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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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ANAM A L’ESCOLA
Maria Roig Adrover, Jaume Bonet Julià, Xisco Coll Vidal i Violeta Rojas González
ROIG, M.; BONET, J.; COLL, X. & ROJAS, V. (2018). Anam a l’escola. IV
Jornades d’Estudis Locals de Felanitx: 67-73

INTRODUCCIÓ
Anam a l’escola va ser una de les iniciatives dutes a terme, entre d’altres, dins el marc del
projecte Mou-te amb cap durant el curs escolar 2014/2015.
Mou-te en cap és un projecte participatiu d’investigació-acció encapçalat per diferents
professionals de l’Ajuntament de Felanitx (ADL, Policia Tutor, Responsable Serveis Socials i
Educadora Social de Serveis Socials) fent servir la participació ciutadana com a mitjà de
diagnosi i de transformació del poble. Els quatre grans pilars que fonamenten el projecte
són: l’educació viària, l’entorn saludable, la convivència i els drets dels infants. Tenint en
compte els fonaments del projecte, una de les metes a aconseguir és que els nins puguin
anar a l’escola de manera autònoma, segurs i caminant. El simple fet de d’anar caminant a
l’escola amb els amics té molts beneficis pels nins tant a nivell de salut, d’autonomia com
de socialització. A més a més, una ciutat o un poble que permet que els nins vagin tot sols
pel carrer és un poble més amable i segur.
Anam a l’escola es planteja com a diagnosi de la realitat a partir d’una sèrie de qüestions:
Com és l’enton físic de les escoles de Felanitx? Quins itineraris i mitjans de transport fan
servir els nins i nines per anar a l’escola? Quins són els punts forts i febles des del punt de
vista de les persones que fan servir aquestes zones diàriament? Per aquest motiu, el mes
de març de 2015 vàrem plantejar dues activitats als centres educatius de Felanitx: Com
arribam a l’escola? I Com és l’entorn de l’escola?
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COM ARRIBAM A L’ESCOLA?
L’objectiu d’aquesta activitat era conèixer quins mitjans de transport utilitzaven els infants
i joves per arribar i tornar dels centres educatius de Felanitx, quins itineraris feien servir i
quines dificultats i/o qüestions a millorar trobaven en aquests trajectes.
La metodologia utilitzada va ser entregar un mapa de Felanitx mida A3 amb el nom de tots
els carrers als alumnes d’infantil i primària del CEIP Inspector Joan Capó i CC Sant Alfons –
Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner i als alumnes d’ESO d’aquest darrer centre.
Aquesta activitat l’havien de fer a casa i els pares els podien ajudar si ho consideraven
oportú. Es va proposar l’activitat també a l’IES Felanitx però no varen participar d’aquesta
iniciativa concreta.
Les instruccions bàsiques per dur a terme l’activitat eren: “Heu de pintar el camí des de
casa vostra fins l’escola passant per tots els carrers i ho heu de fer amb colors diferents
segons el mitjà de transport que utilitzau”. Verd (a peu), blau (en bicicleta), negre (en
moto), vermell (en cotxe) i taronja (bus escolar i/o de línia).
Resultats de l’activitat
Es varen entregar un total de 1278 mapes entre els centres educatius (xifra que
corresponia als alumnes d’infantil i primària del CEIP I. Joan Capó i als alumnes d’infantil,
primària i ESO del CC Sant Alfons – Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner). En acabar el
plaç, es varen retornar als responsables del projecte 920 mapes que suposava el 72% de
participació dels alumnes. Dels 920 mapes retornats, 868 eren mapes vàlids (52 es varen
considerar no vàlids per diferents motius: estar en blanc o no tenir com punt d’arribada
i/o sortida cap centre educatiu de Felanitx).
La participació per centres va ser del 71,70% dels del CEIP Inspector Joan Capó i el 72,29%
del CC Sant Alfons – Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner. Del darrer centre, la
participació per etapes (que correspon a edificis diferents): 68,03% dels alumnes d’infantil,
el 88,66% dels alumnes de primària i el 48,93% dels alumnes d’ESO.

Figura 1: Mitjà de transport utilitzat

L’explotació de les dades dels mapes indiquen (Figura 1) que un 49% (421) van únicament
a peu tant a l’anada com la tornada d’escola, un 27% (235) van exclusivament en cotxe i el
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23% (198) van de manera combinada en cotxe i a peu. La resta de combinacions (en moto,
en bicicleta, en bus...) no són rellevants.

Figura 1: Mitjà de transport utilitzat per centres i /o etapes

Per centres i/o etapes (Figura 2), les dades referents als mitjans de transport utilitzats són
semblants a les dades generals. El 94% del total dels mapes (818) corresponien a alumnes
que viuen al nucli de Felanitx, el 6% restant (50) són alumnes que viuen fora del nucli (Son
Negre, Son Valls, Son Prohens, Portocolom...) però van a escola als centres educatius de
Felanitx.
Els mapes marcaven el flux de persones que transiten els carrers de Felanitx en diferents
mitjans de transport. A l’hora d’explotar les dades, es va fer la distinció entre carrers
transitats a peu i carrers transitats en cotxe (que també inclou altres mitjans de transport
motoritzats).
Els carrers més transitats a peu (Figura 3) són (més de 100 mapes contestats): Major (278),
Dameto (260), Zavellà (221), Miquel Bordoy (200), Plaça de Sa Font de Santa Margalida
(174), Plaça Rei Jaume I (157), Bellpuig (149), Hospici (140), Son Morei (134), Plaça Pax
(118), Sales (111) i Mar (110). Els carrers mitjanament transitats a peu són (entre 50 i 99
mapes contestats): Cotoner (79), Pou de la Vila (68), Bartomeu Amengual (60), Cifre (60),
Plaça d’Espanya (59), Sínia (59), Mossèn Bartomeu Caldentey (58), Verònica (57), Eres (56)
i 31 de març.
Els carrers més transitats en cotxe (Figura 4) (o amb un altre mitjà de transport motoritzat)
són (més de 100 mapes contestats): Dameto (190), Verònica (170), Plaça de Sa Font de
Santa Margalida (120), Plaça d’Espanya (119), Santueri (114), Jaume I (111), Bellpuig (109),
Anglesola (105), Plaça Peralada (104) i 31 de març (100). Els carrers mitjanament transitats
en cotxe són: Plaça Pax (84), Zavellà (82), Mateu Obrador (78), Campos (77), Pelat (74),
Cotoner (72), Sínia (65), Passeig Joan Estelrich (63), Plaça Arenal (63), Mar (62), Convent
(60), Santanyí (59), Soledat (59), Guillem Sagrera (57), República Argentina (54), Eres (51),
Sales (51) i Soler (51).
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Figura 3: Carrers més utilitzats a peu

Figura 4: Carrers més transitats en cotxe

Un total de 182 mapes tenien aportacions sobre deficiències i/o millores a fer,
especialment relacionades amb qüestions viàries però també de l’entorn i d’educació
cívica.
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Les idees més repetides varen ser: voravies (estretes i en mal estat, carrers que no en
tenen i altres que estan ocupades per cotxes aparcats damunt), carrers estrets i de doble
sentit, asfalt en mal estat, manca de passos de vianants, falta de senyals de «cediu el pas»
i miralls en interseccions, conductors que no respecten les normes de seguretat, brutor als
carrers, falta de papereres, excrements de ca al carrer (i cans tot sols), falta de fanals
(molts no funcionen o estan en mal estat), manca de policies a les entrades i sortides de
l’escola, posar més arbres i més flors, fer més parcs infantils i fer un carril bici i passeig per
a vianants (per les rondes fins el poliesportiu).
COM ÉS L’ENTORN DE L’ESCOLA?
Paral·lelament a la realització dels mapes, els alumnes amb els seus professors també
dugueren a terme una activitat d’observació i reflexió de l’entorn escolar. Es va plantejar
als centres educatius que els grups d’aula acompanyats pels seus tutors o tutores o altres
professors/es sortissin al carrer per observar l’entorn físic del voltant del centre (amb
diferències segons el nivell educatiu). Per als alumnes d’infantil i primària es va donar com
a material de suport un quadern que tenia uns ítems a observar i on havien de fer
propostes de millora.

Figura 5 i 6: Frontal i interior del quadern “Com és l’entorn de l’escola”

Per als cursos d’infantil (4t-6è d’Educació Infantil) només havia un quadern per aula que
havia d’omplir el/la tutor/a i s’havia d’entregar als responsables del projecte. Per tots els
alumnes de primària havia un quadern per alumne que havien d’omplir de manera
individual i després un quadern per grup aula que havien de consensuar entre els alumnes
i professors/es i que era el havien de lliurar als responsables del projecte. Per als alumnes
d’ESO del CC Sant Alfons – Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner es va deixar lliure la
manera de dur a terme aquesta feina d’observació i reflexió.
Resultats de l’activitat
El CEIP Inspector Joan Capó va realitzar l’activitat tal i com es recomanava amb 6 grups (1
t
r
t
r
de 4 d’educació infantil, 2 de 3 i 3 de 4 d’educació primària). 9 grups (3 grups de 1 , 3
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grups de 2 i 3 grups de 5 ) ho varen fer de manera individual els alumnes i/o pares i no
s’ajustava a la zona escolar en molts de casos. 12 grups no varen realitzar l’activitat. El CC
Sant Alfons - Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner va realitzar l’activitat seguint les
instruccions amb 5 grups d’Educació Infantil (1 grup no va realitzar l’activitat) i amb 12
grups d’educació primària. Es varen entregar 4 treballs grupals d’alumnes d’ESO.
Les qüestions a millorar a zones escolars (segons els materials aportats pels centres eren):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millorar els passos de vianants i posar-ne més.
Millorar les voravies i fer-ne a carrers que no n’hi ha.
Millorar l’asfalt.
Millorar la neteja dels carrers.
Posar solució als excrements de ca al carrer.
Posar més vigilància policial.
Posar més papereres.
Posar més fanals.
Posar més aparcaments.
Plantar més arbres.

MILLORES DE LA ZONA ESCOLAR
Amb totes les dades extretes i tenint en compte una visió de tot el nucli, es va marcar una
zona escolar i es varen proposar una sèrie de millores.

Figura 7: Zona escolar

Algunes de les millores ja realitzades a la zona escolar han estat:
•

Repintar els passos de vianants existents i pintar-ne de nous (C/ Zavellà i
interseccions, plaça Pax i Miquel Bordoy).
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•
•
•
•

Eliminació d’elements perillosos (antigues senyals, cartells publicitaris en mal
estat...).
Millora de voravies.
Senyalització de la zona escolar.
Limitació de la velocitat a 30/40 km/h.

CONCLUSIONS
Els processos d’investigació i acció que es basen en la participació ciutadana són lents i
han de donar més importància a com es fa que allò que es fa. Empoderar les persones,
donar veu als nins, sentir-se escoltats, que es sentin part dels canvis i les millores que es
realitzen a l’entorn, això és el que s’ha aconseguit amb aquestes activitats relacionades
amb la zona escolar.
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