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FELANITX CENTRA’T 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Com una comanda per part de l’Ajuntament de Felanitx per enfocar la problemàtica de la degradació i 

despoblament del centre de Felanitx, s’encomana un estudi de possibles mesures. 

Aquest es planteja com un estudi que va més enllà de l’estricte nucli del centre i intenta incloure les 

possibles modificacions que les propostes poden incloure a la resta del nucli urbà i viceversa, com mesures a 

altres llocs de la trama urbana poden afavorir la recuperació del centre. 

S’entén com un primer estudi, no com un únic projecte tancat, sinó com una base de discussió i sigui un 

projecte de projectes a debatre i desenvolupar segons ho permetin els contexts. Al mateix temps te la 

voluntat de generar un marc conceptual on poder desenvolupar altres propostes no incloses i sigui un 

element harmonitzador de les propostes en l’urbanisme de la ciutat de Felanitx. 

Al mateix temps pretén que sigui un aglutinador d’on, des de altres disciplines, es pugui anar ampliant i 

complementant les aportacions que es fan, així com una base de diàleg polític i ciutadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJECTIUS 

 

Els objectius es plantegen múltiples, però  sobretot com a medis per aconseguir trobar formes d’actuació a fi 

d’evitar la continua degradació del centre històric de Felanitx i els seus entorns, tant a nivell urbanístic, social 

i econòmic.  

 

2.1. RE-HABITAR EL CENTRE DE FELANITX 

El gran repte és el de “re-poblar” el nucli antic de Felanitx, lloc on és molt patent la degradació dels seus 

immobles per múltiples factors.  

2.2. DUR INÈRCIA POLÍTICA AMB COMPROMISOS A MÉS DE 4 ANYS (MÍNIM COMUN DENOMINADOR) 

Un dels punts capitals que es creu amb aquest procés és la continuïtat institucional amb els processos i 

actuacions. Si es volen subsanar les mancances que pateix Felanitx, s’entén que hi ha d’haver actuacions 

valentes i que es puguin realitzar en un període superior a 4 anys. S’entén que les formacions polítiques 

han de complementar aquest document amb la finalitat de disposar de les actuacions mínimes comunes  

a dur a terme governi qui governi, sempre que la situació econòmica ho permeti. Aleshores, també s’hi 

inclou la necessitat de compromís per dur a terme les actuacions al llarg del temps d’una forma 

coordinada i amb uns objectius comuns. 

2.3. GENERAR COMISIONS 

La vocació d’aquest document és la de ser un document viu, que es pugui anar adaptant a les diferents 

situacions que puguin anar sorgint al llarg del temps, però sempre dins un marc coherent d’actuacions a 

nivell global, però que dirigeixi les accions puntuals dins aquest  marc. Per això és necessari la continua 

avaluació d’aquestes propostes i l’aprofitament adequat dels recursos de que es pugui disposar a cada 

moment, per a la millor inversió possible. Una forma pot ser la generació de comissions periòdiques a fi 

de tractar aquest inici i sobretot l’evolució de les propostes, des de distints punts de vista: 

 

2.3.1. POLÍTICA: Formada per el distints grups polítics de la vila. 

2.3.2. TÈCNICA: inclosa tant per tècnics municipals i externs. 

2.3.3. CIUTADANA: representada per aquelles associacions de caràcter obert i amb representació a les 

distintes activitats del poble. 

 

És evident la necessitat de coordinar les propostes d’aquestes distintes comissions. 

 

2.4. ACCIONS 

 

Les accions que es plantegen en el document pretenen ser un marc  de projectes i posar de manifest 

aquells llocs on  calen propostes fortes, i al mateix temps, aquells . Al mateix temps pretén establir les 

propostes que són medi per establir els objectius, que es centren en: 

 REPLANTEJAR EL TRÀFIC RODAT. 

 MILLORAR L’ACCESSIBILITAT (rodada i vianant). 

 CONECTAR EL PERÍMETRE DE FELANITX. 

 MILLORAR L’ESTÈTICA DE LA CIUTAT. 

Les accions van encaminades a millorar el context d’espai públic per facilitar la inversió privada. L’estat 

actual de degradació requereix una millora dels espais a Felanitx per donar confiança a inversors i a la 

ciutadania en general, per donar qualitat de confort i funcionalitat a l’espai urbà. Aleshores la seqüència 

funcionalitat - millora de l’espai públic s’estableix com un mecanismes de procés que va lligat i no es pot 

entendre un sense l’altra per assolir l’objectiu de millora dels espais.  

L’altra punt fonamental és l’agilització del pla especial del centre històric de Felanitx. Les propostes del 

present  document s’han e coordinar i sobretot compatibilitzar amb les que regiran l’urbanisme 

d’aquestes edificacions. L’objectiu és assentar el Pla Especial a fi d’agilitzar la reforma de les cases del 

centre. 

 

  



3. ANÀLISIS  

3.1. ALTRES ANÀLISIS  

Cal remarcar que aquest document no te per objectiu fer un extens recull de tota aquella informació 

referent al nucli de Felanitx. La vocació és la d’enfocar aquells elements existents des de una perspectiva 

sintètica i enfocada a propostes resolutives. S’han realitzat treballs extens i recopilacions, que per si 

mateixes són treballs de referència i que la seva recopilació podria sobresaturar d’informació el present 

document.  

Cal remarcar la important recopilació realitzada per  el prediagnòstic de l’agenda local 21 de Felanitx, de 

l’any 2005, o l’ ANÀLISI AMBIENTAL DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DEL MUNICIPI DE FELANITX 

(MALLORCA) 

 

3.2. CONTEXT FÍSIC 

3.2.1. TOPOGRAFIA 

Felanitx es troba rodejada per distint puigs que el configura com una conca hidrogràfica, sumant al 

pendents del carrer i l’acumulació d’aigües fa l’estudi hidràulic del conjunt s’hagi de tenir en conta 

tant a gestió com a propostes per encaminar l’aigua per els seus carrers. (plànol 01.01?)  

3.2.2. GEOLOGIA 

Es poden diferenciar, d’una forma molt simplificada, 5  tipus diferenciats de zones a l’entorn urbà 

de Felanitx, que ha condicionat molt el seu desenvolupament en el recursos de materials de les 

edificacions del municipi, així com part de la indústria de la fabricació de materials per a la 

construcció: 

 Triásico superior - Jurásico inferior, Dolomías trituradas con calizas a techo, sobretot a la 

zona de l’entrada a Felanitx per Portocolom. Correspon a zones de graveres i zones 

d’elevada permeabilitat de l’aigua. 

 Eoceno (Priaboniense), Margas en la base y calizas a techo. Correspon a la zona del puig de 

la Cista i el Calvari. Si bé és una zona de molt baixa permeabilitat, i de materials expansius a 

l’aigua, també s’hi troba la pedra del Call, una calcàrea molt forta que ha derivat en la 

majoria de vores (bordillos) de la vila, un patrimoni a preservar i restaurar. 

  Jurásico medio-superior(Dogger-Malm), Margas con intercalaciones de calizas detríticas y 

oolíticas. Correspon  a la zona del puig verd-son matamoros. Caracteritzat també per la 

seva baixa permeabilitat. 

 Mioceno medio (Langhiense), Calcarenitas bioclásticas. Correspondria amb la zona de Sa 

Mola. Correspondria a la majoria de maresos emprats en la construcció de les cases de 

Felanitx. Un material molt fluix, que ha derivat en una de les patologies més greus en les 

edificacions del centre. La correlació humitat- cantó de Sa Mola – Abandonament, ha 

derivat en un cost elevat en la rehabilitació dels edificis, i del paisatge urbà de Felanitx. 

Permeabilitat alta. 

 Mioceno inferior (Burdigaliense), Margas, areniscas y conglomerados. Correspon a la  part 

baixa de Felanitx: Camp d’esports – Sindicat – Institut.   Permeabilitat mitja baixa.  

 

Font IDEIB 2015 

 

3.2.3. AIGUA 

L’estructura urbana de Felanitx, es deu en el seu procés a una adaptació topogràfica, conseqüència 

de la seva geologia, i al mateix temps de la canalització que ha fet l’home de les conduccions 

d’aigua a través d’aquestes circumstàncies. Les principals surgències històriques les trobem a la 

Font de Santa Margalida i a l’antiga sínia de la plaça Cosme Bauça. Els seus cursos varen determinar 

part d’una xarxa de regadiu en un primer moment, i després de desguàs, per als sobrants d’aigua 

(Carrer font de vila, sol, aigua, Horts...)  

És de referència l’estudi realitzat a Terra de Falanis per Miquel Barceló i Helena Kirchner,  i les 

publicacions de Per xamena als estudis locals . 

Aquests cursos artificials d’aigua han deixat la seva traça a tota una sèrie de carrers a l’entorn del 

centre de Felanitx.  



3.2.4. PERCEPCIONS 

 

VISUALS. Felanitx disposa d’unes vistes en un camp visual ampli, incloent-hi la mar al sud de l’illa. La 

mateixa estructura urbana i les edificacions dificulten aquestes vistes que esdevenen un interès per els 

recorreguts del centre.  

Per una altra part, i com a conseqüència d’una tipologia urbana, al centre sobretot tenim carrers estret i 

alts, el que impedeix percebre aquestes visuals des de qualsevol punt de la trama urbana. Esdevenen 

pocs miradors per aprofitar aquest valor. Aquests s’haurien de potenciar i integrar sobretot en els 

recorreguts. 

Les sensacions de llocs proporcionalment més alts que amples generes sensacions de claustrofòbia que 

es podrien minimitzar amb tipologies de vegetació o amb elements per rompre aquestes proposicions en 

la seva profunditat. 

 

 
 

 
 

 
3.3. CONTEXT HISTORIC-URBANISTC 

 

Després de passar per distintes etapes fora un estudi seriós realitzat  (època talaiotica-romana-

bizantina) ens trobem sobre l’estructura urbana fonamentada amb els sistemes hidràulics amb dos 

nuclis principals en època islàmica. Paral·lelament a aquesta traça urbana trobem una 

compartimentació de les tanques medievals. 

 

 



 

 

Jaume II a les seves ordenacions estableix que Cada vila té 100 pobladors, cada un amb un cortó per 

edificar cases. 5 corterades per plantar vinya. Es comenta a les ordenacions que a Felanitx dins lo mur hi  

havia 12 quarterades (8,52 ha)  amb les cases que ja hi són , església, alberg del clergue i hortet. Hi havia 

26 cayrons a poblar i 25 cayrons poblats, és a dir, 51 cairons que probablement es corresponien al quartó 

de terra. Fora mur hi devia haver 10 quarterades per edificar cases, corresponents a 40 cairons.  

Al s. XIV L’evolució de la trama edificada s’inicia entorn dels carrers des Sitjar, Badaluch, Pizà , Pare 

Catany, Alou, Jordi Sabet i Bastera, coincidint en la part topogràfica elevada de la confluència geològica, 

i rodejat per els distints recursos d’aigua que nodria aquest territori. És remarcable l’altra disposició 

anomenada a “terra de Falanis” sobre l’assentament de Mancorme Abeniara, on el situa entorn a la 

surgència de la Sínia (Carrer de la Sinia) relacionada amb la Possessió de Sa Torre actual quarter de la 

Guardia Civil. És remarcable que en aquest moment encara no hi havia l’actual església. 

L'evolució urbana de Felanitx segons Las Islas Baleares, Mallorca, el sur y sureste de Vicente mª Rosselló 

Verger: 

 

 

 
S XVI. Felanitx a partir d’aquest moment comença a créixer com una ciutat lineal entorn el carrer de la 

mar i s’acaba de consolidar  l’entorn del centre. És important denotar el topònim Arraval que comença a 

entendrer-se com una zona a les afores.  



 

 
 

 

 
 



 
 

 

- D’aquesta evolució entenem la forma i la secció dels carrers que avui dia s’han de gestionar: 

 

Seccions dels carrers 

 

3.4. ELEMENTS DE CONFLICTE – OPORTUNITATS. 

Ens trobem amb un espai de difícil tractament, amb un alt valor patrimonial potencial  però amb 

escasses inversions. 

La mala qualitat de l’espai públic així com la manca d’adequació de la normativa existent dificulta el 

desenvolupament de noves activitats econòmiques 

No s’arreglarà una casa o es posarà un comerç a un lloc on no hi ha una previsió de futur de qualitat. 

Hi ha una sèrie d’aspectes  a comentar: 

- Urbanístic 
Un dels principals motius de la degradació urbana és la manca de normativa adaptada a les 

situacions actuals, sumat a la lentitud de les tramitacions administratives. Això impedeix la reforma 

d’habitatges i comerços. 

- Econòmic 
L’accessibilitat  i la competitivitat d’altres zones front al centre, fa que sigui difícil desenvolupar 

qualsevol activitat. 

La manca de manteniment i les dificultats urbanístiques disminueixen el valor d’atracció vers 

aquesta zona. 

- Social 
La manca d’habitatge, i la degradació de l’espai públic, fa que l’activitat quotidiana  es desplaci cap 

a altres zones, També ens trobem amb una situació de diversitat d’origen dels habitants de Felanitx.  

Tres societats poc integrades amb activitats i sense objectius comuns.  

- Mediambiental 

Un entorn degradat només condueix a un augment de la degradació. Es absolutament necessari 

reconèixer i potenciar els valors paisatgístics i ambientals del municipi. L’esforç per dotar d’una 

qualitat paisatgística i d’un tractament ambiental adequat. També és fonamental entendre una 

gestió paisatgística integral entesa com el procés de formulació, articulació i desenvolupament d’un 

conjunt d'estratègies dirigides a la valoralització d’un determinat paisatge i la seva millora de la 

qualitat de vida de les persones, en el marc de desenvolupament sostenible, mitjançant la utilització 

dels instruments adequats i la implementació dels programes i les accions establertes en un 

projecte de gestió del paisatge. (definició del Conveni Europeu del Paisatge, Florència any 2000). 

 

No s’han de menysprear els valors i els potencials d’un centre històric tan antic. La base patrimonial del 

centre, des de la seva història com la seva arquitectura, són valors potencials que l’hi donen caràcter . 

Aquests espais estan farcits de racons, i elements que son testimoni de històries i recorreguts que 

expliquen i contribueixen a revalorar el barri. 

També s’han de cercar oportunitats al context del centre, que es podrien entendre com aquells espais 

que ara mateix no tenen un ús clar: 



- Solars buits 

- Entrades i intersticis del nucli urbà 

- Espais públics no tractats 

- Camins abandonats 

- ... 

Aquesta seqüència de conflictes i oportunitats és on s’ha d’enfocar part important de l’esforç de 

projectes per aprofitar les oportunitats i no perpetuar els conflictes. 

 

  



4. NORMATIVA 

 

No es pretén fer un anàlisis exhaustiu de les normatives i el seu anàlisis, però si posar en context aquells 

aspectes més transcendents. 

 

4.1. NORMATIVA DE PLANEJAMENT 

4.1.1. PLA D’ORDENACIÓ DE SÒL URBÀ (06/10/69 PGOU) Valentin Sorribas 

Aquest punt posa de manifest el retràs normatiu que té Felanitx.  

4.1.2. PROJECTE DE DELIMITACIÓ DE SÒL URBÀ ( 22/09/05) César González Valdivieso 

4.1.3. Planejament en revisió, no adaptat al PTI  

4.1.4. Decret densitat d’ús. AD MD NC 22/07/05 

4.1.5. NO ADAPTAT A POOT 

4.1.6. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE SÒL RÚSTIC. ADAPTAT A LEN 

4.1.7. ADAPTAT A LLEI DE SOL RUSTIC (LSR 6/97) 

4.1.8. MODIFICACIÓ PUNTUAL SÒL URBÀ (PLA ESPECIAL CENTRE DE FELANITX) EN TRAMITACIÓ. 

Referenciat a la delimitació realitzada per el Ministeria de Educación y Ciencia l’any 1977 que es 

preveia que es realitzen una regulació sobre la protecció d’aquesta delimitació. El problema és que 

durant aquests 40 anys no s’ha determinat la regulació d’aquest espai.  S’ha de fer reglament de 

protecció del centre de Felanitx, hi ha la protecció però no el reglament que regula la llei de 

protecció de l’any 1977. Això duu a tenir un espai on no estan clares les normes que regeixen el 

seu desenvolupament, on propietaris es troben en una indeterminació a l’hora de demanar una 

llicencia. És fonamental agilitzar al màxim aquest procés a fi d’agilitzar les tramitacions i les 

gestions en aquest aspecte. Pràcticament la majoria d’immobles presents en aquest àmbit de 

protecció tenen un agravi respecte a la resta del poble, fet que hauria d’anar acompanyat amb 

mesures correctores. Es pot pensar també que el centre és un privilegi, pero davant la situació limit 

que hi ha s’han de prendre mesures contundents. 

4.1.9. Recentment s’ha aprovat el Pla Especial del Centre de Felanitx. 

4.1.10. CATÀLEG APROVAT INICIAL 15/04/14.  

4.1.11. LLEI DEL SÒL. Articles modificats per decret 01 i 02/16 que anul·len segons quins articles. 

 

 
 

 

 

 

 



 

4.2. AJUDES I CAPTACIONS MUNICIPALS 

En aquest context normatiu es podrien aporta una sèrie de propostes: 

4.2.1. SUBVENCIÓ DE FAÇANES 

Un element important de protecció són la preservació de façanes. Hi ha  una línia d’ajuts a 

preservar i potenciar, però també s’ha de fer incidència en els criteris per la seva preservació.  Ens 

trobem davant un nucli heterogeni en quant a tipologia i època de la façana, això que fa que s’hagi 

de fer un tractament diferenciat, però sempre encaminat a que no sigui un conjunt degradat, s’han 

de donar pautes respecte a fomentar aquesta heterogeneïtat però al mateix temps no s’ha de 

deixar degradar el conjunt. 

 

4.2.2. BONIFICACIÓ DEL 75%-100% LLICÈNCIES D’OBRA 

En funció de les competències municipals, s’ha de donar un impuls fort a la reforma particular dels 

immobles del centre. Un punt important seria, almenys en un període de temps, lliurar les 

recàrregues d’imposts a fi de potenciar la restauració de les cases que pateixen aquesta 

degradació. 

 

4.2.3. AJUDES ALS ESTUDIS ARQUEOLÒGICS 

S’ha d’entendre que els elements arqueològics són patrimoni de tots, més enllà del interès 

particular, el valor reverteix a la societat, la qual hauria d’assumir el costs dels estudis que es 

realitzin en aquests indrets. 

 

4.2.4. RECÀRREG SOBRE EDIFICIS BUITS EN FUNCIÓ DEL NOMBRE D’HABITATGES 

S’ha d’evitar l’especulació i facilitar al màxim la inversió i ús dels edificis dels centre. S’ha 

d’entendre de la situació límit que es viu, i no només s’ha de facilitar les intervencions, sinó que 

s’han de penalitzar de qualque manera les no intervencions en aquest àmbit.  

 

4.2.5. AUGMENTAR CONTRIBUCIÓ A EDIFICIS BUITS PERMANENTS I BAIXAR EL DELS HABITATS 

Són mesures a discutir, però és important donar valor  als immobles no com elements 

d’especulació, sinó com a bé social. Si s’aconsegueix incentivar amb mesures fiscals penalitzar la 

presència d’habitatges buits, farà que el mercat i ús sigui més dinàmic. 

 

4.3. GESTIONS 

4.3.1. AGILITZAR TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES AL CENTRE. 

El fet de poder disposar d’un pla especial del centre, farà que les llicencies d’obres les ugui donar 

directament l’ajuntament, sense haver de passar per el Consell de Mallorca, tràmit que augmenta 

molt el temps d’espera per a una llicència. 

  



5. INTERVENCIONS 

 

5.1. ESQUEMA CONCEPTUAL 

5.1.1. NODES. Entenem un node com un punt de intersecció, connexió o unió de distints sistemes. També 

es podria entendre com a cruïlla. 

En aquesta nova proposta es proposa revisar tots aquests punts baix diverses perspectives: 

- Pas de vianants 

- Connexions entre vies urbanes i interurbanes 

- Compatibilitzar espais per a vianants amb espais rodats. 

5.1.2. FITES. Marca que serveix per a d’eliminar un espai, o bé per marcar el recorregut d’una via, camí o 

carretera. 

S’han de valorar elements existents, tals com a edificis singulars, espais públics, creus de terme, 

altres elements singulars... 

5.1.3. PORTES.  Espai que s’utilitza per passar d’un lloc a un altra. S’ha d’entendre que totes les entrades 

de Felanitx, són la primera porta cap al centre i la resta del nucli. A més, a l’entorn del centre 

també s’ha d’entendre com una porta i convidar a accedir a l’espai central. 

5.1.4. CONEXIONS. Entès com un enllaç entre dos punts. 

5.1.5. ENLLAÇOS. Llocs que transporten d’un  sistema a un altra. 

 

5.2. ESPAI PÚBLIC: 

Tal vegada sigui un dels punts més fonamentals del present estudi. Aquest es pot articular front a dos 

punts: 

 És evident que hi ha llocs prou arreglats entesos com a places, carrers, etc, però una visió de 

conjunt es pot interpretar com un lloc degradat ocupat per el cotxe.  

o  Hi ha un percentatge molt elevat de carrers amb una acera estreta, on just sortir de la 

porta ets pots topar amb un cotxe circulant o aparcat. 

o Excés de “places” ocupades per vehicles. 

o La poca quantitat d’aparcaments fa que es competeixi  per les aceres 

 Un conjunt degradat atreu menys inversió que un espai amb perspectives de futur i amb una 

qualitat paisatgística  més valorada. Al mateix temps és el lloc on, des de una administració 

pública, es pot invertir per incentivar  tant la inversió pública com privada, fet que s’ha de 

fomentar al màxim, ja que no és un tema purament de l’administració pública, i estan implicats 

tots els ciutadans. En aquest punt s’ha de valorar: 

o El conjunt carrer-façanes en situació de degradació per abandonament. 

o Espais públics tals com parcs, places, enjardinaments,... 

o Compatibilitzar al màxim el usos nous que es puguin desenvolupar amb la tipologia 

d’espai, per això aquests nous espais han de ser versàtils al màxim tipus d’usos que es 

puguin preveure. 

Dins aquesta estratègia es planteja una xarxa d’espais públics connectats entre ells, de tal manera que 

faci ganes passejar per Felanitx, i establir unes línies més pacificades de vehicles, front a  espais existents 

amb una connectivitat per a vianants eficient. 

Al mateix temps s’ha d’entendre 4 nivells de tipologies d’espais públic a l’entorn: 

1. Centre, l’espai públic són els carrers, juntament amb els edificis institucionals, i s’ha d’evitar que 

el centre de Felanitx sigui una zona de pas. Sols han de circular els vehicles que vagin al centre. 

No pot ser mantenir un flux de vehicles constant en el conjunt on els carrer són més estrets, i no 

s’aturin en aquest espai. 

2. Entorn de les places. S’ha d’entendre el conjunt de la plaça de s’Arraval – Font -Cosme Bauçà – 

Soledat . Tenen una dimensió semblat i estan a l’entorn immediat del “castellet”. Aquests espais 

no sols s’han d’adequar, sinó que s’ha de connectar entre ells a fi de poder circular 

tranquil·lament a peu d’un espai a un altra. 

3. El tercer cercle ho configuren els espais més grans: Passeigs, parcs i places. Entés com el Parc 

Municipal, Plaça de les Torretes, Passeig Ramón Llull i Plaça de les Palmeres (Espanya). La seva 

dimensió permet uns altres usos, però s’ha d’entendre dins aquesta xarxa d’espai lliures urbans. 

4. El darrer nivell ho configuren el que correspondria a grans zones verdes: Sa Mola, Es puig Verd i 

el Calvari, amb tots els equipaments i usos que disposen i tenen potencialment.  Ara mateix s’ha 

d’entendre que Felanitx és un poble que es va tancant amb les infraestructures ( Via de 

circumval·lació,  polígon industrial, ...) i fa que la conectivitat amb l’entorn urbà sigui un altra 

punt fonamental a tractar. 

 



5.2.1. GENERAR ESPAI PÚBLIC. CONCEPTE DELS ANELLS A L’ESPAI PÚBLIC RESPECTE EL CENTRE. 

 

5.2.1.1. ESPAI PÚBLIC AL CENTRE 

Com s’ha comentat, els carrers del centre han de ser un espai públic, i sobretot no ha de ser 

una zona de pas. Aquest fet fa que les intervencions que es puguin dur a terme pugin agafar 

un caràcter més com una àmbit per a vianants front al vehicles rodats. Això no vol dir limitar 

l’accés de vehicles, sinó gestionar-ho d’una forma coherent. Aquest nou caràcter pot ser de 

moltes formes, però s’ha de pensar més amb que puguin canviar d’ús i siguin més versàtils.  

Un altra punt fonamental és l’entorn del Mercat Municipal. Aquest ha de participar més de 

l’activitat de l’entorn i al mateix temps ha de generar un motor d’activitat al seu entorn 

immediat. Ha de servir de fita per el mercat dels diumenges i d’activitat quotidiana al centre.  

Diversificar els seus usos és molt important, com posar-ho al dia i modernitzar-lo.  

Al mateix temps s’ha de debatre les instal·lacions al centre ( transformador al Roser i cablejat 

de façanes) S’ha de preveure la modificació d’aquestes i el seu soterrament com a mesura 

estètica. 

 

5.2.1.2. PLAÇA ESGLÈSIA 

Amb la nova renovació de la circulació que es proposa, L’entorn de l’església i plaça de L a 

Font es pot treure una quantitat important de vehicles de pas. És una oportunitat per dotar a 

l’entorn d’un caràcter més unitari, pensant com un espia amb caràcter més per a vianant, on 

la seva gestió pugi absorbir els distints usos que té al llarg del dia, de la setmana i l’any, però 

amb el fonament que faci l’ús de plaça, al servei de les persones en un primer ordre i 

secundàriament als vehicles.  

 

 
5.2.1.3. PLAÇA JAUME II 

Ens trobem davant un espai de càrrega i descarrega que no arriba a ser ni plaça ni 

aparcament. Aquest punt ha d’esdevenir un espai més eficient i amb més caràcter. El seu 

enclotament impedeix la utilització adequada del seu perímetre.  La relació amb el seu entorn 

és fonamental, al mateix temps que es permet l’accés al mercat per la zona del soterrani, que 

s’ha de preservar.  

En la hipotètica reconversió per a vianants del segon ram del carrer major, jugarà un paper 

important en el caràcter d’aquesta plaça, on articularà un llarg tram per a vianants, però 

també un únic punt de càrrega i descàrrega que s’ha de debatre especialment amb les 

possibles persones afectades en aquest tram.  

Al hora, actualment és un punt molt conflictiu, vers el flux de vehicles i la disminució de la 

secció per a vianants. Una disminució del flux de vehicles de pas per aquest punt és 

fonamental per millorar la connectivitat vianant. Al mateix temps s’ha d’evitar que un carrer 

de baixada pugui desembocar a una acera tan estreta i confluïda, juntament amb l’us de 

cadires de comerços. 

 

5.2.1.4. PLAÇA DE L’ARRAVAL 

La importància d’aquest punt resideix en recuperar la identitat de plaça i no d¡aparcament. 

Una zona amb una trama urbana tan densa és totalment justificat poder disposar d’espais 

públics a escala humana. 

Per això es proposa poder aparcar els vehicles al carrer de l’aigua, i poder convertir-ho amb 

una plaça, i sobretot aprofitar el valor del conjunt de façanes d’aquest espai.  

Per poder realitzar això, també es creu amb la importància de baixar el flux de vehicles de 

passada, que fa baixar la qualitat dels espais. Els accessos en aquest punt, també esdevenen 

importants i s’ha d’entrar en un debat com s’ha de gestionar el tipus d’accés i la tipologia dels 

paviments. 

  

 



 

 
 

5.2.1.5. PLAÇA DE LA SOLEDAT 

També es compleix el paradigma de plaça aparcament. Per això la importància de primer 

disposar d’un espai d’aparcament per tal de poder després donar un caràcter de plaça pública 

en aquest espai. Per això es proposa generar un aparcament a l’interior de l’illa, per després 

poder generar un espai obert, i al mateix temps tenir un espai obert a l’eix Font-Cementeri, 

itinerari molt important, per la connexió d’infraestructures i de circulació per les rutes de 

senderisme.  

 

 

5.2.2. PARKING 

Estudiar les possibilitats de noves zones d’aparcament a l’entorn del centre és fonamental. Aquest 

no és un objectiu per la millora final del centre, però és un medi fonamental per: 

o Poder accedir fàcilment al centre 

o Treure vehicles que ocupen espais públics tals com places, vores de carrers i 

aceres 

o Ordenar els elements presents als espais públics, no es pot tenir aceres inferiors 

als 90cm i a més amb papereres, elements d’infraestructures, senyalístiques.... 

Els carrers han de ser primer per circular (cotxes i vianants) i secundàriament per 

emmagatzemar (vehicles estacionats) 

Aleshores totes les estratègies per organitzar aquest volum de vehicles benvingudes siguin. 

En un anàlisis preliminar, s’avalua que al centre de Felanitx no hi ha espai lliure en superfície 

suficient per la disposició de vehicles aparcats suficients. A més els solars presents són molt 

petits per tal d’aglutinar una zona de vehicles en superfície 

Per altra part, un aparcament soterrat també resulta un punt a analitzar, però amb mesures 

preliminars seria una tasca, a priori, costosa per el rendiment de cada plaça d’aparcament. 

Tot això duu a trobar una estratègia d’aparcaments prop del centre i sobretot, millorar la 

connectivitat per a vianants cap a quest.  

Davant les experiències de l’aparcament a la plaça Espanya, es mira de trobar una sèrie 

d’aparcaments que no sols faciliti l’accessibilitat al centre, sinó que ajudi a moure els vehicles per 

generar espai públic.  

Doncs aquesta seria la finalitat primera, però també han d’esdevenir noves zones d’aparcament 

que prioritzin la mobilitat al centre, aparcament per a la gent que no viu a Felanitx, i també a la 

gent que hi viu, però no han d’esdevenir zones de portassa generalitzada, ja que interessa 

sobretot, que el seu aparcament sigui el més dinàmic possible. 

En aquest context s’han localitzat una sèrie d’espais  que podrien complir amb aquesta funció, 

són a nivell de proposta, ja que la majoria són de titularitat privada 

5.2.2.1. C/DE S’AIGO 

Solar abandonat, de superfícies similar a la plaça de l’Arraval 

 



 
 

5.2.2.2. C/SOLER 

Es tracta d’un gran interior d’illa situat en el Carrer del Soler i la Soletat. 

 

 

 

 
 

5.2.2.3. PLAÇA DE COSME BAUÇÀ 

Respecte a aquest espai, s’ha d’entendre com un conjunt: Plaça Cosme Bauçà + L’Hospici + el 

solar entre aquests dos espais. S’ha de pensar aquest conjunt com un possible nou espai 

púbic més eficient + una zona on augmentar l’eficiència de l’aparcament. Al mateix temps 

s’ha de tenir en conta la millora de dotació de serveis per i accesibilitat  de càrregues i 

descàrregues per la part posterior de l’Hospici, en combinació amb aquest nou espai 

longitudinal que es genera a la part posterior. 

 

5.2.2.4. ALTRES 

Qualsevol espai és potencialment útil per aquesta finalitat, altres opcions són: 

- Entorns del quarter de la Guardia Civil i escoleta muncipal, ja que es troben solars de 

titularitat municipal i es podria donar una utilitat a les escales del carrer Espanyol 

- De la mateixa manera que es parla d’un gradient de supergficies d’espais públics, 

també ha de ser present amb els aparcaments, degut a que les superficies parcelaries 

permeten aparcaments més grans als perimetres de la població. Per això es fa 

incidència amb la necessitat de fomentar conexions per a vianants que arribin a les 

afores. Aquests espais a potenciar han de ser: 

 Zona del cementiri  

 Aparcament del Torrentó 

 Entrada des de Campos (conjunt polígon, poliesportiu, ...) 

 ... 

 

5.2.2.5. TREURE ZONA BLAVA TORRETES 



 

Amb la finalitat de donar avantatges als comerciants de la zona i agilitzar l’entrada i sortida de 

les escoles. 

 

5.2.3. MILLORAR CIRCULACIÓ 

Tal vegada és un dels punts més conflictius i difícils degut a la poca versatilitat del teixit dels 

carrers, així com la idiosincràsia dels seus habitants. 

 

Aquesta proposta s’ha enfocat en diverses vessants: 

- Treure la circulació rodada de pas per el centre de Felanitx.  

- Felanitx no és fàcil situar-se si vens de fora, per el que la circulació ha de ser lògica i 

sempre situar-se amb facilitat. 

- Les noves vies de circulació no han de ser  espais per augmentar la velocitat però si la 

fluïdesa. 

- Els carrers estrets han de passar a ser d’un sol sentit (Sínia, Serral,...) 

- Fomentar unes línies primàries, amb l’objectiu de donar criteri de les tipologies 

d’intervencions que s’hi hagin de fer, on la prioritat és que els cotxes puguin fluir amb 

facilitat: 

 

Aleshores el concepte seria cercar una circulació fluida entorn del centre, des de on fos fàcil 

arribar-hi a peu. 

 

 
Esquema conceptual de circulació 

 

 
Esquema adaptat de circulació 

 

No obstant tot aquest punt és important que vengui recolzat per un estudi de mobilitat. 

 

5.2.3.1. C/SOLER 

Es proposa el canvi de sentit del carrer d’en soler a fi de connectar el carrer Guillem Sagrera i 

evitar el flux de vehicles per davant de l’escoleta del Lledoner i la plaça de l’església.  Això 

ajudaria a conectar mitjançant paviments l’escoleta amb la plaça de la Font: 

 



 
 

5.2.3.2. C/VERÒNICA 

A la seqüència històrica s’ha d’entendre que la línia de carrers Dameto + Verònica + Guillem 

Sagrera es va anar obrint a poc a poc durant el temps: 

 
 

 

 
 

 
 

Aquest fet fa pensar que és un carrer que es podria acabar d’obrir a l’altura del carrer d’en 

Soler amb el carrer Campet. És un fet molt més transcendent que el comentari en aquest 

escrit, ja que és una obertura important i sobretot afectaria a vivendes i s’ha de consensuar la 

mesura. No obstant hi ha d’haver una recercar en agilitzar el transit entre el centre i el 

Calvari. 

Un altra punt important en el carrer de la Verònica-Damento, és la proposta de dotar de 

doble sentit el tram compres entre la plaça Pax i el Carrer del Call. Això permetria tenir una 

anell de circulació doble al voltant de tot el centre de Felanitx. Fet que afavoriria la facilitat 

d’accés des de qualsevol part del seu perímetre. 

 

5.2.3.3. PLAÇA “DEL COSO” 



Una altra mesura importat és obrir al trànsit el tram de Carrer Santa Catalina Thomas, per 

connectar amb el carrer Progrés. Està previst com una unitat d’actuació en les diferents 

propostes de Normes Subsidiàries redactades fins ara. Almenys si no s’executa, s’hauria 

d’adecentar en un sentit, ja que dins el model global podria actuar com un dels sentits de 

circulació entorn a Felanitx. 

 
 

5.2.3.4. UNITAT ACTUACIÓ MARE DE DEU DE SANT SALVADOR 

Una altra unitat d’actuació important a desenvolupar és la connexió entre Antoni Maura i el 

carrer de la Mare de Deu de Sant Salvador i així connectar d’una forma pràctica amb la via de 

cintura. 

 

5.2.3.5. APERTURA DEL CARRER JOAN ALCOVER 

Connectar el Carrer Joan Alcover amb la via de circumval·lació a l’altura dels Sindicat acabaria 

de donar forma en aquest anell de circulació.  

Aquest punt també és fonamental en la perspectiva de descongestionar el Carrer de Campos. 

Aquest punt pot fer que el nou accés des de el Sindicat pugui ser entrada o sortida, o 

ambdues. Això fa que Felanitx pugui tenir una nova forma d’accedir cap al centre. En aquest 

moments no es sap de l’ús futur del Sindicat, però en qualque moment pot esdevenir una 

peça d’atracció cap a visitant de fora. És des de aquesta perspectiva que s’ha d’atreure i 

facilitar la permeabilitat tant de vehicles com de vianants, amb la facilitat d’aparcar en aquest 

punt. Aleshores esdevé important pensar un eix més per a vianants cap al centre com una 

altra forma de potenciació. 

 

 

5.2.3.6. CARRERS DE CARÀCTER PER A VIANANTS 

Entorn aquesta nova distribució, dels vehicles, també s’han de potenciar els espais de 

circulació per a vianants prioritzant els eixos històrics de la ciutat, on tradicionalment s’han 

disposant les infraestructures (institut, poliesportiu, camp de futbol, cementiri,...)  

Són carrers que front al criteri de que hi capin més cotxes, o es pugui disposar d’elements 

més propis per als vianants, s’ha d’optar per el segon.  

 

5.2.3.6.1. CARRER REI JAUME I 

El primer exemple és l’eix font-cementeri  recollint el nou aparcament del carrer d’en 

Soler, l’espai públic de la Soledat, i l’ordenació del tram del carrer Jaume I des de la Creu 

Nova al Cementiri.  

 

5.2.3.6.2. CARRER HORTS 

El segon exemple és l’eix Carrer dels Horts – Passeig Ramón Llull – Institut. Aquesta línia 

ha d’entrar en combinació amb la remodelació del front de l’auditori municipal i l’espai 

de l’abeurador del Lleó.  

 

 

5.2.3.6.3. CARRER DE CAMPOS  

S’ha d’entendre la connexió Poliesportiu – centre com un eix important, i al mateix 

temps com una imatge d’entrada a un poble. És un carrer que acumula molt de trànsit i 

que s’hauria de compatibilitzar amb la connexió de del Carrer Joan Alcover- Convent.  

 



 
 

5.2.3.6.4. EIXOS DE LES ESCOLES - EIXOS ACCES AL MERCAT DIUMENGES 

Aquí és solapen molts de conceptes. S’ha de fer referència a la important tasca duita a 

terme amb el projecte Felanitx Mou-te amb Cap.  En aquest estudi es posa de manifest 

els llocs més transitat per als alumnes de les escoles.  

A nivell d’estructura ciutadana es plasma de la següent manera: 

 Importància de pacificar de vehicles el carrer de Sa Sínia, i dotar-ho de pas per a 

vianants. 

 

 Potenciar l’eix plaça Peralada amb la plaça de Ses Torretes (Pax) en Carrer 

Bellpuig i dotar aquest carrer d’un sol sentit de circulació a fi de potencia la línia 

per a vianant, dotant del mateix tractament el carrer Zavellà, però en sentit 

contrari. Aquest fet també potencia la connexió del parc Municipal amb l’escola 

Joan Capó, però també en horari no escolar, connecta una potencial zona 

d’aparcament (Plaça Peralada) amb el centre, ajudant així a l’accés al mercat 

Dominical des de aquesta zona. 

 
 Potenciar l’eix vianant centre – Camp de Futbol es Torrentó. 

 Millorar l’estètica de l’accés a Felanitx. S’ha de pensar amb aquest eix fins al 

camp del Torrentó, excusa per ordenar tot aquest espai. 

 Carrers perpendiculars. Aquesta proposta ha de servir per ordenar els Carrers 

perpendiculars, sempre millorant els Guals per a vianants. Fent el trajecte per a 

vianants lo més curt possible, vers el trajecte dels vehicles. Un exemple 

paradigmàtic és la cruïlla Joan Estlerich – Verònica i Joan Estelrich – Bellpuig, on 

els vehicles tenen un radi de gir molt obert i fa que girin amb més velocitat i 

sense visibilitat. Això s’ha de restringir fent aquests radis més ajustats a la 

velocitat que han de dur els vehicles en zona urbana. Inclús que els pas per a 

vianants siguin sobresortits sobre el paviment asfàltic.   

 



 

 

 

5.2.3.7. CARRERS ON MILLORAR FUNCIONALITAT 

Hi ha una sèrie de carrers on la relació longitud per amplada és molt alta. Carrers estrets i 

llargs, que s’han intervingut homogèniament.  Aquests en realitat formarien un conjunt 

important a tenir en conta i a forar part en el desenvolupament de futur.  No es poden 

arreglar amb el tòpic realitzat fins ara, és important dotar-los dels elements a escala humana i 

funcionals (espais oberts, càrregues i descàrregues, espais amb vegetació...) 

 

 C/ROCABOIRA 

 PROÏSSOS 

 JULIVERD 

 PORTERIA 

 LLANA 

 

 

5.2.4. ADECENTAMENTS 

No és cap misteri que Felanitx o agradi inclús als Felanitxers, i un tema important són les gestions 

estètiques que es puguin dur a terme en els carrers. Dos exemples paradigmàtics són les 

instal·lacions i la vegetació dels carrers. 

 

5.2.4.1. CABLEJAR FAÇANES 

S’ha d’evitar circumstàncies contradictòries, on hi hagi uns elements protegits on els 

propietaris tenen unes restriccions normatives, però, les empreses i institucions municipals 

no ho compleixen. El cablejat de façana és un element molt adversari al bon gust i a l’estètica 

de les façanes. 

S’ha de preveure la reorganització (amb el temps) de tots aquests elements i tenir un pla per 

al desenvolupament d’aquestes, així com la homogeneïtzació de la il·luminació pública i 

mobiliari. 

 

 
 

 

 



 
 

5.2.4.2. MILLORAR LA PODA DE L’ARBRAT URBÀ I POSAR-NE MÉS 

 

Xerrant d’arbres, i especialment d’arbrat urbà, es vol enfocar el tema des de una perspectiva de benefici general, 

resumint però, i entre molts d’altres: 

 Reducció de la temperatura 

 Disminució dels contaminants 

 Absorció del Carboni atmosfèric 

 Efectes socials (Conciència ecològica, identitat amb la comunidad...) 

 Beneficis econòmics (Valor de la propietat, Beneficies econòmics locals) 

 Emissió de composts orgànics volàtils (aromes,...) 

 Augment del valor paisatgístic 

 Valor ecològic (lloc d’habitatge i aliment d’altres espècies, protecció,...) 

Un d’aquests valors que crida l’atenció és el de identitat amb la comunitat. Per això és molt interessant llegir 

l’article d’en Toni Roig sobre els arbres felanitxers (http://riueto.blogspot.com.es/2008/05/arbres-

felanirxers.html) 

N’hi ha encara  que s’en poden gaudir  com el pi de sa capelleta (encara que no sigui urbà) , el Lledoner de Sant 

Alfons, la Phitolaca (bella ombra) de l’ enterrada del Parque...  i poca cosa més. Si es pot xerrar del  Pi de sa Pols, 

L’arbre de pisos de can Tacó, els plàtans que anaven a l’institut,  els arbres de distints carrers que han anat 

desapareixent (com els del carrer Nofre Ferrandell, Bellpuig,...)  

I l’arbrat supervivent no te un futur molt prometedor. Les podes dràstiques que estan sofrint arrel de fa un parell 

d’anys, no ajuda gens a la salut d’aquest patrimoni. El darrer va ser el Pebreboner del Sindicat, un arbre 

espectacular per les seves dimensions on no feia falta que el coronessin d’aquesta manera (i no crec que fos 

l’amo que hi invertís un duro). Els plàtans són els grans perjudicats, així com els pollancres de davant el Convent.  

Es pot entendre la vegetació urbana com un element patrimonial, que dóna caràcter a un lloc, i que a part dels 

valors funcionals, per si mateixos tenen un valor afegit. Sempre es pensa amb patrimoni amb edificis, i amb 

element que tenen una durabilitat superior a la nostra vida. Es pot entendre com el conjunt de bens i drets d’una 

comunitat. 

A un nivell tècnic la gestió és tot el contrari el que dictamina una de les poques referències que hi ha: Les Normes 

Tecnològiques de Jardineria, especificant com s’ha de gestionar aquest tipus de vegetació. 

  

No obstant s’ha de potenciar la presència dels arbres als carrers sempre i quan sigui possible. 

 

 

5.3. EDIFICIS PÚBLICS 

Una línia important és la presència de edificis públics al centre. Aquesta activitat s’ha de potenciar i 

generar diversitat de serveis. Aquest és un pla estratègic separat, però que haurà de ser continuat per 

les distintes corporacions municipals que governin a Felanitx.  

Per altra part, i ja que es parla  de gestió, també s’hauria d’englobar altres activitats a l’ajuntament de 

Felanitx, bàsicament fonamentat amb tècnics fixes: 

 Tècnic municipal de Patrimoni  

 Tècnic municipal de l’arxiu 

 Tècnic municipal de Medi Ambient 

 Tècnic d’informàtica 

 ... 

Aquests aspectes s’han de tenir en conta ja que s’hauran d’anar disposant nous espais per a la tasca 

tècnica municipal.  

http://riueto.blogspot.com.es/2008/05/arbres-felanirxers.html
http://riueto.blogspot.com.es/2008/05/arbres-felanirxers.html
http://riueto.blogspot.com.es/2008/05/arbres-felanirxers.html


Per altra part s’ha de potenciar espais municipals sense ús, com ara l’antiga presó de l’edifici de 

l’Ajuntament de Felanitx. 

 

5.3.1. ARXIU MUNICIPAL 

A dia d’avui s’està edificant. És clau, que a cada carrer del “castellet” hi pugui haver un edifici 

públic, ja que es poden alternan diverses funcion i activitats on a carrers s’ha perdut per complet. 

 

5.3.2. CAN VELL C/SITJAR 

És un edifici abandonat de titularitat municipal, ideal per complementar la tasca tècnica municipal, 

però capaç d’albergar nous usos. Aquests haurien de ser lo més versàtils possibles, a fi de generar 

un major us i al mateix temps generar més activitat al centre. Es pot pensar en anar dotant noves 

places de tècnics municipals amb l’evolució d’aquests edificis, a fi de no haver de fer una inversió 

immediata, però si així com vaguin evolucionant i sorgint noves places de servei públic.  

Per altra part també es podria pensar, que aquests edificis realitzessin les funcions d’atenció en 

horaris que l’ajuntament no atengui, així diversificar les atencions en funció dels tècnics o 

atencions que estiguin treballant. 

 

5.3.3. HOSPICI 

S’ha comentat la importància de entendre l’espai del darrera en la seva futura gestió. Però també 

s’han de preveure el caràcter dels accessos per la gent major cap al centre de dia. 

 

5.3.4.  MERCAT MUNICIPAL 

Aquest punt és fonamental cara al centre. L’activitat que es desenvolupi al mercat, serà la que 

podrà dinamitzar l’economia del centre.  

Un punt és la gestió del mercat, des de una perspectiva de cooperativa, que mantingui diversificat 

la seva oferta, però que aquesta forma de gestió es pugui estendre més enllà del mercat si fa falta. 

També l’opció de modificar els espais de venta més al centre, a fi de poder obrir el mercat més cap 

als seus perímetres, als carrers dels voltants, on també es pugui donar una oferta complementaria 

als productes del mercat.  

És important valorar que els doblers que el mercat generi, es puguin reinvertir en ell mateix, no 

com una forma de facilitar una activitat econòmica privada, sinó com una activitat en valor per el 

conjunt de centre i element d’atracció. S’ha de preservar uns valors estètics i dignes a l’edifici, 

actualitzar les seves infraestructures i funcionalitat (des de els contadors, WC, il·luminació, ... fins a 

l’acústica, diversitat horària, diversitat funcional...) 

 

 

5.4. ADQUISICIONS 

En el desenvolupament d’aquest esquema, s’han anat mencionant distints aspectes d’adquirir distints 

immobles per tal de desenvolupar propostes concretes: 

 Per a aparcament. Aquests encara a dia d’avui s’han de determinar i concretar, però és una 

necessitat per tal d’alliberar espai públic. 

 Immobles. Per tal d’obrir carrers, al carrer Soler i Carrer cala Figuera. 

 Espais lliures. 

El procés de desenvolupament ha de determinar la prioritat d’aquestes inversions i la seva coherència 

dins el model global. A la documentació gràfica s’adjunten les més immediates, però qualsevol acció 

encaminada a la generació d’espai públic, i dintre una coherència econòmica, s’ha d’observar com a 

positiva, sempre seguint el criteri d’una distribució homogènia dintre la trama urbana, i especialment en 

aquelles de major densitat edificada. 

 

5.5. HABITATGE 

Un dels objectius és facilitar el repoblament del centre. Amb aquesta perspectiva s’ha de facilitar la 

rehabilitació dels habitatges. Un dels principals inconvenients és la restauració dels immobles, sumat a la 

seva mala qualitat dels materials de construcció.  

Això no vol dir que no es pugui facilitar per via administrativa l’agilització burocràtica dels espais més 

afectats. 

Per altra part, s’hauria de caracteritzar els edificis amb patologies evidents, i els que són més fàcil de 

recuperar. 

La finalitat és l’ús, i fomentar una vida associada en aquests espais.  

Uns possibles enfocaments s’haurien de plantejar des de la perspectiva de: 

 

5.5.1. JOVES AL CENTRE 

S’ha de prioritzar la possibilitat d’accés  de les persones joves al centre, ja sigui d’una forma de 

lloguer o amb ajudes a l’adquisició i reforma. 

 

5.5.2. ESTUDIANTS AL CENTRE 

A través de les distintes modalitats d’educació trobar immobles on es faciliti l’estada a possibles 

estudiants així com a la possibilitat d’absorbir estades d’artistes. 

 

5.5.3. LIVE AND WORKING 

Enfocar les restauracions d’immobles cap al que es coneix com “live and working” (viure i treballar).  

Aquest concepte té com a finalitat desenvolupar una activitat comercial en planta baixa, i una 

vivenda en els pisos superiors.  

No és res nou, però s’hauria d’integrar dintre una estratègia de mercat i d’intencions. Aquest està 

pensat per gent jove, mares treballadores que pugui compatibilitzar la vida familiar i laboral, 

enfocat a activitats que no recreixin d’una gran necessitat en el transport,...  això ajudaria a tenir 

una vida residencial, però a fomentar també una activitat comercial.  

  



 

6. COMERÇ 

 

6.1.1. PRIVAT 

En la filosofia desenvolupada fins ara, s’hauria d’entendre que des de l’administració pública el que 

es pretén és desenvolupar un context més favorable a fi de que la iniciativa privada tingui més 

garantia d’èxit.  

No és pretén afavorir un sector més específic, o a particulars en concret, sinó  a prioritzar el interès 

general, no sols de l’activitat comercial, sinó  de la vida del poble en general. 

Hi ha molts aspectes que també s’haurien d’afegir en aqeust document, però per anomenar-ne 

alguns. 

 

6.1.1.1. POSAR AL DIA LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

L’any 2009 es va realitzar un estudi particular (no publicat) on es veia que molts de comerços 

tancats encara  no s’havien donat de baixa en l’activitat comercial, i al revés, que comerços 

actius no estaven donats d’alta. S’hauria d’anar revisant en general aquest tipus d’activitats. 

Per altra part, també s’hauria de facilitar el poder posar un comerç al centre de Felanitx en la 

mesura de flexibilitzar cànons o imposts. 

 

6.1.1.2. FLEXIBILITZAR L’OCUPACIÓ DELS CARRERS AL CENTRE DE FELANITX 

Per altra part, s’hauria de realitzar una normativa específica vers a l’ocupació dels espais del 

centre, sempre atenint-se a la compatibilització  dels usos residencials, i l’aprofitament de les 

zones públiques despoblades del centre. 

 

6.1.2. PÚBLIC 

Altres serveis s’haurien de veure afavorits per aquestes estratègies, tals com l’accessibilitat als 

edificis públics, la tasca dels serveis de manteniment,... però a més la generació d’un patrimoni al 

servei de tothom, entès com una inversió de futur. 

Totes aquestes propostes no van sols a millorar la qualitat de la desenvolupament d’un comerç, 

sinó de la vida quotidiana de la gent que hi viu.  

No obstant, hi ha una part cara a la gestió de les institucions públiques. 

 

6.1.2.1. COMERÇ DEL VI 

Donar presència als productes més representatius del camp de Felanitx en el centre. Com 

puguin ser el vi a través de la denominació Pla I Llevant de Mallorca, Cellers independents, ... 

 

6.1.2.2. MERCAT MUNICIPAL COM UNA COOPERATIVA 

Donar importància a la gestió i diversitat del mercat de Felanitx. 

 

6.1.2.3. COMERÇ CULTURAL 

Com es realitza a molts altres municipis, es podria potenciar activitats tals com: 

 

6.1.2.3.1. Transports des de el centre a castell, sant salvador, centre històric... 

 

6.1.2.3.2. Gastronòmic. Desnvolupar una línia gastronomica relacionada amb els productes 

del terme, però també amb la part històrica i social del llo, sempre dins un marc 

coordinat i potenciat. 

 

 

 

  



 

7. CORRELACIONS I SINÈRGIES 

A l’hora d’analitzar els problemes i les oportunitats, s’ha de veure com un mateix concepte, baix que tot alloò 

que està malament, és una oportunitat per a millorar. Però més important és donar sinèrgies entre aquells  

components  per tal de s’ajudin mútuament. 

Calvari-centre 

La importància paisatgística del Calvari s’ha de posar en joc dintre el conjunt de Felanitx. És un espai de gran 

importància degut als seus recorreguts i jardins abandonats, que la seva revitalització donaria un nou espai 

verd a Felanitx, i d’un valor molt singular.  

Una de les propostes va encaminada a poder realitzar un catàleg d’aquests elements, per tal de poder 

determinar quins serien susceptibles d’entrar en una gestió de custodia del territori. Aquest concepte es pot 

definir com  el conjunt d’instruments que utilitzen organitzacions socials i ciutadanes per conservar la natura, 

el paisatge i el patrimoni cultural de llocs concrets i que requereix la col·laboració dels propietris d’aquests 

indrets.  

No és d’estranyar que la tipologia de les cases del centre tendeixen a tenir poc espai lliure, i que els jardins 

del calvari resten abandonats per la seva dificultat d’accés. La idea aniria encaminada a gestionar la 

possibilitat d’usar un d’aquests jardins, amb avantatges per als propietaris que els hi cuiden, per la gent que 

podria anar a viure al centre (principalment) i no tenen un espai lliure. 

Aquest concepte és molt més ampli que aquests 3 paràgrafs, però és una linia de feina que s’ha de treballar 

per el bé del centre i del Calvari. 

  

Sindicat-centre 

 

El gran potencial que esdevé el sindicat, i alhora, la incertesa en aquests moments de que pot esdevenir. De 

qualsevol manera és important preveure que el Sindicat pot esdevenir una nova entrada a Felanitx, tant 

física de vehicles, com de sortida, com de persones que circulen d’un lloc a un altra. Aquest darrer fet fa que 

establir una via de connectivitat per a vianants entre el centre i el sindicat pot potenciar un interès per al 

centre. Això fa que els antics rentadors públics podrien actuar com a punt d’organització d’aquest transit 

(amb la possibilitat de desplaçar el servei de policia municipal a l’antiga estació enològica i ells serveis socials 

a Can vell del sitjar). 

 

Església -patrimoni 

Paral·lelament el gran patrimoni eclesiàstic i els seus potencials públics, esdevenen importants per valorar les 

possibilitats de sinèrgia amb les activitats municipals (El Convent, Fundació Cosme Bauça, L’acció Catòlica, ...) 

 

8. MODEL DE DESENVOLUPAMENT 

En aquest context exposat, i de propostes molt diverses, s’ha d’establir uns criteris de prioritats, sempre 

enfocats a afavorir la zona més degradada, que és la zona del centre de Felanitx.  

Ara bé, hi ha d’haver un ordre, per això es proposa unes zones, on cada una té una seqüència d’actuacions: 

 

- Distribuir adequadament la circulació 

- Condicionar zones   d’estacionament per a vehicles 

- Adaptar els espais per als vianants 

- Adequar altres espais o infraestructures. 

Cada un estaria proposat dintre uns espais on s’han localitzat unes possibilitats, i unes necessitats en tema 

d’aparcament.  Aquestes “ Cèl·lules d’intervenció”  cada una podria representar una actuació independent, 

però per a tal de que un conjunt funcionin, han d’estar coordinades i funcionar de forma conjunta. 

PLANO 07.01 

  



 

9. PARTICIPACIÓ 

Des de 2009 s’ha realitzat un seguiment a partir de les actuacions realitzades a l’espai públic i l’opinió de 

distints col·lectius , a través de REFEL Felanitx. 

No és a partir de fa 2 anys quan s’enfoca aquesta feina a realitzar propostes concretes i de coherència global 

per sintetitzar aquests objectius. 

És arrel de les primeres documentacions on es fa un tanteig més ampli, ja amb propostes més concretes, per 

analitzar la percepció ciutadana d’aquestes propostes, i integrar-ho en aquest document. 

La base de dades més amplia es fonamenta amb dos aspectes: 

- Reunions amb distints col·lectius (annex1): 

o Tècnics arquitectes que treballen al municipi 

o Associacions d’ampli espectre a la ciutadania 

o Reunió públic en general 

- Realització d’una enquesta amb els punts més important de les propostes. (annex 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONCLUSIONS GENERALS 

 

Davant la magnitud de l’àmbit de treball,  s’ha procurat a no entrar en propostes de detall a fi d’agilitzar al 

màxim les futures propostes que poden anar amb aquesta visió global.  

- Referent al model de cohesió global, no hi ha un únic factor que pugui aglutinar les propostes, però que 

s’ha intentat aglutinar en termes d’espai públic (al·ludint a aquells espais exteriors) de Felanitx. En el 

temps transcorregut des de l’inici de l’estudi, a la redacció d’aquest document, no hi hagut una altra 

alternativa de treball d’hipòtesi que es pugui haver desenvolupat, per el que s’ha treballat seguint la 

d’inici: Millorar la qualitat de l’espai públic. 

- Intercedir amb la mobilitat d’una forma decidida. En una primera passa sobre el tràfic rodat, a fi de donar 

espais al vianant, i poder recuperar una qualitat paisatgística perduda a places i carrers. 

-  Generar espais d’aparcament per a vehicles, amb la finalitat de descongestionar altres llocs per a us del 

vianant i comercial. Aquests espais s’han d’entendre com una millora a l’accessibilitat i a la qualitat de 

l’espai públic.  

- Intercedir amb la neteja en general. Davant les nombroses puntualitzacions ciutadanes, s’ha establert 

una nova gestió en aquest punt. 

- Incloure a la normativa reguladora les adaptacions de mobilitat. 

- Realitzar projectes de intervenció puntual integrats en el seu context. Els futurs projectes haurien 

d’integrar-se en un model de cohesió global com el proposat, o establir un punt de vista adaptat a les 

seves circumstàncies. 

- Intervenir d’una forma decidida als carrers del centre històric seguint una tipologia. Aquesta , hauria de 

ser, tractada específicament i pactada entre tècnics, polítics i ciutadania. Sí es desprèn, de la seva 

necessitat de tractament específic. 

- Diversificar els usos per a distintes edats als espais públics. S’ha fet especial incidència a crear distints 

espais per a infants. 

- La importància de contar ja amb una normativa urbanística actualitzada. I si és necessari aconseguir un 

consens polític per dur-ho a terme. 

 

Dintre el model establert, es plantegen unes actuacions que es poden considerar com  a prioritàries: 

 

 Prioritzar actuacions a la plaça de la Font : Augmentar l’espai de vianants i disposar d’una bossa 

d’aparcament propera. 

 Prioritzar actuacions a l’entorn de la plaça de l’Arraval. Recuperar la plaça com un espai públic, 

solventant la dificultat d’aparcar al seu entorn. 

 Millorar la pavimentació dels carrers del Centre Històric. Baix un criteri de cohesió del conjunt. 

 Repensar  l’eix  hospici-plaça mossèn Cosme Bauçà – Fundació. Potenciant com una zona d’entrada al 

carrer major, y posar en valor els edificis circumdants. 

 Reordenar el trànsit prioritàriament a:  

o Carrer de la Sínia 

o Augmentar la secció a carrers que ara són de doble sentit i poden passar a ser d’un sol sentit, 

augmentant l’aparcament, l’accessibilitat i l’espai per a arbrat urbà. 

o Aconseguir un eix perimetral per  a fi d’agilitzar la circulació perimetral. 

o Potenciar en aquests punt la creació d’aparcaments. 



 Millorar, de forma vianant els eixos històrics. 
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