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1. PRESENTACIÓ 

 

En aquest document es recullen les aportacions fetes per a les persones participants 

que assistiren a la “jornada participativa d’aportació d’idees” en el marc del procés 

participatiu “Imagina” per definir els usos de Ca n’Escarrinxo. Aquesta jornada, que 

va ser la primera que es va realitzar en aquest sentit, va tenir lloc dissabte dia 27 de 

novembre a Ca n’Escarrinxo i va comptar de distintes estacions participatives que 

facilitaren, a les persones assistents, realitzar la seva aportació en funció de 

temàtiques diferenciades.  

 

Aquesta primera trobada participativa va tenir també un caràcter lúdic atès que es 

volia atreure persones de distinta procedència i tipologia. Es va concebre com una 

celebració per la compra de l’espai, que està en tràmits d’esdevenir-se municipal, i 

una re-apropiació també del mateix per part de la ciutadania.  

 

Paral·lelament, s’ha habilitat un espai digital a www.canescarrinxo.info per recollir 

aportacions de la gent que no va poder venir. A més, per a gener, s’instal·larà una 

estació participativa a cada un dels dos instituts públics (Pollença i U Moll) així com 

en el Col·legi de Monti-sion. Amb aquestes actuacions es donarà per tancada la 

primera part de la fase participativa del procés.  

 

No serà fins febrer/març que s’impulsaran les dues assemblees ciutadanes escollides 

per sorteig cívic, que es conformen com una mostra estratificada de la població del 

municipi amb una discriminació positiva cap al jovent. En aquestes assemblees es 

deliberarà sobre els usos proposats pel poble, la seva compatibilitat i la configuració 

final del projecte, que posteriorment serà entregat a l’equip tècnic per al seu posterior 

disseny.  

 
 

http://www.canescarrinxo.info/
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2. EXPLICACIÓ DEL TALLER PARTICIPATIU 

 

2.1 Descripció  

 

Com s’ha comentat a la presentació, dissabte dia 27 de novembre, entre les 10:00 i 

les 14:00 hores, es va celebrar a Ca n’Escarrinxo la primera trobada participativa del 

procés “Imagina Ca n’Escarrinxo”. 

 

La jornada va ser oberta a tota la gent del municipi i es feren diverses activitats tan 

participatives com lúdiques, per adults i també per a nins i nines. 

 

Com s’ha especificat, va començar a les 10.00 hores amb una cercavila des de la 

plaça de l'Almoina fins a Ca n’Escarrinxo, organitzada pels Xeremiers Orats. A les 10.30 

hores les facilitadores donaren al benvinguda a les persones assistents i els hi 

explicaren de quina manera podien participar a les cinc estacions participatives. 

Aquestes, estaven muntades al voltant de les preguntes com:  

- Com has accedit a l’espai? (via i tipus de vehicle).  

- Què significa per tu Ca n’Escarrinxo? Què hi has viscut? 

- Quines necessitats socials pot cobrir aquest espai? (tipus d’activitat).  

- Quins tipus d'espais interiors i exteriors cal preveure?  

- Espai infantil dedicat a imaginar que ens agradaria veure o trobar quan 

vinguem a l’espai.  

 

A les 10:30 h també començà la sessió de circ infantil a càrrec de Cap de Fibló. 

L'Associació de Músics va animà la trobada amb jazz i blues. Al final de la jornada es 

va servir una picada i begudes diverses.  

 

 



 

Procés deliberatiu Imagina Ca n’Escarrinxo   
 

6 

 

2.2 Objectius  

 

Generals:  

1. Obrir un procés de diàleg cívic, proveint un espai segur on es puguin 

aportar idees, expectatives, sensibilitats, visions en funció de temàtiques 

distintes, sobre el futur de Ca n’Escarrinxo, i així, intentar recollir al màxim 

la veu de la ciutadania en el projecte final. 

2. Generar una experiència de construcció col·lectiva sobre els usos d’un 

espai públic emblemàtic tot promocionant la cultura participativa. 

 

2.3 Persones participants 

En total es calcularen unes noranta persones que passaren al llarg del matí al recinte 

i participaren en les diverses estacions habilitades.  A continuació hem creat una taula 

sobre el recompte que férem en funció dels grups d’edat i de sexe.   

 

Grup 

d’edat/Sexe 

Masculí Femení Totals 

Infant 10 15 25 

Jove        8 3 11 

Adultesa      26 21 47 

Gent gran       4 3 7 

TOTALS 48 42 90 

 

2.4 Metodologia i organització de la sessió   

 

Per distribuir en l’espai les estacions i muntar-les, l’equip de facilitadores es va haver 

d’adaptar als condicionants i elements de Ca n’Escarrinxo que imposaven certes 

limitacions però, alhora, noves oportunitats. Aquesta va ser la distribució final:  
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Entrada. STAND INFORMATIU: carpa amb informació sobre el procés participatiu de 

Ca n’Escarrinxo a on hi apareixen:  

- Fotos antigues,  

- Preguntes de la jornada penjades que instiguen a la reflexió, 

- Agenda de la jornada a una pissarra amb el nom de les estacions.  

- Recollida de dades de les persones participants.  

 

 
 

 

1era estació: MOBILITAT “Quin camí has pres per arribar fins aquí?” 

 

Descripció: dibuixa el camí i el transport que has usat per arribar a Ca n’Escarrinxo. 

 

Objectius: estudi sobre accessibilitat/mobilitat. La informació servirà per conèixer si 

cal preveure zona de pàrquing cotxes, de bicicleta, embelliment o fer més 

accessibles certs trams, etc.  

 

En què consistia l’estació? 

• 1 mapa de Pollença d’1 metre per 80 cm de 4 din A0 

enganxats. 

• 2 taules plegables juntes. 
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• 4 pots amb bastó identificador del mateix color que el 

retolador. 

• 5 retoladors amb ferratina que posi cada vehicle de cada 

color.  

o Blau: cotxe/moto 

o Verd: a peu 

o Taronja: bicicleta. 

o Groc: patinet 

o Vermell: algun altre. 
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2na estació. QUÈ SIGNIFICA PER A TU CA N’ESCARRINXO? 

 

Descripció: Reflexiona i respon a les preguntes següents: Quins records tens de Ca 

n’Escarrinxo? Què significa per a tu? Com identifiques Ca n’Escarrinxo? Quins valors 

hauria de promocionar? Quin moment èpic has viscut aquí? 

 

Objectiu: tenir una panoràmica general sobre les expectatives, valors, sentiments 

que evoca l’espai i els elements que cal canviar. 

 

En què consistia l’estació? 

• Taulons de fusta amb tamborets per recolzar. 

• Cordill de pita. 

• Cartolines colors. 

• Pinces de roba per penjar les cartolines.  

• Cartells amb preguntes distintes.  

 

La idea va ser d’anar penjant les propostes en distintes cartolines de colors als 

cordills de pita. 

 

 
 

 

 

3ra estació. El futur de Ca n’Escarrinxo. QUINES ACTIVITATS HI FARIES O 

ORGANITZARIES? 
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Descripció: escriu les activitats que t’agradaria fer en aquest espai multifuncional, 

que no puguis fer en altres llocs del municipi. Cal usar una cartolina per a cada tipus 

d’activitat.  

- cartolina verda (esportiu), 

- vermella (cultural),  

- blava (educatiu),  

- taronja (altres). 

 

Objectiu: saber les activitats que les persones participants desitjarien realitzar o 

organitzar en aquest espai.  

 

En què consistia l’estació? 

• Xarxa de futbol. 

• Cartolina de colors. 

• Pinces. 

• Bolígrafs. 

• Taula per posar-hi el material i perquè la gent hi pugui escriure.  

 

Es tractava de que les persones participants aboquessin les seves idees a la 

cartolina i les anessin penjant a la xarxa de futbol, en funció de les temàtiques 

diferents.  

 

4ta estació: El futur de Ca n’Escarrinxo. COM T’IMAGINES L’ESPAI? 

 

Descripció: Escriu en els post-its quins espais interiors i exteriors necessitarà Ca 

n’Escarrinxo, en funció de les activitats proposades a l’estació anterior. Els post-its de 

color groc són per als espais interiors i els de color verd, per als de l’exterior.  

 

Objectiu: ubicar dins l’espai les zones interiors i exteriors que ens imaginem. 

 

En què consistia l’estació? 
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• Mapa gegant de Ca n’Escarrinxo. 

• Post-its de dos colors. 

• Bolígrafs  

• Una taula amb el material, per aferrar al mapa i descriure l’activitat. 

 

Es tractava d’anar escrivint els espais interiors i exteriors que ens imaginem, en funció 

de les activitats proposades anteriorment, per a després anar-les situant i enganxant 

damunt del mapa.   

 

5ta estació. ESPAI INFANTIL. “Què t’agradaria trobar a Ca n’Escarrinxo?” 

 

Descripció: dibuixa en el paper el què t’agradaria veure // amb què t’agradaria 

jugar // quina activitat t’agradaria fer aquí quan hi vinguis. 

 

Objectiu: integrar la participació infantil a les aportacions.  

 

En què consistia l’estació? 

• taula 

• cadires 

• papers en blanc de colors.  

• colors per pintar.  

• complements per posar en els dibuixos.  

• cordills per penjar de pita 

• pinces de roba 

 

Els nins i nines tenien un espai per pintar i expressar el què esperaven trobar quan 

vinguessin a Ca n’Escarrinxo. Un cop havien pintat els seus desitjos, s’anaven 

penjat els dibuixos a la xarxa de futbol.  
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3. ANÀLISI DEL DESENVOLUPAMENT DEL TALLER 

 

La jornada va transcórrer sense problemes. Les persones assistents pogueren 

participar en les distintes estacions programades amb l’ajuda de les facilitadores que 

estaven repartides en cada una d’elles per, precisament, facilitant la seva 

comprensió i la manera en que es podia contribuir a cada una d’elles.  

 

Les activitats infantils foren un pol d’atracció important per a famílies i el concert ofert 

per l’Associació de músics, també.  

 

La campanya prèvia de difusió havia estat massiva i s’havien usat tots els mitjans a 

l’abast de l’Ajuntament per a què la notícia tingués més impacte, fins i tot es va posar 

un stand informatiu a la Fira de Tardor en el qual s’animava als pollencins i pollencines 

a assistir a la Jornada. També es varen fer programes a la ràdio dedicats a la Jornada 

i vídeos de divulgació per xarxes socials.  

 

No obstant això, la inestabilitat del temps (vent, pluja puntual, fred...) va afectar 

negativament el nombre d’assistents. Així, s’esperava l’arribada de molta més gent 

de la que va venir però degut a les condicions climatològiques, una bona part es va 

fer enrere. De totes maneres, posteriorment es va habilitar una web 

www.canescarrinxo.info on les persones que no pogueren assistir a la jornada, encara 

podien contribuir amb les seves idees i aportacions. També, les estacions a cada 

Institut i a l’escola de Monti-sion serviren per recollir la veu del jovent, que foren els 

grans absents de la jornada.  

 

En general, les facilitadores varen apreciar un bon clima de participació i una acollida 

favorable envers el fet que l’Ajuntament vulgui usar aquest recinte per un ús del 

poble. Es podria dir que hi havia una entesa ciutadana de que allà hi havia d'haver 

un servei comunitari.  

 

 

 

 

  

http://www.canescarrinxo.info/
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4. RESULTATS: APORTACIONS 

 

A continuació es fa el buidatge del treball i les aportacions amb una anàlisi dels 

continguts. 

 

4.1 Estació 1. MOBILITAT “Quin camí has pres per arribar fins aquí?” 

 

 

 

Resultats:  

- Bici: 1 

- Cotxe: 9 

- Caminant: 14 

- Patinet: 4 
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*Cal accentuar que les persones que respongueren a aquesta estació parlaven en 

nom d’una unitat familiar, atès que havien vingut totes juntes usant el mateix tipus 

de transport.  

 

 

Breu anàlisi. 

 

Els resultats manifesten que la manera més comuna d’accedir al recinte és en cotxe 

o a peu, segons les aportacions. En cotxe, sobretot s’usa la carretera que circumval·la 

el poble, concretament la Ma-2200 i la Ma-10 (la que ve de Lluc, del Port o de Sa 

Pobla).  

 

L’altra manera d’accedir-hi és caminant des del centre. Els accessos més comuns són 

pel carrer de Formentor que enllaça a la carretera del Port. Es pot veure al mapa com 

varies persones dibuixen un camí des de les seves cases que porta als carrers 

esmentats.  

 

Les persones que han contestat l’opció de “patinet” també usen el mateix accés que 

les que van caminant.  

 

Les aportacions fetes fan que es plantegi la necessitat de repensar els accessos a ca 

n'Escarrinxo ja que la major part dels participants va manifestar la manca de passos 

de vianants per travessar la ronda. També, que els enjardinaments que hi ha a la 

ronda davant el solar fan de frontera i impedeixen el pas. Caldrà considerar la 

ubicació de l'entrada o les entrades més adients al recinte amb el nou projecte.  

 

Aquesta informació és rellevant especialment per l’equip tècnic de l’Ajuntament, a 

l’hora de valorar si els accessos al recinte són adequats segons criteris de mobilitat 

reduïda, patinets, voravies, etc..  
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4.2 Estació 2: Quina identitat té Ca'n Escarrintxo pels Pollencins? Quins valors hauria 

de promocionar? Quin moment èpic has viscut aquí? Què significa per a tu? Com 

identifiques Can Escarrintxo? Quins records tens? 

 

Resultats:  

 

● A Ca n’Escarrinxo vaig viure grans moments de bauxa amb els amics i 

sobretot amb els concerts que s’hi celebraven. I no ens podem oblidar de la 

nostra estimada patrona. 

● Concerts grans i petits, festes de moros i cristians, jocs amb les amistats, 

escoltar assajos de música. 

● Festivals i concerts de grups importants a nivell nacional /Jugar a futbol al 

camp d’arena, nafrades i gols al darrer moment / Patrones entre amics i 

bauxes. 

● Nilfuster Moros i Cristians 

● Ca n’Escarrinxo em recorda molts de capvespres de futbol, lloc de reunió 

entre amics, lloc de festa i passar-s’ho bé, lloc de concerts i, sobretot, molt 

molt de futbol/ Identifico Ca n’Escarrinxo com un lloc del poble, un lloc 

popular, humil, a l’abast de tothom i propi de la història de Pollença i de la 

identitat del poble / Significa un reducte de la globalització, de la 

postmodernitat, una arrel a la història i la identificació pollencina /El moment 

èpic seria molts partits de futbol i el concert de Fito i Fitipaldis /Valors: 

humilitat, cultura, identitat popular, esportiu, festiu. 

● Partits de futbol, concerts, moros i cristians. Concerts, concerts, concerts. 

● Em vaig iniciar en el futbol, record cada cap de setmana anar a veure partits 

de futbol. Batalla de moros i cristians. Bons concerts / Valors a promocionar: 

esports, cultura. 

● Punt de trobada i retorn de grans esdeveniments!/ Futbol a la joventut! 

● Moros i cristians=>Recinte ambientat en la patrona (decoració cultural) / 

Esdeveniments musicals=> Escenari o tarima immòbil (pedra, més protecció). 

/ Estudi de gravació => Conservar (millorar) / Renovar bar, millorar ambient 

/Música local i patrona 
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● Concerts i partits de futbol / Valors culturals i esportius. 

● Futbol, Moros i Cristians, Patrona, Esdeveniments, Concerts, Fires /Valors: Espai 

polivalent, totes les edats, accessible. 

● Al marge dels moros, els partits del Pollença tenien una altre caire que al Poli. 

● Vaig aprendre a muntar en bici. 

● Esdeveniments (concerts, sopars, moros) / Molts bons records de joventut / 

Llàstima que actualment no s’hi organitzi res cultural… 

● Identitat: Futbol i patrona 

● Records: Grans concerts, combat final de moros i cristians, sopars 

multitudinaris / Què significa?: Un espai on fer més poble, més enllà de dies 

puntuals / Valors: Respecte, oci saludable, cultura, música, educatiu i social. 

● Festes: Patrona, concerts, moros, tardeos. 

● Un espai decadent i en desús, amb un món de possibilitats, les runes de 

l’esplendor d’un temps, amb iniciatives com aquesta, si es duen a la pràctica 

pot tornar a brillar. 

● Amor a l’art i a la identitat! 

● Un lloc per compartir / Un lloc cultural / Un lloc d’esbarjo / Un lloc per al poble 

/ Valors de promoció de l’art, el compartir, la creativitat, l’ús públic i comú. 

● Aquí hi he viscut mil festes de la patrona i altres festivals. Ca n’Escarrinxo ha 

de representar música i festa. 

● Escola de ball i de música per als nins. Bar/restaurantes con piscina y parque. 

● Un gol al darrer minut que va servir per a guanyar la lliga. 

 

 

Classificació dels resultats. 

 

Taula 1. USOS QUE SE N’HA FET FINS ARA 

Bauxa/concerts La Patrona Assajos Futbol Punt de 

trobada/sopars 

10 respostes 11 respostes 1 resposta 7 respostes 7 respostes 

         Font: elaboració pròpia 
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Taula 2. VALORS A PROMOCIONAR 

 

 

 

         Font: elaboració pròpia 

 

Taula 3. MOMENT ÈPIC 

 

 

         Font: elaboració pròpia 

 

humilitat accessibilitat festiu música local
identitat popular/La 

Patrona

intergeneracional educatiu respecte esport (2) cultural/creativitat/art

fer poble/ ús públic comú polivalència oci saludable/esbarjo

Concert Fito 
Fitipaldi

Partits de futbol
Molts bons 
records de 

joventut

Em vaig iniciar 
amb el futbol

Vaig aprendre a 
anar en bici

Aquí hi he viscut 
mil festes de la 

patrona i d'altres 
festivitats

un gol al darrer 
minut que va 

servir per guanyar 
la lliga
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Taula 4. RECOMPTE APORTACIONS ESTACIÓ 2.  

Nombre targetes Nombre aportacions 

23 62 

         Font: elaboració pròpia 

 

Breu anàlisi. 

 

Segons les aportacions, el recinte de Ca n’Escarrinxo és un indret estimat pel poble 

de totes les edats. És recordat com un lloc de socialització, trobada, celebració 

d’esdeveniments socials, futbolístics, folklòrics, culturals a l’abast de tothom, atès que 

no hi ha hagut impediments econòmics que no permetessin gaudir-n ’en. El fet de ser 

un solar amb només unes casetes construïdes per als assajos dels músics, l’espai diàfan 

que suposa i lluny de les edificacions del poble, ha permès realitzar esdeveniments 

d’envergadura amb molta gent, soroll i xivarri. Aquestes característiques són difícils de 

trobar en d’altres espais del poble i són unes de les que més es varen apreciar en el 

taller, segons les aportacions rebudes i de les que es va dir que caldria mantenir en el 

seu futur. Així i tot, es va ampliar l’espectre especificant que també hauria de complir 

valors educatius, d’accessibilitat i d’oci saludable.  

 

 

4.3 Estació 3: El futur de Ca n’Escarrinxo. QUINES ACTIVITATS HI FARIES O 

ORGANITZARIES? 

 

Resultats. 

 

- Esport: 

o Pista de skate. 

o Camp de Rugby.  

o Patinatge. Accés lliure a les pistes. Poliesportiu (capvespres, caps de 

setmana...).  

o Futbet.  

o Sala multi-jocs dinamitzada.  

o Camp de Rugbi.  

o Futbol no federat.  

o Trial.  
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o Rugby.  

o Tot tipus d’activitats esportives.  

o Rocòdrom infantil. Una àrea de bosc comestible. Obert per a tot el 

poble de cara a fer-hi diverses activitats.   

o Circuito Deportivo.  

o Esportives. Circuit bicis BTT.  

 

- Cultura: 

o Masterclass de música. Xerrades. 

o Concerts 

o Escenari cobert per a concerts. Conferències. 

o Local d’assajos en condicions. Zona de concerts. Espai per a assajos 

de teatre i circ. 

o Diades temàtiques (ecologia, art...). Tallers de circ. Espectacles de circ 

i música 

o Música. Esdeveniments. Fires i mercats. Espectacles audiovisuals. 

Teatre.  

o Cine.  

o Malabars.  

o Música.  

o Concerts i festivals de música. Cinema a la fresca. Espais de diàleg i 

debat sobre Pollença. Exposicions d’art. Espais de mostra artesanal i 

de fira. Obres de teatre.  

o Cinema. Teatre.  

o Teatre. Espai musical.  

o Concerts. Teatre. Circ. Cinema a la fresca.  

o Ferias. Jornadas (gastronómicas por ejemplo). Concursos. Patrona 

(Moros i Cristians).  

o Conciertos. Clases magistrales.  

o Concerts per a joves.  

o Escenari cobert amb plaques solars preparat per concerts, circ... 

o Tallers culturals artesans.  

o Concerts. Jam sessions.  

o Espectacles, teatre, concerts, representacions artístiques (part coberta 

i descoberta).  

o Tallers de material reciclat, música, art, teatre....espai cobert i 

descobert (materials magatzem impartits per la ciutadania).  

o Concerts, festes amb música en general.  

o Concerts.  

 

- Educació: 

o Xerrades educatives.  

o Conta contes.  

o Xerrades literàries.  

o Clubs de lectura.  

o Recitals literaris.  
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o Activitats i/o espai per a infants.  

o Activitats lúdiques per als infants.  

o Hort urbà col·laboratiu per aprendre a cultivar. Casetes per 

músics/ques que puguin aprendre nous estils de música (escola 

agafant l’estil/referència de la Factoria del So de Santa Maria).  

 

- Mesclat:  

o Un espai per a famílies: esport, música, parc infantil amb engronsadora 

adaptada, tallers. Una plaça però sense taules i amb zona coberta.  

o Tardeos. Cinema amb cotxes. Concerts.  

o Mostres/exposicions temporals de qualsevol temàtica. Celebrar final 

del simulacre de Moros i Cristians. Xerrades/col·loquis/debats socials de 

diverses temàtiques (socials, filosòfics, mediambientals...).  

o Competicions d’art urbà (breakdance, rap....). Exhibicions d’esports 

(tricks football/motocros).  

o Espai adaptat per a mascotes.  

o Dinamització infantils i juvenil (cultura-esports-educatiu).  

o Ha de ser polivalent per a joves.  

o Parc infantil.  

o Parc bolles. Teatre. Circ pallassos.  

o Tardeo.  

o Tardeos.  

o Activitats per a infants: conta contes, circ, teatre, titelles, xerrades.  

o Crear una zona de lleure per a famílies i dinamitzar l’espai. Zona de 

parc infantil. Zona de taules i bancs. Zona torradores.  

o Batalla Patrona Kids (Nerf/Softcombat). Classes de glosadors i 

improvisació de rap (freestyle). Tallers artesania local (cistelles, 

espardenyes). Galeria d’art local.  

o Parc infantil.  

o Jamm session i literatura. 

 

Classificació dels resultats:  

 

Taula 5. ACTIVITATS CLASSIFICADES PER BRANCA 

 

Esportiu Cultural Educatiu Altres 

Skateparc (2) Concerts/festivals 

música (12) 

Tallers (música, circ, 

teatre, art local, 

artesania, cistelles, 

espardenyes, material 

reciclat) (5) 

Espai per a infants i 

famílies, que consisteix 

amb un parc infantil,  

zona de lleure, 

engronsadora 

adaptada, piscina de 

bolles i amb 
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dinamització infantil,  

(9) 

Rugby (2) Teatre (8) Xerrades /recitals de 

tot tipus (7) 

Una plaça sense taules 

amb zona coberta 

Patinatge Espectacles (circ, 

teatre, música, 

audiovisual) (3) 

Clubs de 

lectura/literatura (2) 

Bosc comestible / Hort 

urbà col·laboratiu (2) 

Futbolín Circ (5) Diades temàtiques 

(ecologia, art...) 

Escenari cobert (2) 

Sala multijocs Cinema (a la fresca, 

amb cotxes...) (5) 

 Local d’assajos en 

condicions / estil 

Factoria del So (2) 

Futbol no federat  Exposicions / galeria 

d’art (3).  

 Espai per a assaig de 

teatre i circ 

Trial Fires / jornades (3)  Espai de mostra 

artesanal. 

Circuit amb bici BTT Jam session (2)  Tardeos (3) 

Circuit esportiu Competicions d’art 

urbà(breakdance, 

rap....) / Concursos.(2) 

 Festes de La Patrona / 

Patrona kids (3) 

Rocòdrom   Espai adaptat per a 

mascotes 

Exhibicions d’esport 

(tricks 

football/motocros). 

  Espai polivalent per a 

joves (2) 

   Taules i bancs 

   Torradora 

         Font: elaboració pròpia 

 

Taula 6. Recompte de resultats 

Nombre targetes  Nombre aportacions  

Total 60 Total 100 

Esport          13 Esport          13 

Cultura        23 Cultura        43 

Educació      8 Educació      15 

Híbrid         16 Híbrid         29 

         Font: elaboració pròpia 
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Breu anàlisi:  

 

Segons les aportacions, s’espera de Ca n’Escarrinxo majoritàriament un indret de 

dinamització cultural (circ, teatre, art urbà, música...), tant de tallers com de mostres, 

espectacles o concerts. També es comenta que tingui un tarannà educatiu i sigui 

punt de trobada per realitzar xerrades, tallers, etc. L’ús esportiu també va tenir 

aportacions però en menor mesura: es va accentuar que es podia aprofitar una part 

per a activitats esportives que no es fan a altres instal·lacions, com un camp de rugby, 

trial, patinatge, futbolí, circuits... 

 

 

En totes elles, amb el que es va fer més èmfasis, fou en que fos un espai adequat per 

a famílies amb nins/es, per a joves i per a persones de totes les edats.   
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4.4 Estació 4. El futur de Ca n’Escarrinxo. QUINS ESPAIS INTERIORS I EXTERIOS REQUEREIX 

EL RECINTE D’ACORD AMB LES ACTIVITATS PROPOSADES? 

 

 

Resultats 

 

Respostes:  

 

 
TARGETES GROGUES-INTERIOR 
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- Nau multifuncional  (escenari, teatre, conferències, etc). Local per a associacions (Onit, 

Dimonis, Cap de Fibló...).  
- Rocòdrom de dificultat i iniciació (15 m d’alçada).  
- Tenir en compte criteris d’eficiència energètica, posar plaques solars i mesures d’aprofitament 

d’aigua.  

- Sala multifuncional, grades mòbils (aproximadament 450 persones). Escenari cobert. Estudis de 

música / sales d’assaig insonoritzades- Sales (2) dimensió mitjana per a tallers i debats.  

- Un espai verd, cuidat i funcional. Una sala-teatre multifuncional.  

- Espai per treballar la transició eco-social. Espai on fer tallers. Retorn a les pràctiques ancestrals. 

Cuina industrial, matances, productes ecològics, cuina, tradicions, etc. Punt d’intercanvi 

cultural.  

- Com el teatre de Lloseta.  

- Sala per a conferències.  

- Locals música. Locals material tallers. Locals restauració (taller cuina).  

- Local assaig. Zona de petit concert interior. Espai per assaig de teatre i circ.  

- Local d’assaig decent que permetin desenvolupar activitats artístiques de tot tipus ( circ, 

música, teatre dansa). Una gran sala polivalent on es puguin fer creacions i mostres.  

- Local d’assaig. Bars. Restauració per esdeveniments.  

- Escenari cobert.  

- Zona de  parc infantil cobert. Possibilitat d’una zona per a celebracions infantils.  

- Galeria d’art local. Estudi de gravació. Bar d’ambient musical. Sala per activitats.  

- Espai cultural. Caseta coberta multidisciplinar.  

 

TARGETES VERDES-EXTERIOR 

- Parc infantil i horts familiars.  

- Espais per jardins, espais per a cans. 

- Escenari. Instal·lacions esportives.  

- Zona de lleure familiar. Taules i bancs. Parc infantil descobert d’aventura. Zona per a torrades.  

- Un escenari multifuncional. Espais per realitzar tallers i entrenaments.  

- Zona terra fèrtil per cultivar i sembrar. Esplanada annexa a sala de concerts/festivals. Escenari 

multifuncional reduït amb  local d’assaig.  

- Escenari de pedra o a cobrir. Skatepark. Parkour parc. Gimnàs Grech(com a Palma).  

- Escenari amb possibilitat de cobrir. Espai verd (berenars, tallers, horts...).  

- Escenari cobert.  

- Arbres! Zona polivalent (concerts, activitats, demostracions...).  

- Escenari d’alçada per a poder-lo ampliar per a grans esdeveniments musicals (ex. Ca 

n’Hereveta a Porreres o el de Felanitx).  

- Parc infantil. Zona verda. Exposicions culturals. Zona lliure de renous. 

- Escenari amb possibilitat de cobrir. Espais verds (berenars, tallers, horts...).   

- Escenari cobert.  

- Pista patinatge i multiesportives (porteries, cistelles, xarxes...).  

- Zona per fer exercici físic enllaçada amb zona per caminar (3era edat).  

- Espai entrenament aire lliure: cal·listènia, rocòdrom, skatepark.  

 

 

 

 

 

 Taula 7. Espais interior i exteriors 

 

Espais exteriors Espais interiors D’altres 

Espai per a jardins, cuidat i 

funcional, per fer berenars, 

tallers, horts..., amb arbres. 

(6) 

Escenari: Nau multifuncional  

(escenari, teatre, 

Tenir en compte criteris 

d’eficiència energètica, 

posar plaques solars i 
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 conferències, etc)/ Sala 

multifuncional, grades mòbils 

(aproximadament 450 

persones). Escenari cobert 

/sala teatre multifuncional / 

teatre de Lloseta/ zona de 

concert interior / sala 

polivalent per creacions i 

mostres/ escenari cobert  

mesures d’aprofitament 

d’aigua.  

 

Un escenari multifuncional / 

Escenari multifuncional reduït 

amb  local d’assaig / 

Escenari de pedra o a 

cobrir/ Escenari amb 

possibilitat de cobrir / 

Escenari cobert / Escenari 

d’alçada per a poder-lo 

ampliar per a grans 

esdeveniments musicals / 

escenari amb possibilitat de 

cobrir / escenari cobert (8) 

  

 

Local per a associacions 

(Onit, Dimonis, Cap de 

Fibló...).  
 

Zona lliure de renous 

Instal·lacions esportives / . 

Skatepark / Parkour parc / 

Gimnàs Grech(com a 

Palma) / pista patinatge i 

multi-esportiva /zona per fer 

exercici físic enllaçada amb 

la de caminar (3ra edat) / 

Espai entrenament aire lliure 

(cal·listènia, rocòdrom, 

skatepark.) (8) 

 

 

Rocòdrom de dificultat i 

iniciació (15 m d’alçada).  
 

 

Zona de lleure familiar: Taules 

i bancs. Parc infantil 

descobert d’aventura. Zona 

per torrades /parc infantil / 

parc infantil (5) 

Sales (2)dimensió mitjana 

per a tallers i debats / Espai 

per treballar la transició eco-

social. Espai on fer tallers / 

sala per a conferències / 

local tallers i material / espai 

d’assaig per a teatre i circ / 

local d’assaig per a 

desenvolupament artístic/ 

sala per a activitats (7) 

 

 

Zona terra fèrtil per cultivar i 

sembrar /hort familiar/ (2) 

Sala assaig músics/ques: 

Estudis de música / sales 

d’assaig insonoritzades 
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/local música / estudis de 

gravació (6) 

espais per a cans Bar/ bar d’ambient musical 

(2) 

 

Espais per realitzar tallers i 

entrenaments / zona 

polivalent (2) 

Una sala-teatre 

multifuncional 

 

Esplanada annexa a sala de 

concerts/festivals 

Cuina industrial /local 

restauració 

 

Espai d’exposicions Zona espai infantil cobert 

(possibilitat de celebrar 

aniversaris)  

 

 Galeria d’art/espai cultural  

 Caseta coberta 

multidisciplinar 

 

         Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

Taula 8. Recompte de resultats 

Nombre targetes  Nombre aportacions  

Total 35 Total  67 

Exterior          17 Exterior          35 

Interior        16 Interior        30 

D’altres 2 D’altres 2 

         Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

Breu anàlisi:  

 

En consonància amb l’estació anterior, en aquesta es percep la voluntat de 

dedicar el recinte a l’art, la cultura i l’educació en valors. Les persones participants 

que feren un total de 67 aportacions, s’imaginen un espai multifuncional tancat i un 

d’obert, amb escenari descobert i cobert desmuntable per a poder usar l’espai per 

altres activitats, com assajos o tallers de teatre, circ, material reciclable, etc.  

 

Així mateix, es demana un tros de l’espai insonoritzat per als músics i músiques locals i 

en menor mesura, una cuina industrial per fer-hi tallers.  
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La part exterior, a més de l’escenari, l’expectativa és que sigui una zona verda 

enjardinada cuidada i funcional, on tal volta s’hi pugui fer un hort comunitari. Hi ha 

dos tipus de sensibilitats recollides que caldrà combinar o valorar en tot cas: una, 

referida a l’ús esportiu (instal·lacions esportives, circuits, rocòdroms, cal·listència...) i 

l’altra a l’ús familiar / infantil, tant en la part interior com en l’exterior.  

 

Tot plegat s’haurà de valorar per saber com es vincula amb la resta d’usos.  

 
Font:  elaboració pròpia.  

4.5 Estació 5: Espai infantil  
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5. CONCLUSIONS 

 
 

La jornada a Ca n’Escarrinxo va servir per recollir una aproximació del què els i les 

habitants del municipi de Pollença esperen que esdevingui aquest recinte.  

 

El total de les aportacions que feren les noranta persones aproximadament que es 

contaren (tal volta n’hi va haver més però les facilitadores no sempre podien comptar 

la gent que arribava) foren:  267 aportacions.  
 

Majoritàriament, es va entendre que s’espera que es transformi en un espai 

multifuncional que aglutini varis usos i que tingui com a destinataris diverses franges 

d’edat.  

 

Concretament , es va accentuar en que en la seva part interior, fos un centre de 

dinamització cultural i artística, amb un escenari cobert que es pugui treure de 

manera que la sala s’usi per assajos i tallers. També es va comentar que s’espera que 

hi hagi un espai insonoritzat per assajos musicals i un espai infantil d’esbarjo i lleure.  

 

Als exteriors, es va accentuar la possibilitat d’habilitar un escenari exterior per fer 

concerts, juntament amb instal·lacions esportives de tot tipus que no es tenen en 

altres centres esportius (parc de cal·listènia, rocòdrom, pista patinatge, rugby...), un 

espai per a famílies (taules, torradora, parc infantil)i un hort comunitari. 

 

En tot cas, caldrà valorar també les aportacions que es rebin del jovent així com les 

digitals per veure com combinar-les totes i fer d’aquest recinte, un indret còmode, 

amable i que satisfaci el màxim de necessitats per a tothom.  

 

De totes formes, serà feina de l’equip tècnic avaluar la compatibilitat dels usos i si les 

necessitats que es demanen ja estan cobertes en d’altres equipaments municipals.   
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Imatge 1. Núvol de conceptes-resum 

Font: elaboració pròpia 


