
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Grup d’educadors de carrer  i Treball    
amb    Menors (Grec) 
c/Juan Ramón Jiménez, 15. 
07008 Palma 
Tel: 971.40.90.94 
Fax:  971.47.40.94 
 
Pau Alomar: 
palomar@grecmallorca.org  

   Carlos Vecina: 
cvecina@grecmallorca.org 
Toñi Segura:  
asegura@grecmallorca.org  

Com i quan vàrem  iniciar el procés comunitari a 

Santa Catalina i es Jonquet? 

El Projecte ICI és una aposta de la ciutat per al foment de la convivència i 
la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les con-
dicions de vida de totes les persones que viuen en el territori. En aquest sentit, 
es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciuta-
danes, recursos tècnics i administracions. 

Després d’uns mesos d’establir contactes i relacions  amb els  agents so-
cials del barris, el passat 12 de Febrer es va dur a terme una trobada comunità-
ria al Centre cultural de Santa Catalina. A partir d’aquell dia es va començar a 
construir de manera cohesionada i organitzada una festa per a la convivència, 
sota el lema “Una mar plena de vida”, que es va desenvolupar el 17 d’Abril al 
barri d’es Jonquet i al parc de sa Feixina de Santa Catalina.   

 

Festa per a la Convivència a Santa Catalina i es Jonquet                        

Una mar plena de vida! 

Més de 40 entitats, associaci-
ons i serveis dels barris de Santa Ca-
talina i es Jonquet varen participar en 
la implementació de la festa, que va 
durar des de les 9:30h del matí fins 
les 23h del vespre.  Durant el matí es 
va poder gaudir de dues rutes saluda-
bles, jocs intergeneracionals, ruta 
històrica pels molins d’es Jonquet  i 
dues actuacions al teatre Mar i Terra. 
L’escoleta infantil també hi va partici-
par visitant la biblioteca municipal  i 
rebent  l’estimada presència d’una de 
les corals del barri. Durant aquesta 
franja horària es va fer notòriament 
visible la implicació i la predisposició 
de les escoles del barri, Centre de 
Salut i altres serveis sanitaris de la 
zona, Casal de Barri, Casal Jonquet,     
l’As. Bona Gent, APIMAS, As. Siloé, 
CAD Jove, Serveis Socials, Policia, etc. 
La jornada va finalitzar amb una can-
çó popular i un ball de zumba inter-
generacional.   

L’horabaixa, a partir de les 
17h,  es va celebrar la festa al parc de 
sa Feixina,  on varen acudir centenars 
de persones. Es varen oferir activitats 
i tallers molt diversos: rocòdrom,  
castell inflable, tallers infantils i juve-
nils, slackline, rampes per  a la pràcti-
ca de skate i patinatge, experiments, 
globoflèxia,.. Més d’una quarantena de 
joves del barri varen participar acti-

vament i voluntàriament a la festa 
organitzant tallers i donant una mà en 
l’organització. Va ser admirable la 
seva tasca!!! 

A damunt l’escenari, les asso-
ciacions del barri varen poder demos-
trar els seus dots musicals i varen dur 
a terme diverses actuacions. Els joves 
del barri varen ballar i tocar diferents 
estils de música i també varen prota-
gonitzar una desfilada de moda.  

La majoria de les entitats,    
associacions i serveis d’ambdós barris 
(Centre Evangelista, ONG Carumanda, 
Hogar Canario, Càritas, Ampeb, Adibs, 
Arts Nòmades, Fundació Vicent Fer-
rer, associacions de veïns, Llar de 
Gent Gran...)  varen aprofitar aquest 
escenari per donar-se a conèixer, 
vendre menjar i beguda, exposar qua-
dres, muntar un mercadet, etc... El          
photocall va ser una de les joies de la 
festa. Les famílies, infants, joves i 
majors del barri es varen poder foto-
grafiar entre taller i taller, mentre 
contemplaven les actuacions.  

El sentiment de cohesió i   
pertinença als barris que mostraren 
tots els participants, organitzadors i 
col·laboradors  de la festa va ser ex-
traordinari!!! 
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En aquests moments, l’equip ICI,  està elaborant un estudi del 
barri que inclou una part objectiva, que inclou dades, gràfiques, 
taules numèriques, etc.  i una part subjectiva, que recull el relat 
i la visió de les persones que viuen i/o treballen al barri i que 
són les vertaderes protagonistes i coneixedores de la realitat 
(mancances, fortaleses, història...) de Santa Catalina i es Jon-
quet. 
Aquest estudi es presentarà durant el mes d’Octubre  del 
2015 i totes les persones, entitats, associacions i serveis inte-
ressats podran conèixer el contingut de la monografia i partici-
par en el diagnòstic del barri i la programació comunitària.  

El passat 19 de Maig es va constituir una comissió de feina per 
a organitzar una programació d’estiu als barris de Santa Cata-
lina i es Jonquet. Per a fer-la s’ha comptat amb la implicació i 
l’experiència  de les associacions impulsores de les dues esco-
les d’estiu del barri (APIMA del CEIP Rei Jaume I i APIMA 
del CEIP Santa Catalina) i el Centre Evangelista, que durant 
els mesos d’estiu es converteixen en el punt neuràlgic dels  
barris, a causa de la dinàmica de feina que desenvolupen, 
l’oferta que aporten i el volum de famílies que mobilitzen. En 
aquesta comissió també hi figuren com organitzadors altres 
entitats, associacions i serveis dels barris, que, com sempre, 
estan disposats a participar i a cooperar a les noves iniciatives.  
Les activitats d’estiu seran les següents: 
Circ de la vida:  

Diumenge dia 21 de juny 
Al Centre Evangèlic  C. Indústria, 9 
De 18h a 20h 
Espectacle de circ, amb actuacions i tallers                                    
dirigits a les famílies. 

Sopar i cinema a la fresca: 
Divendres dia 24 de juliol 
Al parc de sa Feixina 
De 20h a  00h 
Sopar entre veïnats, animació pels més petits durant el 
sopar, projecció de pel·lícula d’animació per a tots els 
públics, venta de palomitas, refrescs i llepolies. 

Festa de final d’estiu: 
 Dissabte dia 12 de setembre 
 Al CEIP Rei Jaume I (escola pública) 
 De  11h a 13h 

Animació i zumba per a tots els públics i                        
berenar gratuït. 
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Amb la col·laboració de:  

 


