sòl d’acord a la
WRB (IUSS, 2014).

Figura 2: Localització dels sòls a partir dels quals s’ha realitzat la caracterització
Perfil

ETRS89X

ETRS89Y

Localització

Fe01

516441

4368888

Es Collet

Fe02

510059

4370138

Camp Fred

Leptic Calcisol

Fe03

510242

4374401

Es Rafal

Haplic Calcisol

Fe04

511672

4374195

Can Veny

Haplic Calcisol

Fe05

513090

4374280

Sa Punta

Calcic Rhodic Luvisol

Fe06

513535

4373330

Can Amagat

Fe07

512169

4373771

Son Muda

Calcaric Regosol

Fe08

512218

4373817

Son Muda

Calcaric Epileptic Regosol

Fe09

515983

4372392

Can Bassacoll

Calcaric Epileptic Regosol
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Tipologia (IUSS, 2014)
Skeletic Dolomitic Leptosol

Calcaric Leptic Regosol
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Fe10

515965

4372264

Ca n’Ullet

Petric Calcisol

Fe11

519097

4363267

Es Figueral

Petric Calcisol

Fe12

518794

4363539

Es Figueral

Dolomitic Leptosol

Fe13

512273

4369176

Sa Sabatera

Calcaric Regosol

Fe14

513406

4374161

Sa Punta

Calcaric Regosol

Fe15

511810

4366107

Carreró Llarg

Haplic Calcisol

Fe16

511771

4366070

Carreró Llarg

Calcaric Regosol

Fe17

508653

4373344

Son Calderó

Haplic Calcisol

Taula 1: Referències cartogràfica, toponímica i tipologia de sòl d’acord a la WRB (2014)

L’objectiu d’aquest treball és disposar d’unes primeres dades de referencia sobre les
principals característiques de les terres de Felanitx.

MATERIAL I MÈTODES
Les mostres corresponen a 17 sòls mostrejats a diferents moments entre el 27/7/1998
(Fe01) i el 8/5/2012 (Fe17). En tots els casos, la mostra estudiada correspon a la capa
llaurable (horitzó superficial, Ap).
El tractament de les mostres ha estat en tots els casos el mateix:
a) per a les determinacions químiques (continguts en nitrogen, matèria orgànica, carbonat
càlcic equivalent, calcària activa, fòsfor soluble Olsen, salinitat, pH y capacitat d'intercanvi
catiònic), la textura i capacitat de retenció d'aigua de la terra fina en el punt de marciment
permanent (15 bar), les mostres de terra recollides en el camp s'han assecat a l'aire i
porgat amb un sedàs metàl·lic amb malla de 2 mm. Aquest material ha estat l'emprat per
a les posteriors determinacions analítiques.
b) per a mesura la capacitat de retenció d'aigua a capacitat de camp s'ha partit de mostres
de terra no alterades. Sobre les mostres emprades per a la determinació de la retenció
d’aigua o a partir de mostres poc alterades, els elements gruixats (graves i pedres de més
de 2 mm) s’han separat porgant amb un sedàs metàl·lic de 2 mm, emprant aigua per
assegurar la separació de tota la terra fina.
Les determinacions analítiques s'han realitzat seguint els procediments habituals (MAPA,
1992): el contingut de nitrogen mitjançant el sistema de digestió Kjeldhal, la matèria
orgànica mitjançant una oxidació amb dicromat potàssic, el carbonat de calci equivalent
emprant un calcímetre de Bernard, la calcària activa mitjançant reacció amb oxalat
amònic, el fòsfor soluble seguint el mètode Olsen, la salinitat a partir d’una suspensió amb
aigua 1:5 (també coneguda com prova prèvia de salinitat), el pH a partir d’una suspensió
amb aigua 1:2,5 la capacitat d’intercanvi catiònic mitjançant acetat amònic i les fraccions
granulomètriques per a determinar la textura, mitjançant porgada a les fraccions d’arenes
i per sedimentació, emprant la pipeta Robinson per a les fraccions de llims i argiles.
La determinació de l’aigua retinguda a capacitat de camp s’ha realitzat sobre mostres no
alterades, sotmeses a una succió de 0,3 bar a un banc d’arena i caolí, prèvia saturació amb
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aigua. L’aigua retinguda en el punt de marciment permanent s’ha realitzat amb terra fina,
sometent les mostres a una pressió de 15 bar, amb mostres prèviament saturades. Els
resultats obtinguts amb la terra fina s’han corregit en funció del contingut en elements
gruixats de la mostra original.

RESULTATS I DISCUSSIÓ
Les característiques més destacables dels sòls de Felanitx són la presència d’elements
gruixats (graves i pedres) i alts continguts de carbonat de calci.
A la Figura 4a s’indiquen els continguts d’elements grollers de la capa llaurable, amb una
mediana d’un 30% (300 g/kg), la qual cosa reflecteix l’alta presència de graves i pedres, les
quals són comunes a la majoria de llocs. Aquest fet, també és resultat de l’escassesa de
fondària de molts d’aquests sòls, apareixent en superfície fragments de roques o altres
materials sobre els quals es desenvolupen els sòls. Des d’un punt de vista agrícola els
elements grollers suposen un volum de sòl no explorable per les arrels i, també, es
dificulten algunes labors agrícoles. Així i tot, els elements grollers, també tenen aspectes
positius, contribuint a mantenir la porositat de la terra fina, mantenint una millor condició
física del sòl.

Figura 3: Textures de les mostres de sòl individuals.

Les textures, en general són equilibrades, amb una tendència cap al caràcter argilós.
Dominen les textures argilosa, franco-argilosa i franco-argilo-llimosa. A la Figura 3
s’indiquen les textures de cada una de les mostres. Agronòmicament, les terres amb alts
continguts d’argiles solen tenir un bon potencial de fertilitat. El major inconvenient és que
requereixen que les labors es facin en el moment oportú, amb la saó adequada, ja que si
no en humit s’enfanguen i es compacten i si estan molt seques son dures formant grans
terrossos.
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a) Elements gruixats

b) Carbonat Càlcic

c) Calcària Activa
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Figura 4a-f: Diagrama de caixes de la població de mostres de la capa llaurable dels sòls estudiats. La
línia de punts indica la mitjana

El carbonat de calci, expressat con carbonat de calci equivalent (Figura 4b; CCE)
constitueix el component químic més comú i determinant d’aquests sòls. La mediana se
situa al voltant dels 309 g/kg. Aquests alts continguts de carbonats de calci o de calci i
magnesi (cas de les roques dolomies, comunes en el terme municipal de Felanitx)
condicionen el pH d’aquestes terres, assolint així valors bàsics, entre 7,9 i 8,5 (Figura 4i).
La calcària activa és la fracció de carbonats més fina i la que més afecta a les propietats
químiques del sòl. Els valors que assoleix se situen entre l’1 i el 15%, amb un valor medià
de 5,9% (58,5 g/kg; Figura 4c). La presència de tants de carbonats és l’herència de les
roques calcàries o dolomies sobre les quals s’han format aquests sòls. La baixa intensitat
percolant del clima fa la resta, que aquests carbonats es rentin d’una manera molt lenta.
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La presencia de carbonats en el sòl té aspectes positius i negatius: el calci, és un element
necessari pel creixement de les plantes i, a més a més, ajuda a mantenir la terra
estructurada, facilitant tenir una bona porositat. Com a principal inconvenient està que
afecta al pH del sòl, fent-lo bàsic, la qual cosa dificulta la solubilitat d’elements com el
ferro, causant en algunes circumstàncies deficiències.
Amb criteris agronòmics (Saña et al., 1996), els continguts en matèria orgànica són en
general bons, situant-se la mediana en torn al 2,3% i el valor més baix per damunt l’1%
(Figura 4d). Aquests alts continguts en matèria orgànica són afavorits per l’alta presència
de minerals d’argila que estabilitzen les substàncies húmiques. D’aquesta manera, podem
considerar les partícules minerals d’argila com el factor estabilitzador de la matèria
orgànica, facilitat-ne així els alts continguts. D’altra banda, els minerals d’argila i la matèria
orgànica són els factors posseïdors del desequilibri iònic (capacitat d’intercanvi catiònic)
que afavoreix la retenció de cations al seu entorn, conferint fertilitat a les terres. De fet, la
capacitat d’intercanvi catiònic (CIC) és un bon indicador de la fertilitat química de les
terres. Els valors que assoleixen les terres de Felanitx són en general elevats, situant-se
més de la meitat de les mostres per damunt 200 mmol(+)/kg, valor que es pot catalogar
com elevat. Aquests alts valors són atribuïbles a la presencia de minerals d’argila (reflectit
en les textures fines dominants) i als continguts en matèria orgànica, també alts (Figura
4d).
La qualitat de la matèria orgànica és avaluable a partir de la proporció de carboni i
nitrogen (relació C/N). Els valors que assoleix aquesta relació són al voltant de 10
(mediana de 9,7; Figura 4f), valor de referència considerat com a òptim per a la matèria
orgànica del sòl. Aquest equilibri entre carboni i nitrogen, també reflecteix que el
contingut de nitrogen de la matèria orgànica és adequat, com queda reflectit a la Figura
4e.
El fòsfor és un element químic poc mòbil en el sòl i, a més d’esser un nutrient essencial
pels vegetals, és un indicador de la intensitat de la fertilització. Els valors assolits són
moderats (Figura 4g), podent considerar-los com a suficients, per a terres de secà, a partir
de 20 mg P/kg (Poulton et al., 2013). Aquesta situació, de baixa o moderada fertilització
queda reflectida, també, en la prova prèvia de salinitat (Figura 4j), la qual assoleix valors
entre baixos i moderats, situant-se el 75% de les mostres per davall 0,14 dS/m (25 °C). De
les 17 mostres analitzades, cap presenta problemes de salinitat.
La capacitat de retenció d’aigua d’aquestes terres s’ha mesurat a partir l’aigua retinguda a
capacitat de camp (aigua retinguda a un nivell de succió igual o major a 0,3 bar) i el punt
de marciment permanent (aigua retinguda a un nivell de succió igual o superior a 15 bar).
La capacitat de camp és un indicador de la quantitat màxima que pot retenir un sòl, una
vegada ha drenat el sobrant i el punt de marciment permanent marca el límit del
contingut en aigua en el sòl que poden aprofitar les plantes. La diferència entre ambdós
constitueix la quantitat màxima d’aigua útil o aprofitable per les plantes que pot retenir un
sòl. A les mostres estudiades, la mediana de la capacitat de camp és 204 g /kg (Figura 4k) i
la del punt de marciment permanent és 108 g/kg (Figura 4l). Respecte a la quantitat
d’aigua útil que retenen aquests sòls, la mediana és de 84 g/kg. Tenint en compte que
aquests valors estan referits a massa i agafant un valor de referència de la densitat
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3

aparent del sòl en torn a 1,4 t/m podem considerar un valor medià de quantitat màxima
2
d’aigua útil que retenen aquests sòls de 12 L/m per cada 10 cm de profunditat. Els valors
2
extrems de retenció màxima d’aigua útil obtinguts són 10,6 i 15,6 L/m /10 cm, mínim i
2
màxim, respectivament. Aquest estret rang de 5 L/m /10 cm, posa de manifest que la clau
per a disposar d’una bona reserva hídrica per a les plantes està en la fondària del sòl.
h) Cap. Int. Catiònic
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Figura 4g-l: Diagrama de caixes de la població de mostres de la capa llaurable dels sòls estudiats. La
línia de punts indica la mitjana

CONCLUSIONS
A partir de la població de sòls estudiada, constituïda per 17 sòls, sense que representin
una distribució regular dins el terme municipal de Felanitx, constitueixen un punt de
partida per fer una primera aproximació als sòls d’aquest municipi.
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Globalment, la fertilitat química i la capacitat de retenció d’aigua d’aquests sòls són bons,
entenent com a criteri que els valors de la mediana de la població se situa, en la majoria
de paràmetres, d’acord als criteris d’interpretació habitualment emprats, com a alts (Saña
et al., 1996). El caràcter calcari és el tret més rellevant, el qual marca el pH que assoleix
valors típicament superiors a 8.
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