Guia dels Nouvinguts
Ajuntament de Felanitx
Benvinguts i benvingudes al Municipi de Felanitx,
El municipi en el què et trobes destaca per la bona convivència que hi ha entre tots. Som un
municipi acollidor, per això volem que tu formis part des del principi. Cal que tots ens ajudem en el
dia a dia perquè puguem recollir els fruits d'una convivència en comú.
En aquesta guia hi trobareu la informació necessària perquè conegueu el municipi i els diferents
serveis que ofereix.

Situació geogràfica
El terme municipal de Felanitx està situat al sud-est de l'illa de Mallorca i ocupa una extensió de
171'67 km², posicionant-se així com el quart municipi més extens de l’illa. El municipi limita amb
els termes municipals de Santanyí. Campos, Porreres, Vilafranca de Bonany i Manacor.
Com a nuclis de població interiors, a més de Felanitx, comptem amb: Cas Concos d’es Cavaller, Es
Carritxó, S’Horta, Son Valls, Son Mesquida, Son Negre i Son Prohens. A més disposa de tres nuclis
costaners: Portocolom (port natural dels més importants de l'Illa), Cala Ferrera i Cala Serena.Podem
Destacar com altures més importants el Puig de Sant Salvador (509m), Sa Comuna (429m), el
Castell de Santueri (408), el Puig de s'Envestida (402m) i el Puig de sa Coma (366m).

Història del municipi
Els orígens de Felanitx com a població es remunten a l’època de bronze. Fou al voltant de l’any
2000 aC, quan arribaren els primers pobladors, assentant-se en dos nuclis importants de població: al
Castell de Santueri i al Puig de Sa Mola.
De l’època romana i àrab no s’han conservat gaires mostres que ens ajudin a entendre com era la
vida al poble de Felanitx durant aquell temps. No obstant, al centre històric del poble s’hi han trobat
restes d’una necròpolis romana.
L’any 1229 Mallorca fou conquerida per les tropes catalanes que dirigia Jaume I, comte de
Barcelona, posant fi així, a la dominació musulmana. El primer senyor cristià que tingué Felanitx
fou en Nuno Sanç, comte del Rosselló. L’any 1300 el rei Jaume II atorgà carta fundacional a
Felanitx, juntament amb altres poblacions de Mallorca. D’aquesta manera naixia oficialment el
poble de Felanitx, el qual va començar a créixer i desenvolupar-se a l’entorn de l’Església de Santa
Maria.
Ja en època moderna, durant el segle XVI, el poble de Felanitx experimentà una gran crescuda,

augmentant el nombre d'habitants a més de 4,000. El creixement i desenvolupament del poble va
coincidir amb l’esclat del moviment conegut amb el nom de “germania”, que començà a l’any 1521
i es deixà notar a tota l’illa de Mallorca.
Durant el segle XIX la vida econòmica de Felanitx era esplendorosa com mai havia estat. La
població del municipi arribava quasi als 9,000 habitants, dins la vila hi havia més de 2,000 cases i
l’any 1886 la reina regent Maria Cristina va concedir-li el títol de ciutat. Felanitx era la tercera
població de l’illa, després de Palma i Manacor, i suposava el 5% de la població total de Mallorca.
Bona part de la riquesa econòmica de Felanitx en aquella època provenia de la indústria del vi.
Amb els pas dels anys i ja entrat el segle XX, l’activitat econòmica poc a poc es va recuperar
gràcies a l’agricultura i la ramaderia. Al 1910 es va crear l’Estació Enològica i al 1920 el Celler
Cooperatiu “Es Sindicat”.
Durant els anys de la Segona República a Felanitx es varen construir nombrosos edificis, com ara el
Mercat Municipal, l’Escorxador o la majoria de les escoles del terme municipal.
Actualment, municipi de Felanitx viu de l’agricultura, la indústria i, principalment, del turisme.

Ajuntament de Felanitx
L'ajuntament, conegut també com la Casa de la Vila, és la institució local que té per funció
l'administració dels interessos del veïnat del municipi.
L'Ajuntament de Felanitx es troba situat a la Plaça Constitució, nº 1. El telèfon: 971 580051 Fax:
971 583271. A la pàgina web de l'Ajuntament de Felanitx es pot trobar tota la informació que es
necessita per viure al Municipi de Felanitx. http://www.ajfelanitx.net/
L’Ajuntament de Felanitx té obertes les portes al públic de 9 a 14 h de dilluns a divendres.

La llengua
El català és la llengua pròpia de les Illes Balears i és la llengua oficial juntament amb el castellà.
És una llengua que es parla, a més, a Catalunya, el País Valencià, Andorra, la Franja de Ponent
(Aragó), la ciutat de l'Alguer (Sardenya), la Catalunya Nord (França) i el Carxe (Múrcia).
El català ens uneix com a municipi, per aquest motiu, és molt important durant el temps de
residència aprendre la llengua perquè es una manera d'aproximar-se a les persones que formen part
d'aquest municipi, així com de les costums i tradicions.
A continuació, us facilitam alguns enllaços d'interés:
*Centre d'autoprenentatge: http://www.caib.es/sites/llenguacatalana/ca/autoaprenentatge-39779/
*Escola Oficial d'Idiomes Manacor: http://www.eoimanacor.com/
*Escola Oficial d'Idiomes Inca: http://www.eoinca.com/
*Escola Oficial d'Idiomes Palma: http://www.eoipalma.com/

*A la web de l'ajuntament de Felanitx s'anunciaran els cursos que es realitzin durant l'any.

Enpadrona't
El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns i veïnes d'un municipi. Les
seves dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual. Les
certificacions que d'aquestes dades s'expedeixen tindran caràcter de document públic fefaent per a
tots els efectes administratius.
L'empadronament és imprescindible per residir el municipi de Felanitx, sigui quina sigui la situació
administrativa. Així mateix, l'empadronament és necessari per demostrar la residència al municipi
en tràmits relacionats amb llei d'Estrangeria i per accedir als serveis públics. L'empadronament es
pot fer a les Oficines de l'Ajuntament de Felanitx. Una vegada t'has empadronat pots sol·licitar:
-La targeta sanitària.
-La prestació de renda mínima d’inserció (RMI), si tens ingressos insuficients.
-Accedir als serveis i ajudes dels ajuntaments, a beques escolars, i també als cursos gratuïts que
oferim aquestes entitats.
Per a les persones que no són membres de la Unió Europea o que no disposen d'un permís de
residència permanent, l'empadronament s'ha de renovar, com a mínim, cada dos anys.
En el cas de canviar el domicili, s'han de modificar les dades.

Educació
L’escola és obligatòria dels 6 als 16 anys tant per nins i nines.
•

Escoleta Municipal Pere Oliver i Domenge

Carrer Rocabertí, 1 - 07200 Felanitx, Illes Balears
Tlf: 971 100 589 / 673 624 129
Fb: @escoletamunicipalpereoliveridomenge
Oferta educativa: Educació Infantil Primer Cicle (0-3 anys)
•

Escoleta Confits

Passeig Ernest Mestre, 9 - 07200 Felanitx, Illes Balears
Tlf: 971 580 931
email: escoletaconfits@gmail.com
Fb: @Escoleta Confits
Oferta educativa: Escoleta a partir dels 4 mesos i fins als 3 anys d’edat
Ludoteca fins a 6 anys els capvespres
•

Escoleta Sant Alfons:

Carrer Morei, 10 - 07200 Felanitx, Illes Balears
Tlf: 971580517
email: lledoner@lledoner.com

web: www.lledoner.com
Oferta educativa: Educació Infantil Primer Cicle (0-3 anys)
Educació Infantil Segon Cicle (3-6 anys)
•

Escoleta Es Faralló

Camí Cas Vicari Mestre s/n - 07670 Portocolom, Illes Balears
Tlf: 971 824 120
email: escoletaesfarallo@gmail.com
Fb: Escoleta Es Faralló
Oferta educativa: Educació Infantil Primer Cicle (0-3 anys)
•

Escoleta Sa Miloca

Ctra Santanyí, 123 - 07208 Cas Concos,
Illes Balears
Tlf: 971 842 252
email: eisamiloca@felanitx.org
Oferta educativa: Educació Infantil Primer Cicle (0-3 anys)
•

Escoleta Sant Francesc d'Assís de s'Horta

Carrer Convent núm 13. 07669 Felanitx,
Illes Balears Tlf: 971 837 136
Fb: Escoleta Sant Francesc d'Assís de s'Horta
Oferta educativa: Educació Infantil Primer Cicle (0-3 anys)
• Col.legi Sant Alfons. Primària:
Carrer de Zavella, 1 - 07200 Felanitx, Illes Balears
Tlf: 971 581 211
email:lledoner@lledoner.com
web: www.lledoner.com
Fb:Sant Alfons- Es Lledoner
Oferta educativa: Educació primària
• CEIP Inspector Joan Capó
Carrer de Bellpuig, 22 - 07200 Felanitx, Illes Balears
Tlf: 971 580 206
email: cpinspectorjoancapo@educacio.caib.es
web: http://joancapofelanitx.cat/
Oferta educativa: Educació Infantil Segon Cicle (3-6 anys)
Educació Primària
• CP S'Algar
Ctra Felanitx-Portocolom s/n - 07670 Portocolom, Illes Balears
Tlf: 971 824 758
email: ceipsalgar.portocolom@educaib.eu
web: http://www.cpsalgar.org/
Oferta educativa: Educació Infantil Segon Cicle (3-6 anys)
Educació Primària
• CP Migjorn
Ctra Santanyí, 123 - 07208 Cas Concos, Illes Balears

Tlf: 971 842 252
email: ceipmigjorn.casconcos@educacio.caib.es
web: http://www.ceipmigjorn.org/
Oferta educativa: Educació Infantil Segon Cicle (3-6 anys)
Educació Primària
•

CEIP Reina Sofia

Carrer Rectoria, 21. 07669 S'Horta, Illes Balears
Tlf: 971 837 188
email: ceipreinasofia@educaib.eu
Oferta educativa: Educación Infantil Segundo Ciclo (3-6 años)
Educación Primaria
•

Col.legi Sant Alfons – Secundària:

Carrer Bartomeu Amengual s/n - 07200 Felanitx, Illes Balears
Tlf: 971 582 223
email:lledoner@lledoner.com
web: www.lledoner.com
Fb: Sant Alfons- Es Lledoner
Oferta educativa: Educació secundària
Perruqueria i Estètica - FP Bàsics
Serveis Administratius - FP Bàsica
Tècnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives
•

IES Felanitx

Ctra. de Petra, s/n - 07200 Felanitx, Illes Balears
Tlf: 971 580 497
email: iesfelanitx@educaib.eu, contactar@iesfelanitx.org
web: www.iesfelanitx.cat
Fb: IES Felanitx
Oferta educativa: Educació secundària
•

Conservatori profesional de música – Escola de música i dansa Pare Aulí de Felanitx

Carrer Rector Planes, 38 - 07200 Felanitx, Illes Balears
Tlf: 971 584 455/ 609 151 107
email: musica@felanitx.org
web: https://www.musicafelanitx.org/
Fb: @Conservatori.musicafelanitx
Horari general: Dilluns a divendres: 15 - 20:30 hores. Dissabtes: 9:30 - 13 hores.
*A partir dels 18 anys si es vol cursar un grau:
-Universitat de les Illes Balears. C/Ctra de Valldemossa, km 7,5. Palma (Illes Balears). Pàgina web:
http://www.uib.cat/

→ No ho dubtis i posa’t en contacte amb les diferents associacions (AMPAS, de Veïns...) i
els serveis municipals. La teva col·laboració amb aquests serveis millorarà la situació de
tots.

Pensa en la teva salut
El Centre de Salut de Felanitx ofereix atenció primària (medicina general i pediatria). També podeu
trobar una unitat bàsica de salut a Cas Concos des Cavaller, Portocolom i s'Horta.
-Centre de Salut de Felanitx. C/ Argentina núm. 40. Telèfon cita prèvia: 902 079 079
-UBS s'Horta. C/ Cala Ferrera, 10. Telèfon: 971 83 72 79.
-UBS Cas Concos des Cavaller. C/ 31 d'agost, 18. Telèfon: 971 84 22 02
-UBS Portocolom. C/ Vell Marí, 4. Telèfon: 971 82 51 62
En cas d'urgències el Centre d'Atenció Primària de Felanitx disposa d'un servei d'urgències les 24
hores. Per a urgències podeu telefonar: 971 58 02 54.
*Hospital de referència:
Hospital de Manacor
Direcció: Manacor-Alcúdia s / n Tel: 971 84 70 00. Horari informació: De dilluns a diumenges de
8:00 a 21:00 hores.

→Aconsegueix la targeta sanitària. La targeta sanitària, d’ús personal i intransferible, et permet
accedir als centres i serveis sanitaris públics. Necessites els requisits següents:
- Cartilla Seguretat Social, model TA 1/1 (és necessari tenir el certificat de residència).
- NIE en vigor o certificat d’empadronament.
- Fills o cònjuges inclosos a la cartilla S. S.
-Per més informació acudir al centre de salut corresponent.

Medi Ambient
Els veïns tenim la responsabilitat de mantenir net el nostre poble i l'entorn natural de la població on
residim, i evitar aquelles activitats que siguin perilloses, com encendre foc, o que puguin degradarlo: deixar bosses d'escombraries o de runa, alterar l'entorn natural (tallar branques o pertorbar
l'entorn de la fauna i la flora...), etc.
També és important que en la vida quotidiana posem en pràctica mesures per estalviar el consum
d'aigua, electricitat i gas.
Només amb mesures d'estalvi aconseguirem reduir els efectes negatius del malbaratament del

consum energètic. L'obtenció dels recursos energètics (limitats, d'altra banda) implica una despesa
pública creixent que, a més, té efectes negatius en el medi ambient: augment de la contaminació,
desforestació, escalfament del clima, sequeres, etc.
Així mateix, és important dipositar el fems en els contenidors corresponents. L'horari és el
següent:
→ Els residents dins zona urbana han de dipositar els residus a l'interior dels contenidors
o davant el seu domicili:
•

HORARI D'HIVER (d'1 d'octubre a 30 de maig).
◦ De dimarts a diumenge a partir de les 18:00 hores fins a les 21:00 hores.

•

HORARI D'ESTIU (de 1 de juny a 30 de setembre).
◦ Zona costanera: tots els dies de la setmana a partir de les 19:00 hores a les 21:00 hores.
◦ Zona no costanera: de dimarts a diumenge a partir de les 19:00 hores fins a les 21:00
hores.
→ Els residents a fora vila han de depositar els residus dins els contenidors de la seva zona

rústica de dimarts a diumenge.
Fundació Deixalles
La Fundació Deixalles és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1986 per iniciativa de la
Delegació d’Acció Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de
Mallorca (PIMEM). Dur a terme el servei de recollida selectiva de fems i voluminosos el municipi
de Felanitx.
Telèfon:
•

971 58 27 10 per oficines

•

900 77 22 11 telèfon gratuït, per a Recollides

Serveis Socials
-L'atenció al públic: dilluns i divendres de 10.30 a 14 h al carrer Passeig Ramon Llull nº 19 de
Felanitx.
-Informa de les ajudes i prestacions que ofereix l’Ajuntament.
-Organitza una escola de pares, que realitza cursos amb l’objectiu de millorar la seva
formació en l’àmbit familiar i juvenil.
-Telèfon: 971582629
-Correu electrònic: socials@felanitx.org

Àrea de joventut
El servei de joventut ubicat el carrer Passeig Ramon Llull nº 19, de Felanitx, va dirigit a joves de 12
a 35 anys. Degut a que la informació que tractam respon a les seves necessitats i demandes, tot i que
estam oberts a la resta de ciutadans que vulguin resoldre qualsevol dubte relacionat amb l'educació,
universitat, temps lliure, iniciació a la recerca de feina, ajudes, etc.
Correu electrònic: joventut.ajfelanitx@gmail.com
Telèfon: 971 58 40 31

Seguretat ciutadana
La Policia Local és la més propera al ciutadà. La seva tasca principal es vetllar per la seguretat i
donar serveis de prevenció, seguretat, assistència i regulació del trànsit de vehicles. L'edifici de la
Policia Local es troba ubicat a l'Avinguda Ernest Mestre, 64, de Felanitx.
Telèfon: 971 58 22 00
Correu electrònic: oficials@felanitx.org.

