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Des de l’any 1996 i de forma continuada, el Grup de Recerca Arqueobalear de la Universitat de les Illes Balears, amb
el suport econòmic i administratiu de l’Ajuntament de Felanitx, està realitzant un important projecte d’intervenció arqueològica al jaciment naviforme dels Closos de Can Gaià.
El Projecte Closos, va néixer com un projecte de recerca
científica amb l’objectiu bàsic d’avançar en el coneixement de
les comunitats de l’Edat del Bronze a Mallorca. Abans de l’inici d’aquest, s’havien estudiat molt pocs navetiformes i es tenia una idea molt simple de les comunitats que habitaren Mallorca durant el II mil·lenni A.C. A més, en aquell moment, els
resultats d’aqueixes recerques ja no proporcionaven respostes
a tota una sèrie de preguntes que els arqueòlegs i la societat de
finals de s. XX es començaven a fer. Així doncs, el Projecte
Closos va néixer, i continua, amb la voluntat de renovar els
estudis sobre les comunitats de l’Edat del Bronze a l’illa (per
valorar aquest aspecte es poden consultar les diferents publicacions realitzades fins ara: Calvo i Salvà 1999a, 1999b; Salvà 2001; Salvà et al. 2001a, 2001b; Fornés et al. 2001, 2009;
Hernàndez et al. 2004; Servera et al 2004; Belenguer i Matas
2005; Oliver 2005; Guerrero et al. 2006; Javaloyas et al. 2007,
2009, e.p.).1 Però, des d’un bon començament, la intervenció
arqueològica de Closos no només contemplava una vessant científica sinó que, en consonància amb els nous plantejaments
existents a l’arqueologia del s. XXI i d’acord amb les concepcions sobre la pràctica arqueològica desenvolupades pel Grup
de Recerca Arqueobalear de la Universitat de les Illes Balears,
incorporà altres objectius: primer, introduir i desenvolupar noves tècniques i metodologies arqueològiques per tal de millorar i avançar en el coneixement científic; segon, una línia edu1 Aquest article és part de la transferència de coneixement del projecte de recerca I+D:
Producir, consumir, intercambiar. Explotación de recursos y relaciones externas de las
comunidades insulares baleáricas durante la prehistoria reciente. Finançada pel
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Iniciat al 2008 (HAR2008-00708).

cativa i formativa, tant per tal de formar professionals de l’arqueologia com per tal de donar eines crítiques als joves per
acostar-se al patrimoni arqueològic i a l’arqueologia; tercer, la
consolidació i restauració de les diferents estructures excavades per assegurar la seva pervivència per a les generacions futures; i quart, una línia de difusió i socialització del patrimoni
arqueològic per acostar-lo al públic en general. En el present
article, ens volem centrar en la vessant educativa i formativa, i
en la relacionada amb la difusió i socialització del patrimoni
arqueològic. Així doncs, en les següents pàgines presentarem
totes les activitats que en aquest sentit des del Projecte Closos
realitzem. Fins ara, no havíem publicat gairebé res sobre
aquesta vessant, a excepció de Juncosa (2005) i Valenzuela et
alii (2010), i pensem que és un buit que hem de resoldre, ja
que no es pot entendre la nostra filosofia vers l’arqueologia i
el patrimoni sense tenir en compte totes les activitats que presentem aquí.
LA VESSANT EDUCATIVA I FORMATIVA.
Aquesta línia sorgeix a causa dels importants canvis que
els darrers anys han tingut lloc tant a nivell de legislació educativa com, en general, en la manera de concebre i valorar l’educació dels joves. Aquesta nova filosofia va ser recollida a
les propostes de la LOE o a les recents adaptacions dels estudis universitaris al Pla de Bolonya. Les noves metodologies
educatives estan d’acord en la necessitat d’una oferta educativa variada, en la que la formació pràctica i les sortides fora
dels centres tinguin un major pes i es puguin complementar
les propostes educatives i els dissenys curriculars. Per un altra
banda, el món educatiu universitari europeu i americà emfasitza des de fa vàries dècades l’adquisició d’experiències educatives a l’estranger. Això fa que hi hagi una àmplia demanda
d’aquest tipus d’iniciatives.
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Així doncs, el públic escolar (des de primària a la universitat, passant pels cursos de preparació de les persones per
a la seva inserció professional) es converteix en un dels puntals del present projecte. Al mateix temps, s'ha de remarcar
que el desenvolupament d’aquest projecte ofereix múltiples
possibilitats de formació als joves professionals mallorquins
dedicats tant a l’arqueologia com a la gestió de la cultura.
Aquesta línia de treball es concreta en diverses activitats:
1. Activitats adreçades als nivells d’educació primària i secundària.
A partir de l’any 2007 es començà la realització d’uns
tallers destinats als nins i nines d’educació primària que tenen
com a objectiu principal acostar la feina dels arqueòlegs i arqueòlogues i el coneixement de la prehistòria als més petits
d’una forma engrescadora i dinàmica, fugint del tòpic que ensenyar/aprendre (pre)història és avorrit.
Un dels aspectes indispensables en el desenvolupament
d’aquest tipus d’activitats és la necessitat d’establir col·laboracions amb altres entitats que permetin la difusió de les activitats i assegurin l’èxit de les iniciatives. En aquest sentit, el
Projecte Closos ha comptat a la col·laboració activa de la biblioteca de Portocolom. A més, s’han realitzat diverses actuacions amb escoles i instituts, s’ha participat de forma activa en
programes tals com les Primaveres Arqueològiques, iniciativa
sorgida des de diferents grups de recerca i difusió de patrimoni arqueològic, o l’Arqueologia en Xarxa, organitzat pel Consell de Mallorca. Finalment, també s’han dut a terme actuacions amb contactes puntuals amb associacions, esplais i/o particulars.
Aquests tallers es divideixen en quatre diferents:
a. Conta contes.
El primer està destinat als més petits, entre 4 i 6 anys, i
consta de dos blocs. Per una part, la mostra de llibres relacionats amb la prehistòria i l’arqueologia i per l’altra, el conta
contes, que es basa en una història on es faran paral·lelismes
entre la vida del món actual i la vida quotidiana a la prehistòria i amb el qual els participants s’acostaran als antics habi-

tants de Closos. Amb tot això, després del conte, els infants
fan un mural plasmant d’una manera visual allò que han après
del conte.

Figura 1. Desenvolupament del taller de conta contes

b. Juguem a ser arqueòlegs/-òlogues.
El segon taller, destinat a nins i nines d’entre 8 i 12 anys,
consisteix en l’excavació a un jaciment simulat. L’objectiu genèric d’aquest taller és el d’acostar els partícips a l’arqueologia, tal i com aquesta s’entén a començaments del s. XXI.
Com a objectius concrets, es procedeix a posar de manifest els
coneixements dels nines i nins sobre l’arqueologia i identificar
i substituir les preconcepcions errònies que d’aquesta matèria
té el públic en general, fruit del seu tractament al cinema, a la
televisió i a la premsa escrita. Com per exemple:
- L’arqueologia no estudia dinosaures.
- Els arqueòlegs i les arqueòlogues no es queden amb els
artefactes que troben.
- L’arqueologia no és una feina solitària sinó d’equip.
– L’arqueologia avui en dia té poc a veure amb Indiana
Jones o Lara Croft.
Seguidament es passa a introduir els participants en la
metodologia arqueològica de camp, com els arqueòlegs i arqueòlogues recuperen les restes del passat a un jaciment i els
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objectius que persegueixen, perquè puguin començar a veure
com es construeix el coneixement arqueològic; en aquest sentit es treballen les diferències entre arqueologia i espoli. També es pretén posar les bases per un primer coneixement de la
prehistòria mallorquina, mitjançant una breu visita al mateix
jaciment dels Closos de Can Gaià. Finalment, es tracta la idea
que el patrimoni històric és de tots i per tant també seu, i que
és important estimar-lo, respectar-lo i conservar-lo.
Finalment, es passa a la part central del taller: la intervenció dels visitants en una excavació arqueològica i el posterior treball de la informació extreta. Així doncs, es presentarà
l’excavació arqueològica com un conjunt d’activitats que tenen com a objectiu la recuperació de les restes materials de les
societats del passat i la documentació de les variables temporal i espacial (temps i espai) del jaciment i dels materials. Tot
seguit comença l’activitat d’excavació. Els participants es divideixen en parelles a les quals s’assigna una quadrícula que
han d’excavar i recollir el material. Al mateix temps es treballen les diferents estratègies necessàries per documentar les
dues variables: dibuix de planta i secció, documentació de UE,
fotografia, diari d’excavació...
És necessari senyalar que ja que una excavació és un
procés sempre destructiu s’ha optat per desenvolupar aquesta
activitat en un petit jaciment simulat que està situat just enfront del Navetiforme I i que, a grans trets, pretén simular l’àrea d’activitats documentada a la UE 9 d’aquesta mateixa estructura. Una vegada finalitzada l’excavació es passa a la fase
d’anàlisi dels materials i de tota la informació recuperada,
intentant que siguin els propis participants, mitjançant els consells dels arqueòlegs i arqueòlogues responsables, els que
interpretin el jaciment que han excavat.
c. Construint una naveta (Nins de 6 a 10 anys).
El tercer taller, destinat a infants d’entre 6 i 10 anys consisteix en fer partícips als nins en la construcció d’una naveta.
Per això es construí una rèplica d’una naveta (a escala 1:3)
emprant grans blocs de poliestirè expandit (porexpan). Les
grans dimensions d’aquesta maqueta permeten connectar les
idees que la investigació arqueològica ha demostrat (Fornés et
alii 2009), com la importància del treball comunitari en la

construcció de la naveta o les diferents fases de privacitat de
l’edifici, amb les activitats de difusió. Amb aquesta activitat,
es demostra, a més, que per fer bona difusió en arqueologia
s’ha de contar amb una bona investigació darrera.

Figura 2. Desenvolupament del taller d’excavació d’un jaciment simulat

Aquest taller consta de tres parts ben diferenciades. La
primera consisteix en una petita presentació del jaciment dels
Closos de Can Gaià fent especial atenció al Navetiforme I, al
seu procés de construcció i a la connexió d’aquest amb l’organització social de les comunitats que visqueren a Mallorca durant l’Edat del Bronze. Seguidament s’inicia una petita conversa on es treballen les idees que els partícips tenen sobre
l’arqueologia i sobre les comunitats que habitaren Mallorca a
la prehistòria. Durant la segona part del taller, els nins i nines,
distribuïts per grups, procedeixen a construir la maqueta de la
naveta. En aquest procés s’emfasitza la importància del treball
en grup per a assolir el seu objectiu. Finalment, a la tercera
part, es procedeix a treballar els diferents conceptes de privacitat associats a les diferents fases d’us de la naveta (mitjançant la rèplica del mur de tancament).
2. Activitats adreçades als nivells universitaris (Camp de
treball).
L’equip directiu del Projecte Closos té la convicció ferma que la formació en el treball de camp dels estudiants i lli-
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cenciats és un aspecte clau si el que es vol és potenciar l’estudi, el coneixement i la valoració del nostre patrimoni arqueològic. Tot això passa per formar correctament als futurs professionals i investigadors que s’hi dedicaran.

L’acció formativa del Projecte Closos també està destinada als universitaris mallorquins, mitjançant l’obligatorietat
de realitzar pràctiques als diversos jaciments arqueològics en
els que participa la UIB. D’aquesta manera s’assegura la correcta formació dels futurs arqueòlegs i investigadors illencs,
que en un futur seran els encarregats de treballar amb el patrimoni arqueològic de la nostra illa.
LA DIFUSIÓ I SOCIALITZACIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC.

Figura 3. Desenvolupament del taller de construcció d’una naveta

Per aquesta raó, cada estiu, el Projecte Closos rep a un
grup de voluntaris i voluntàries, en la seva majoria estudiants
procedents de diferents universitats espanyoles i estrangeres,
que són els vertaders protagonistes de l’excavació. L’objectiu
principal d’aquesta vessant del Projecte Closos és que aquests
joves tinguin l’ocasió de formar-se en diversos aspectes que
conformen una excavació arqueològica i que són difícils d’assimilar en els cursos universitaris. Els voluntaris no venen estrictament a excavar, sinó que l’objectiu és que puguin assimilar la metodologia emprada, i, en la mesura del possible, que
facin ells mateixos bona part de les feines que es realitzen a
una excavació (dibuix de camp, diverses metodologies segons
la zona excavada, extracció de materials, preparació de mostres per a analítiques...). A més d’obtenir una formació de tipus procedimental i teòrica respecte a les metodologies i tècniques emprades per estudiar un jaciment arqueològic, els participants obtenen una formació molt interessant sobre la prehistòria balear. Això és un punt principal, ja que gran part dels
participants provenen tant de la península com d’universitats
estrangeres i tenen unes nocions molt reduïdes de la nostra
prehistòria, o ni tan sols això.

Com ja hem dit, la darrera de les principals línies d’actuació del Projecte Closos es centra en la difusió i socialització
dels resultats obtinguts. Sense dubte aquesta manera d’entendre l’arqueologia no és exclusiva ni del Projecte Closos ni del
Grup de Recerca Arqueobalear de la UIB, ja que bona part de
l’arqueologia que es fa a Espanya i a Mallorca al s. XXI incorpora aquests aspectes.
I és que la nostra societat ha canviat molt en el darrer
mig segle. A partir dels anys 60’ Espanya i l’illa de Mallorca
s’inseriren dins el fort desenvolupament turístic que ha caracteritzat Europa des del final de la II Guerra Mundial. Això ha
suposat una sèrie d’importants canvis socioeconòmics que han
modificat per complet la fisonomia de la nostra societat en un
temps molt ràpid. S’ha passat, en només 30 anys, d’una societat rural i agrària a una societat urbana i de serveis. Aquesta
nova societat, que s’ha definit per molts com la societat
postindustrial, de la informació i del lleure, ha generat una
nova actitud vers el patrimoni històric en general i l’arqueològic en particular, i ha obligat a que també l’arqueologia canviés. I és que, si volem que la nostra disciplina tingui cabuda en
aquesta nova realitat, ha de ser útil per a la societat, ha de servir per millorar la nostra realitat, en el nostre cas concret, de la
gent que viu a Portocolom, a Felanitx i a Mallorca. Aquesta
idea ha acompanyat al Projecte Closos des dels seus inicis, tot
i que s’ha anat ampliant i millorant al llarg dels anys. Per
aquests motius es dissenyen i realitzen diverses activitats:
1. Adequació i museïtzació del jaciment arqueològic.
Un dels objectius que des de l’equip directiu sempre
hem considerat bàsic era el de poder recuperar el jaciment ar-
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queològic per a la ciutadania. Per aquesta raó, des del començament del Projecte Closos s’està lluitant per facilitar la visita
i el coneixement del jaciment entre la societat mallorquina.
En aquest sentit, una de les accions més interessants ha
estat la instal·lació d’ un seguit de plafons informatius a diversos punts del jaciment, on es fa una introducció general al jaciment i a la cultura naviforme, així com una presentació més
detallada a les estructures que es troben en procés d’excavació, o que ja estan excavades i restaurades (com és el cas de la
naveta I). Aquests panells els podem trobar a la zona del jaciment que és de titularitat pública, i que només és una part del
total del poblat.
Aquesta senyalització es complementa amb la creació
d’un itinerari de visites per facilitar l’accés d’una manera
compatible amb la protecció del jaciment per tal d’evitar-ne la
degradació. Per això, s’ha creat un camí clarament diferenciat
del terreny natural per on la gent pugui transitar sense posar
en perill la integritat de les estructures i els sòls arqueològics.
Aquest camí recorre el jaciment vorejant les zones excavades i
les que encara estan en fase d’excavació.
Igualment, en un punt arrecerat de l’itinerari, aprofitant
les ombres d’una sèrie d’ullastres, es té la intenció d’adequar
una zona de descans integrada i respectuosa amb l’entorn.
Tots els elements implicats en aquest procés estaran fets amb
materials duradors i resistents i, alhora, reversibles i que suposin una mínima o nul·la afectació al sòl arqueològic no excavat i a la perspectiva visual del poblat.
2. Activitats adreçades al públic en general.
a. Activitats per a adults.
L’oferta destinada als adults consisteix principalment en
una visita completa al jaciment, guiada per un dels arqueòlegs
de l’equip. Com això moltes vegades no satisfeia les expectatives dels participants s’ha decidit idear un marc d’actuació
per tal de donar a conèixer el jaciment d’una manera més participativa a grups d’adults, oferint així a les persones interessades l’oportunitat d’interactuar amb l’equip d’arqueòlegs; és
a dir, poder desenvolupar les tasques pròpies d’una excavació
d’una manera directa.

b. Jornada de portes obertes.
Una de les activitats amb més èxit de les desenvolupades
ha estat la jornada de portes obertes. Aquesta activitat consisteix en una visita al jaciment i a l’àrea excavada realitzada durant el darrer dissabte de cada campanya d’excavació on els
arqueòlegs i arqueòlogues de l’equip mostren el jaciment i exposen els resultats dels anys anteriors així com les activitats
realitzades durant les tres setmanes que dura cada campanya
estiuenca.
c. Pàgina web
Internet s’ha convertit en una eina importantíssima en la
nostra vida quotidiana i ha esdevingut un dels mitjans més
efectius per a la divulgació de qualsevol iniciativa a nivell, ja
no local, sinó podríem dir que mundial. Al mateix temps, també ha obert un nou camí i unes noves estratègies per a la divulgació del Patrimoni Històric.
Conscients d’aquesta importància de les web, fa una sèrie d’anys, des de l’àrea de prehistòria de la UIB, es va crear
la pàgina http://www.uib.es/depart/dha/prehistoria on es poden
consultar els projectes de recerca que desenvolupa del Grup
de Recerca Arqueobalear, així com un compendi de publicacions dels membres de l’equip.
Tenint molt present aquesta importància i influència
d’internet, l’equip Closos ha dissenyat recentment una pàgina
web pròpia (http://www.closos.org) on es pot trobar des d’una
descripció completa del jaciment, les tasques d’excavació realitzades fins ara, o les publicacions de l’equip que versen sobre Closos. Avui en dia tenir un pàgina web ja no és una novetat, són nombroses las pàgines web destinades al patrimoni arqueològic, però moltes tenen una estructuració estàtica i no
permeten una relació fluïda entre les diferents parts que nosaltres considerem indispensables en tot projecte arqueològic (científics i societat). Per tal d’avançar en la línia d’aprofitar les
noves tecnologies, aquesta nova pàgina web s’ha creat dins el
concepte de web 2.0, que permet el seguiment periòdic del
projecte per part del públic que, a través del bloc creat, pot
veure com va avançant i com es van documentant les troballes
arqueològiques així com conèixer totes les activitats que
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desenvolupem. Al mateix temps, s’ha creat un fòrum que permet la comunicació del públic interessat amb l’equip director.
Finalment, recentment s’ha obert una pàgina de Facebook,
Projecte Closos, per potenciar aquesta interrelació.
L’objectiu principal d’aquestes accions és la de facilitar
la interrelació entre científics i la societat amb l’objectiu que
aquesta interrelació millori tant el treball dels científics, que
podran assabentar-se dels interessos que té el públic, com el
coneixement per part de la societat del que vertaderament fan
els arqueòlegs del segle XXI.
d. Promoció turístico-cultural
A Espanya, i més concretament a Mallorca, el turisme
s’ha convertit en la principal activitat econòmica i en la major
font d’ingressos. La resta d’activitats econòmiques se situen al
seu voltant i no tindrien viabilitat sense la seva capacitat de
generar inversions i consum. Les actuacions culturals i de patrimoni històric no han quedat tampoc al marge del magnetisme i influència d’aquesta activitat econòmica. De fet s’han dut
a terme moltes iniciatives per poder conjugar la dinamització
de la cultura i el patrimoni amb l’activitat turística.
En el cas concret de Mallorca, ens trobem davant una situació amb un turisme consolidat de sol i platja que no té el
patrimoni com a principal atractiu i motiu de compra bàsic. En
aquest cas, el patrimoni històric i cultural constitueix un valor
afegit, una oferta complementària que pot ajudar a superar el
diversos problemes que presenta la actual situació. En aquest
sentit, la potenciació del patrimoni arqueològic pot ajudar a
diversificar l’oferta que s’ofereix, l’allargament de la temporada turística, l’augment del poder adquisitiu dels turistes, entre
d’altres.
Amb aquestes premisses, des del Projecte Closos venim
realitzant tota una tasca de dinamització i recerca sobre turisme cultural i patrimoni. Entre elles destaquen la difusió de totes les activitats del projecte entre els hotels de la zona, així
com la traducció de bona part dels nostres materials a diferents llengües per afavorir el coneixement del jaciment i de la
nostra tasca per part dels turistes.
Finalment, amb el suport de l’Ajuntament de Felanitx,
s’ha realitzat un estudi sobre la viabilitat de potenciar el jaci-

ment dels Closos com a recurs turístic de primer ordre amb
uns resultats molt prometedors.
e. Associació d’Amics dels Closos
Des de fa dos anys, l’Associació d’Amics dels Closos
està realitzant una tasca molt important per a la defensa i difusió del patrimoni històric-artístic de Felanitx en forma de conferències i visites guiades a diferents indrets del municipi.
Aquesta associació, promoguda i coordinada per un grup
de veïns, a l’albor de les tasques desenvolupades al Projecte
Closos, ha resultat ser un reforç i complement a les activitats
que du a terme l’equip d’investigadors per protegir i difondre
el patrimoni.
f. Actuacions puntuals.
Totes aquestes activitats es complementen amb altres actuacions més puntuals, també destinades a augmentar el nivell
de difusió i coneixement de Closos i del Patrimoni en general.
Algunes d’aquestes actuacions realitzades són:
- Difusió de tríptics: editats en català, castellà i anglès.
Distribuïts als museus, biblioteques i oficines d’informació de
tota Mallorca. Consta d’una descripció del jaciment, de la cultura a la que pertany, de les tasques arqueològiques realitzades
i de les perspectives de futur del Projecte Closos.
- Exposició fotogràfica: amb motiu del 6è aniversari
d’excavació a Closos, es va realitzar una exposició fotogràfica
on, a més de reflectir la feina diària al jaciment, també es volia mostrar la vida quotidiana dels participants, la cara més humana i lúdica de la gent que participa a l’excavació. Aquesta
exposició es va complementar amb un tríptic i un petit llibret
resumint la feina feta a Closos fins aquell moment.
- Llibret 10 anys: coincidint amb la desena campanya
d’excavació a Closos, es va editar un llibret amb un resum
dels avanços en investigació i propostes de futur que l’equip
havia obtingut i assumit fins aquell moment.
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– L’organització de conferències i xerrades destinades al
públic en general també són cabdals a l’hora de difondre el
patrimoni arqueològic d’una manera directe i senzilla.
En definitiva, i a manera de conclusió, només cal citar la
Llei de Patrimoni Històric-Artístic de l’Estat Espanyol quan
diu que “Todas las medidas de protección y fomento que la
Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que
un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar
y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo.”
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