






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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ELS AMICS DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ, UNA VESSANT SOCIAL 
EN LA PROTECCIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI

Miquel Àngel Vicens i Siquier
Bartomeu Salvà Simonet 
Pere Bennàssar Bennàssar

Associació d’Amics dels Closos de Can Gaià
amicsclosos@gmail.com

RESUM:

Entre l’estiu i la tardor de 2008, a Felanitx, es cristal·lit-
zà un moviment social, l’Associació d’Amics dels Closos de 
can Gaià. Una associació cultural que té com a un dels seus 
objectius principals afavorir el coneixement, difusió, protecció 
i posada en valor del Patrimoni Històric i Cultural de Felanitx, 
amb una especial atenció al jaciment dels Closos de Can Gaià.

En el present escrit s’exposa com va sorgir citada associ-
ació, els principis que la regeixen i les activitats i tastes que 
realitza, així com els principals reptes de futur.

PARAULES CLAU:

Amics dels Closos, Closos de Can Gaià, protecció i difu-
sió del patrimoni, vessant social.

ELS INICIS

El projecte de dragat d’una part de Portocolom, en con-
cret Sa Bassa Nova, que aparegué a finals del 2004 va suscitar 
una important oposició local. Els principals motius d’aquella 
oposició foren les repercussions ambientals que el dragat po-
dria ocasionar i que no es tingueren en consideració les restes 
arqueològiques que hi eren presents. Gràcies a la insistència 
dels autors de la present comunicació (UH, 16/01/05) i d’una 
cada cop més nombrosa societat civil felanitxera el projecte es 
modificà i inclogué un control arqueològic. Control que donà 
lloc a  una sèrie  de descobriments que  situarien Portocolom 
dins la xarxa de navegació i contactes comercials del Mediter-
rani prehistòric i antic. (Salvà, B. 2007; Riera, M i Martín, A. 

2007;  Riera,  M i Martín,  A.  2009-2010).  Una conseqüència 
extreta de tot aquell moviment, al menys per part dels signants 
de l’article, va ser la constatació de la força que pot tenir un 
moviment social si es troba dirigit cap a un objectiu concret, 
tangible i proper. Durant els anys que seguiren, s’intentà orga-
nitzar un grup d’opinió o de defensa del Patrimoni, però no 
acabà de quallar.

L’any 2008 l’Equip Closos i la gent més propera a aquest 
projecte, començà a ser conscient de què, malgrat la important 
tasca científica que es duia a terme, la vessant de difusió podia 
millorar i presentava dificultats de gestió.  En aquest sentit, a 
l’agost del 2008, en plena campanya d’excavació, l’Equip Clo-
sos organitzà una Taula Rodona, moderada per Pere Estelrich, 
sota el títol “Què hem de fer amb els closos?”, on si convidà a 
representats de partits polítics, comunitat educativa, associaci-
ons de veïnats, hotelers, així com un membre de l’Associació 
d’Amics del Museu Marítim de Mallorca. 

Es debaté sobre les necessitats i mancances que tenien els 
arqueòlegs responsables de l’excavació als Closos, de les opor-
tunitats que podria ocasionar un jaciment com el dels Closos si 
gaudís d’un museu – centre d’interpretació o d’un equip d’in-
vestigació dedicat a ell tot l’any. Quan ja es donava per acabada 
la Taula Rodona, el moderador suggerí la possibilitat de crear 
una associació o un grup d’Amics del jaciment. Aquella idea va 
ser acollida de forma molt positiva entre els ponents i públic as-
sistent, i allà mateix ja es va començar a gestar el que serien els 
Amics dels Closos.

A finals d’estiu i principis de tardor s’inicià la redacció 
dels estatus i totes les gestions burocràtiques per constituir-se 
com a associació. Al novembre es formà una Junta Constitu-
ent i es presentà públicament. Al desembre se celebrà la pri-
mera Assemblea General. 
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S’ha de tenir en compte que, a Felanitx, hi havia, i encara hi 
ha, un vertader sentiment d’interès per als Closos. La presència 
de felanitxers com a voluntaris en les excavacions (Formés J, et  
al., 2005), l’assistència als tallers per a nins (Valenzuela L, et al., 
2010) o l’èxit de convocatòria de les xerrades o conferències dels 
seus investigadors, en donaven testimoni. Per tot això, Closos se-
gurament va ser la millor excusa, però ja des del principi es va in-
sistir que malgrat la denominació fos d’Amics del Closos de Can 
Gaià, seria absurd pensar que aquesta associació tant sols treba-
llés per al citat jaciment. La intenció fou que tot el patrimoni his-
tòric i cultural de Felanitx tingués el respecte i la consideració 
que es mereix. 

OBJECTIUS

L’Associació es plantejà com a una eina per assolir una 
sèrie d’objectius i per ser un motor d’impuls al Projecte Clo-
sos. Així es marcaren grans línies que es plasmaren als seus 
estatus en quatre grans objectius:

1- El coneixement, difusió, protecció i posada en valor 
de jaciment dels Closos de Can Gaià.

2- Ampliar aquest objecte a la resta del Patrimoni histò-
ric – cultural de Felanitx, amb especial incidència a les restes 
arqueològiques.

3- Ajudar dins les possibilitats de l’Associació, materi-
al, personal i econòmicament a l’excavació dels Closos.

4- Aconseguir la compra de tota l’àrea del jaciment per 
part de les administracions públiques, a més de la futura crea-
ció d’un Museu del jaciment.

Per  poder  satisfer  aquests  objectius,  l’Associació  pro-
mourà:

a) L'organització  de  conferències,  visites,  excursions, 
tallers i actes culturals diversos sobre els Closos o sobre el Pa-
trimoni històric – cultural de Felanitx.

b) L'organització o patrocini de cursos, seminaris, jorna-
des i congressos de caràcter científic.

c) Organització d'actes populars per promocionar o rei-
vindicar els Closos o el Patrimoni històric i cultural.

d) Patrocinar, encomanar o realitzar estudis o treballs de 
caràcter científic, recuperació del Patrimoni i intervencions ar-
queològiques.

SOCIS I SIMPATITZATS

A l’hora de redactar el present escrit (setembre de 2014) 
en la base de dades de l’associació hi ha presents 152 socis. 
La majoria de socis s’hi feren durant els primers mesos. La xi-
fra de 100 socis arribà a l’agost del 2009, els 125 a l’agost del 
2010 i els 140 al setembre de 2012 i de 150 a l’octubre del 
2013. 

Els estatus permeten que qualsevol entitat pugui associ-
ar-se, per aquest motiu hi ha 4 persones jurídiques (dos bars-
restaurants, un bufet d’advocats i una fundació) i les restants 
148 són persones físiques. No es tenen totes les dades de tots 
els socis, però dels que es disposa es pot afirmar que, el lloc 
de residència de la majoria dels socis és Felanitx, seguit de 
Portocolom i Ciutat de Mallorca, encara que hi ha socis de 
S’Horta,  Cas Concos o Son Negre (Com Portocolom, altres 
nuclis de població o llogarets del municipi de Felanitx), 6 so-
cis no resideixen a Mallorca (Figura 1). El soci de més edat va 
néixer al febrer del 1932 i el més jove al juliol del 2012. Agru-
pats per edats, un 24% dels socis han nascut en la dècada dels 
70,  seguida per la dels 60. Malgrat  tot,  l’any de naixement 
més comú entre els socis és l’any 1949, amb 9 socis en total. 

Pel que fa als simpatitzants no hi ha dades, però una ma-
nera d’aproximar-s’hi podria ser la llista de distribució de cor-
reu electrònic, així com seguidors del Facebook o Twiter. A la 
llista de correus, consten 175 correus, sabent el que es dispo-
sen de 125 correus electrònics de socis, s’infereix uns 50 sim-
patitzants. 

El Facebook va ser una eina de comunicació utilitzada 
des dels inicis de l’Associació (també pot ser una eina inferir 
els simpatitzants (seguidors), a hores d’ara, hi ha 354 segui-
dors, la majoria de Mallorca, però també d’altres llocs de l’es-
tat o de l’estranger. El Twiter és una eina que s’utilitza des de 
fa poc, malgrat tot, hi ha 23 seguidors.  

Els Amics dels Closos tenen la figura de Soci d'Honor, 
aquesta distinció és concedida de manera excepcional i justifi-
cada per l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva 
i s’adreça a aquelles persones o institucions que s’han destacat 
per la defensa, protecció, coneixement o difusió del patrimoni. 
Així com el seu suport al Projecte Arqueològic de Closos. 
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L'Assemblea  General  de  2009  va  proclamar  4  Socis 
d'Honor i la del 2002 un més. Aquests són:

• Pere Xamena i Fiol: Historiador autodidacta, investi-
gador i divulgador de la història local i de Mallorca. Ha tingut 
les portes obertes a qualsevol historiador, estudiant o persona 
interessada en la història o la cultura. 

• Gabriel Català Amegual: Hoteler (Hotel Cala Marçal 
- Portocolom). L'Hotel Cala Marçal manté, des dels inicis de 
les campanyes dels Closos, una molt important tasca de mece-
natge i de suport logístic.

• Cristòfol  Bennàssar  i  Vadell:  Arquitecte.  Un  dels 
principals responsables de la conservació del jaciment en èpo-
ques recents, la seva intervenció va impedir que es destruís 
una bona part del jaciment abans de l’engegada del Projecte 
Closos. Va proporcionar una ajuda molt valuosa en les prime-
res campanyes arqueològiques.

• Bartomeu Salvà i Simonet: Historiador. Preparà i en-
gegà el Projecte Closos. Dirigeix l’excavació dels Closos de 
Can Gaià des dels seus inicis. 

• Ramon Rosselló  i  Vaquer:  Historiador  autodidacta, 
investigador i divulgador de la història local i de Mallorca, es-
pecialment de l'època medieval.

ACTIVITATS

Des dels inicis de l’associació s’ha tengut la intenció de 
mantenir un ritme constant en les nostres activitats, es marcà 
l’objectiu de realitzar almenys una conferència, sortida o taller 
cada mes, deixant un mes a finals d’estiu sense cap activitat. 
Així s’han realitzat fins ara (setembre de 2014): 31 sortides, 

26 conferències, 7 tallers, 5 sopars històrics i 5 participacions 
a la Fira del Pebre Bord (Figura 2).  Amés,  hem tengut una 
participació molt activa en les dues Jornades de recreació pre-
històrica al voltant del Jaciment dels Closos, un cicle de cine-
ma i hem engegat dues campanyes de recollida de signatures. 
Una a favor de l’adquisició del Castell de Santueri per part de 
les administracions públiques i  un a favor  de què l’Ajunta-
ment de Felanitx proclami a Guillem Sagrera com a Fill Predi-
lecte.

Un dels actes lúdics anuals, però a l’hora intensos, és la 
organització de la Festa de recreació històrica, que es ve cele-
brant cada any a l’estiu amb la intenció de donar a conèixer 
els  diferents pobles o cultures que han dominat  Mallorca o 
Les Illes, així com gaudir de les seves menges. 

L’acte comença amb una conferència o una altra activitat 
per emmarcar el moment històric i donar a conèixer aquella 
època o cultura, o aprofundir en un aspecte destacat d’aquesta. 
Després continua amb un sopar amb receptes originals o bé 
interpretació del que podien menjar. Així fins ara, s’han orga-
nitzat 5 festes – sopar, amb la Festa Naviforme, el Sopar Tala-
iòtic, la Nit Romana, el Vespre Vàndal, la Nit Bizantina i la 
Nit Musulmana.

A principi del curs 2012-2013 un dels fils conductors de les 
activitats fou aconseguir el reconeixement social i institucional 
que Guillem Sagrera, en l’opinió dels membres de la Junta es me-
reixia. Per això es programà una sèrie de sortides i conferències 
per donar a conèixer, amés s’inicià una recollida de signatures 
com a suport a la iniciativa de proposar a l’Ajuntament de Fela-
nitx, que el proclamàs Fill Predilecte. L’entrega de signatures es 
realitzà al desembre de 2013 i a l’estiu del 2014 el Ple de l’Ajun-
tament l’anomenà Fil Predilecte. 

Durant el curs 2013-2014 es varen engegar dos projec-
tes, la intenció dels quals es vol que sigui de llarg recorregut. 
En primer lloc la reedició de les Jornades d’Estudis Locals. 
L’any 2000, dins dels actes commemoratius dels 700 anys de 
la fundació de la Vila de Felanitx es varen realitzar les I Jorna-
des, dos anys més tard es realitzarien les segones, així més de 
10 anys després de la seva edició i davant la certesa que l’Ajun-
tament  de Felanitx, per iniciativa pròpia, no tenia la intenció 
de fer-ne una tercera edició l’associació es posà al capdavant 
en la seva organització.
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Figura 2: Actes i accions dels Amics dels Closos (fins al setembre de 2014)



 Durant els dies 13 i 14 de desembre del 2013 es realit-
zaren les  ponències  i  les  previsions  són que  a  principis  de 
2015 es publiquin les seves actes. 

En segon lloc hi  ha el suport  al  Projecte Rossells,  un 
projecte engegat des de la Universitat de les Illes amb col·la-
boració amb la de Kiel i la participació activa d’estudiants de 
darrer curs o historiadors acabats de graduar. Malgrat que el 
projecte es troba molt acotat en la neteja i desbrossament de la 
murada del jaciment d’època talaiòtica – baleàrica dels Ros-
sells i en l’intent de datació d’aquesta, pot ser el preludi d’un 
projecte molt més ambiciós.

Dues propostes que presenten per l’Associació una des-
tacada importància, però de resultats contraposats, han sigut la 
reivindicació perquè el Castell de Santueri fos públic amb la 
intenció d’assegurar la seva conservació i gaudi, i les visites 
que un grup de turistes han anat realitzant periòdicament al Ja-
ciment dels Closos.

L’any  2010  es  decidir  iniciar  la  campanya  “Salvem el 
Castell” davant l’abandó i perill real d’enderrocament de part 
de la murada. S’organitzà una visita i s’aconseguí, malgrat fos 
de manera excepcional, l’obertura del Castell per un dia. També 
s’engegà una campanya de recollida de signatures per l’adquisi-
ció del Castell per part del Consell de Mallorca. Pel novembre 
s’entregà el més d’un milenar de signatures en el Departament 
de Cultura del Consell Insular. Davant la manca d’actuacions de 
les Administracions s’organitzà un acte ludico-reivindicatiu, al 
replà de l’església coincidint per la fira de maig del 2011. Final-
ment la Presidenta del Consell rebé als representats dels Amics i 
se li reclamà una actuació decidida i urgent. El Consell de Ma-
llorca inicià l’expedient d’expropiació, just abans de les elecci-
ons municipals i autonòmiques. La propietat davant aquests fets 
actuà de manera decidida i presentà per sorpresa un projecte 
d’adequació del Castell, amb la clara intenció d’aturar-lo. El re-
sultat de les eleccions del 2012 provocà un canvi d’escenari po-
lític que comportà l’arxivament definitiu de l’expedient d’ex-
propiació.

A finals de primavera de l’any 2012 els responsables de 
l'Hotel de Cala Murada es varen posar en contacte amb el presi-
dent dels Amics per traslladar-li la intenció de realitzar visites 
programades i dirigides al Jaciment dels Closos. Es tracta d'un 
grup de vacances (Club 3000) i una mutualitat de treballadors 

(BTP) que treballen units per oferir als seus membres la possi-
bilitat de realitzar una sèrie de visites culturals durant les seves 
vacances. Aquests grups presenten una alta consciència i cores-
ponsabilitat social. Dins dels objectius d’aquests grups, s’inclou 
l’aposta per un turisme integrat dins del territori que els acull. 
Per això ofereixen propostes que acostin els seus afiliats a la re-
alitat social i patrimonial del lloc que visiten, a l’hora donen su-
port a associacions o entitats culturals sense ànim de lucre. Així 
durant aquests tres anys, durant la temporada d’estiu, grups de 
turistes han realitzat de manera periòdica una visita guiada al 
Jaciment dels Closos. A canvi d’aquestes visites guiades i les 
pertinents explicacions sobre el jaciment i la prehistòria de Ma-
llorca, cada turista fa una donació a l'hora de contractar l'excur-
sió i al final de temporada, les entitats citades aporten, dels seus 
propis recursos,  la mateixa quantitat  de doblers.  Els doblers, 
han de tenir una finalitat concreta i aquesta es troba consensua-
da entre els grups francesos i els Amics dels Closos. El primer 
any es destinaren a potenciar els treballs que han de donar lloc a 
la publicació de la Monografia sobre la Naveta 1 dels Closos, el 
segon any va ser per la celebració de les Jornades d’Estudis Lo-
cals i enguany per a la inclusió del francès en els panells expli-
catius del Jaciment.

Un altre aspecte destacat de les accions que porta a ter-
me els Amics dels Closos és l’edició d’una Beca de Treball i 
Formació “Amics dels Closos”. Des del 2009, coincidint amb 
la campanya arqueològica, es concedeix aquesta beca destina-
da, normalment, a estudiants d’història que han demostrat el 
seu interès per l’arqueologia i pels Closos de Can Gaià o a 
graduats que presenten un projecte que aporti un nou valor o 
nous aspectes que serveixin per un millor coneixement del ja-
ciment. Els directors de les excavacions i del Projecte Closos 
sempre han focalitzat la importància del capital humà durant 
la campanya, així la Beca té la intenció d’ajudar a consolidar 
el grup d’excavació o a aportar nous valors o nous aspectes en 
la posada en valor del jaciment. En concret, té com a objec-
tius:

a) Oferir el marc adequat per potenciar la formació a ni-
vell tècnic i científic del becari o becària.

b) La formació de persones en arqueologia o prehistòria 
de les Balears perquè puguin desenvolupar treballs o recerca 
sobre el jaciment dels Closos de Can Gaià.
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c) Que aquesta formació o desenvolupament tècnic i ci-
entífic  repercuteixi  en  la  millora  del  coneixement,  difusió, 
protecció o posada en valor de jaciment dels Closos de Can 
Gaià.

Durant les tres primeres edicions d’aquesta beca l’apor-
tació econòmica era al 50% entre la Universitat – Equip Clo-
sos i els Amics dels Closos, en les dues darreres edicions l’a-
portació recau exclusivament en aquesta Associació. Al 2013, 
a causa de l’aturada de les campanyes d’excavació, deixava de 
tenir sentit la part de potenciar el capital humà durant la cam-
panya, així que es va optar per donar-li una vessant més cien-
tífica  sobre  determinats  aspectes  del  material  extret,  recon-
duint la beca cap al desenvolupament d’un projecte d’estudi o 
treball en persones ja graduades. En el 2014 s’ha endarrerit la 
seva edició, esperant que a principis de tardor es pugui oferir. 
Així els guanyadors d’aquesta beca són:

• 2009: Lua Valenzuela i Suau
• 2010: Almudena Briones Campos
• 2011: Patricia Carlsson
• 2012: Raquel Barceló Expósito
• 2013: Almudena Briones Campos (amb el projecte de 

“Estudi paleocarpològic de l’Àrea 1 dels Closos de can Gaià”)

FINANÇAMENT I COST DE LES ACTIVITATS

Per finançar totes aquestes activitats, inclosa la Beca, els 
Amics dels Closos ho fan a partir de recursos propis. La prin-
cipal font d’ingressos és la quota anual als socis, encara que 
també hi ha els guanys de la venda de camisetes. A hores d’ara 
no s’ha sol·licitat cap ajut o subvenció a l’administració o a 
cap altra entitat. De tota manera, s’haurà d’estudiar la possibi-
litat de acudir a les ajudes que el Consell de Mallorca oferei-
xen per a intervencions arqueològiques, si el Projecte Els Ros-
sells continua i no aconsegueix aquestes ajudes per ell mateix.

També s’ha de tenir en compte l’aportació abans citada dels 
grups de vacances és finalista, és a dir, a un projecte determinat i 
l’aportació cobreix les despeses generades. La diferència, si exis-
teix, és mínima i no representa un guany econòmic destacable, 
però sí que permet a l’Associació realitzar accions que possible-
ment no es poguessin assolir sense aquesta col·laboració. 

Per  norma  general  totes  les  activitats  són  gratuïtes  i 
obertes a tothom, tant sols determinats per a determinats ta-
llers, si aquests requereixen l’adquisició de material o fungi-
bles (taller de licors tradicionals, cuina dolça per celíacs o de 
tast de vi, per citar-ne alguns exemples) cal una inscripció prè-
via i fer una aportació per cobrir les despeses. Com és de su-
posar, el sopar de recreació històrica, també és de pagament i 
amb inscripció prèvia.

PRESÈNCIA A LA XARXA I LA PREMSA LOCAL

Des d’un principi els Amics dels Closos ha sigut molt cons-
cient de la força dels mitjans de comunicació i de la Xarxa com a 
formadors i catalitzadors de l’opinió pública. El Setmanari “Fela-
nitx” sempre ha tengut un espai per a la difusió dels comunicats o 
propostes, també és important la presència en la premsa diària de 
Ciutat (Briones A, 2012) com en la ràdio o televisió, d’una mane-
ra molt especial en la desapareguda Ona Mallorca i Televisió de 
Mallorca. Així mateix, la Xarxa també ha tingut un paper desta-
cat, pràcticament al mateix temps, al gener de 2009 s’obrien el 
web  (www.amicsclosos.cat)  i  un  blog  (blogspot.amicsclo-
sos.com) com a eines de difusió i de comunicació entre l’Associ-
ació i els socis o simpatitzants. 

Uns mesos més tard, al març, s’obrí una pàgina al Fa-
cebook  (www.facebook.com/pages/Amics-dels-Closos-de-
Can-Gaià), tant per a la difusió de notícies i convocatòries 
com per a una comunicació més àgil. Darrerament, al març 
de 2014 també s’ha obert un compte a twiter (@Amicsdels-
Closos)

El setmanari Felanitx ha estat utilitzat com a una de les 
principals plataformes per anunciar les activitats de l’associa-
ció,  així  com expressar  les  seves  denúncies,  tocs  d’alerta, 
mostres  de  suport  o  agraïments.  La  implantació  social  que 
presenta aquest setmanari i la facilitat en què s’hi pot col·labo-
rar el fa un mitjà essencial per a tot tipus de públic, soci o no, 
acostumat al paper. El fet de tenir una periodicitat setmanal 
(edició de divendres) i que els escrits hagin d’estar entregats a 
principis de setmana no el fa àgil, però a l’hora presenta evi-
dents punts forts. Pel que fa a la comunicació digital, el web 
fa  una  funció  més  d’informació  general,  amb  la  presència 
d’un calendari d’activitats o la publicació de les actes de les 
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assemblees generals, així com a un espai per a la difusió del 
coneixement, amb un espai dedicat al Jaciment dels Closos de 
Can Gaià o en un exhaustiu recull d’articles sobre els Closos, 
el patrimoni històric o arqueològic del municipi de Felanitx o 
de les Cultures del Bronze i del Ferro a Mallorca (o les Illes). 
En el Blog, Facebook o Twiter es realitza una tasca d’informa-
ció sobre les activitats, notícies aspectes d’interès. L’activitat 
al Blog és relativament constant amb unes 34 entrades a l’any.

FUTUR

El principal repte de futur és seguir donant compliment 
als objectius que es varen marcar en l’establiment de l’Associa-
ció, és a dir, continuar la tasca divulgativa i de protecció del Pa-
trimoni, amb un especial suport, patrocini i posada en valor el 
Jaciment dels Closos, així com el seu estudi. En aquest sentit 
cal donar un nou impuls amb les entitats que es col·labora (Fun-
dació Mn. Cosme Bauçà, GEOIlles o DO Pla i Llevant) i cer-
car-ne d’altres per poder explorar noves vies o projectes, així 
com consolidar la relació que es té amb Club 3000 i BTP – va-
cances en la integració de turisme i patrimoni. També s’ha de 
tenir en compte el suport i la implicació de l’Associació amb el 
projecte dels Rossells, que els seus primers resultats s’han pre-
sentat en les presents Jornades d’Arqueologia, és una oportuni-
tat d’acompanyar i intentar consolidar, des del primer moment, 
el seu grup de recerca, així com impulsar l’estudi, coneixement 
i difusió d’aquest jaciment.

En referència a la Beca “Amics dels Closos” cal, en pri-
mer lloc realitzar les gestions oportunes perquè es realitzi la 
convocatòria d’enguany i de cara a les properes convocatòries 
intentar ampliar la seva dotació econòmica. Un altre aspecte a 
contemplar  seria  la  possibilitat  de  separar  o  diversificar  els 
possibles destinataris, amb la oferta més àmplia beques, una 
destinada a estudiants i l’altre destinada a graduats, a més de 
fer més evident que no es troba destinada, tant sols a estudi-
ants o graduats d’història, sinó que qualsevol disciplina que es 
pugui  associar o tenir elements que puguin contribuir en la 
millora del coneixement o difusió del jaciment.

L’experiència en l’organització i l’impuls de la tercera 
edició de les Jornades d’Estudis Locals de Felanitx, ha estat 
molt positiva i enriquidora, malgrat hi hagi aspectes a millo-

rar. Els Amics dels Closos tenen la intenció de què en el 2016 
es tornin a realitzar, així com de garantir la seva continuïtat de 
forma periòdica.
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