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SALUTACIÓ
Som a les festes de Sant Agustí i enguany ja som moltes les festes i esdeveniments que
amb gran goig he pogut acompanyar com a batle de Felanitx.
M’omple d’orgull formar part d’aquest nou equip de Govern. Cares noves, gent jove i
gent amb ganes de fer feina per dur a terme els nous projectes. Amb una dinàmica oberta
i propera cap a la nostra gent.
Evidentment els canvis i les coses noves no sempre són del grad i al gust de tots, i em
faig càrrec de la molta feina que tenim a fer i el compromís que hem de dur endavant.
Així mateix i amb l’experiència viscuda fins el dia d’avui la reflexió és, que si empram el
diàleg proper i la bona comunicació entre tota la ciutadania i nosaltres com a gran equip
de Govern, estic convençut que aquesta feina pot ser més productiva i tal vegada ben
segur s’acosti més i millor al benestar de tots.
Una vegada més, en nom propi i en nom de tota la corporació municipal, des de
l’Ajuntament volem donar suport i la millor empenta que les festes, un any més, siguin
motiu de bona bauxa i alegria per a tots i que ens puguem distingir amb la diversitat d’un
immens programa ple d’actes i festes, preparat amb ganes, amb il·lusió i mirat i polit al
detall amb les ganes que tot surti rodat, gràcies a la feina feta per la regidoria de festes,
les entitats col·laboradores i tots els que d’una manera o l’altra ajuden que es faci possible.
Sense molta més extensió vull aprofitar per convidar-vos a tots a sortir al carrer i
gaudir de la festa. Que no manqui el respecte i les ganes de fer bulla i que, tant els més
grans com els més petits, trobeu cabuda dins les vostres agendes per acompanyar aquests
dies amb il·lusió i alegria.
Una forta i sincera abraçada a tots els que, pel motiu que sigui, no podran gaudir de
la festa com voldríem.
Que molts d’anys a tots!
Visca Sant Agustí i visca Felanitx.

Jaume Monserrat Vaquer
Batle de Felanitx
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ES SINDICAT

Enològica d’experts en Enologia vinguts
de fora com els germans Cristòfor i Ernest
Mestre, també seria interessant de tenirlo present a l’hora d’establir quin ús
donam al celler cooperatiu.

Ara que s’ha donat la passa definitiva
que tots dúiem tants anys esperant,
arriba la següent qüestió: Què n’hem de
fer d’aquest enorme conjunt d’edificis?
Com a arquitecte donaré la meva visió de
quins usos s’adaptarien millor als diversos
espais, de quin programa respectaria
millor l’edifici sense que aquest hagi de
patir grans canvis que menyscabin les
qualitats espacials d’Es Sindicat. Però
és indubtable que a banda d’això cal
una reflexió conjunta com a societat de
què necessita Felanitx, de quin ús pot
beneficiar tots els felanitxers.

En resum, idò, podem dir que
la importància d’Es Sindicat per a
Felanitx rau en la inclusió d’una gran
part de la societat felanitxera, de la
naturalesa cooperativa del celler, del
desenvolupament industrial i econòmic
que representà per al poble de Felanitx i
per a tot Mallorca i del caràcter docent i
d’investigació que donà eines als pagesos
per millorar les seves collites.

Si alguna cosa és clara és que, per a
tots ells, Es Sindicat és molt més que
una construcció industrial amb un valor
patrimonial indiscutible... Són moltes
les famílies que han tingut qualque
lligam amb el celler, i és aquest fet, lligat
a l’esperit cooperatiu que va veure néixer
aquest edifici allà pel 1919, qui hauria de
guiar-nos en la recerca de nous usos.

Què en podem extreure de tot això a
l’hora de plantejar un programa d’usos?
Com involucrar al màxim la gent de
Felanitx, oferir docència i investigació i
alhora ser productius econòmicament?
Ara mateix, amb més o manco matisos,
pareix bastant estesa la intenció de fer d’Es
Sindicat qualque tipus de centre artístic,
més o manco actiu i, per tant, fugint de
la idea tradicional de museu. Al mateix
temps, s’ha comentat la possibilitat de
mantenir certa relació amb el passat
vinícola del vi, potser reservant una part
de l’edifici a la memòria del passat vinícola
de Felanitx.

Es Sindicat va néixer, abans que res,
com a resposta a una necessitat de progrés
econòmic i social de la pagesia que,
creant un teixit associatiu i col·laboratiu,
pogueren portar la industrialització
al camp de la vinificació, incorporant
avenços tècnics que permeteren enormes
millores en la productivitat de la vinya.

És important conservar lligam amb
el món del vi? És important aprofitar la
figura de Miquel Barceló per donar renom
i ressò a nivell mundial a l’edifici i al poble

Aquest darrer aspecte, el de l’avenç
tècnic, de la investigació i la docència, que
començà amb les conferències a l’Estació
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En qualsevol cas, és cert que el
programa artístic té unes característiques
que s’avenen amb les característiques
d’aquest edifici. Jo mateix, al meu projecte
de final de carrera, proposava un centre de
creació artística. Els grans espais serien
difícils d’utilitzar amb un ús més profà
(oficines, hospitalari, educatiu) sense
compartimentar-se en excés i amagar, per
tant, l’ànima de l’edifici original. Per altra
banda les qualitats espacials d’algunes de
les naus apel·len a una sensibilitat que
se suposa en els artistes i en qualsevol
persona amb interès per l’art.

de Felanitx? Al meu entendre sí, ambdues
coses són importants sempre i que
estiguin supeditades als objectius que he
proposat anteriorment. Fer una facultat
de belles arts lligada a la figura de Miquel
Barceló donaria una gran rellevància al
poble de Felanitx. A més, podem esperar
un cert nivell de redistribució de la
riquesa generada en esdevenir una ciutat
universitària. Però en tot cas, la qüestió
de com aquesta facultat involucraria el
conjunt de la societat felanitxera és de
resposta manco clara.
Hauríem de trobar entre tots les
eines perquè aquest centre, sigui o no
universitari, tingui un caràcter inclusiu,
s’hi puguin fer xerrades i esdeveniments
d’interès general on tota la societat pugui
prendre-hi part. Una gran àgora on el vi i
l’art, tan lligats al passat i la idiosincràsia
felanitxera, siguin el punt de partida de
nous lligams i noves sinèrgies. Cursos,
debats i conferències que atraguessin
gent d’arreu, però també que despertessin
l’interès a un públic local de totes les edats.

Els centres de creació i docència d’art
demanden una quantitat d’espais sense
claror (fotografia, videoart...) que podrien
aprofitar els grans espais que queden
al soterrani sota la sala de premses. Els
dipòsits cilíndrics podrien servir per
crear petits àmbits de creació conjunta
fent certs buidats i al mateix temps ser
petits magatzems personals dels alumnes
o creadors. També es podria alliberar
completament la planta baixa amb una

Imatge d’una possible intervenció a la sala de tines.
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Imatge d’una possible intervenció per habilitar els dipòsits metàl·lics com a biblioteca.

Tot això no és incompatible, en tot
cas, amb reservar un dels espais per ferhi una escola d’enologia, potenciant una
indústria amb molta força a Felanitx.
Es podria, ja posats, comercialitzar vi de
l’escola d’enologia amb unes etiquetes
úniques fetes per estudiants d’art, dotant
de nou d’un sentit productiu i comunitari
al conjunt de Sa Cooperativa.

intervenció més radical, quedant els caps
dels dipòsits com a testimoni del mar de
tines que omple les naus principals.
Els dipòsits metàl·lics podrien omplirse de llibres i esdevenir una biblioteca
meravellosa, i la nau més moderna podria
ser una sala polivalent on fer tot tipus
d’esdeveniments d’interès tant local com
internacional.
L’edifici de voltes ceràmiques, per la
seva banda, és un bon candidat per acollir
gran part de les aules teòriques i, per què
no, un immens co-working per a artistes,
dissenyadors, il·lustradors... Els dipòsits
quadrats que donen al pati podrien ser
dormitoris, la sala de les turbines un gran
menjador...

Ernest Bordoy
Arquitecte
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EN MORETE
LLUM EN EL CAMÍ DE NA MARIONA

Si cercam per google les paraules
“Morete futbolista” de seguida ens surt
“davanter argentí de les dècades dels 70
i 80, que va brillar especialment en el
River Plate i en la UD Las Palmas, i que
destacava per la capacitat golejadora i per
una peculiar forma de córrer”. Si miram
una mica més en el cercador ens apareix
Miquel Àngel Caldentey, el pare de na
Mariona. Aquest sobrenom li posaren els
seus amics de joventut per la semblança
que tenia amb el Morete argentí quan
jugava a futbol.

es traslladaren al carrer, en la Travessa
d’en Riera, allà coincidia entre d’altres
amb bons amics com Colau Barceló, Rafel
Vadell, Antoni González.
El seu pare duia Miquel Àngel als
primers entrenaments en el camp Es
Torrentó; aquest, que simpatitzava amb
el R. Madrid, intentà que en Jaume i
en Miquel Àngel, que eren els fills més
futbolers, coincidissin amb l’afició, no
obstant això es rebel·laren i justament
passaren a ser acèrrims seguidors del Barça.

En Miquel Àngel, nascut l’any 1963,
fill de Miquel Francès i de Francisca Pruna,
era el petit de tres germans, en Jaume era
el més gran, mentre en Ramon el precedia.
Així com ens relata en Jaume, en
Miquel Àngel de nin era bastant calladet,
discret i obedient, mai no se cercava
problemes. La seva afició pel futbol li ve de
molt petit. El germà gran, que era el padrí
jove, estudiava a Menorca i quan visitava
la família li duia regals i llepolies. En una
ocasió li va portar un ninot que tirava
pilotes, bastant grosses per cert, i aquí
en Miquel Àngel va començar a pilotejar i
espatllar fins i tot les parets de casa a força
de pilotades. Amb en Jaume, el petit de
la casa, tenia la complicitat del germà que
resideix fora, en canvi en Ramon el duia
més a retxa i el marcava més pel fet de la
convivència diària. Llavors els seus jocs
amb la pilota, com tots els nins de l’època

El nin Miquel Àngel Caldentey.
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Abans de l’etapa juvenil en Miquel
Àngel ja destacava, i l’entrenador de
l’equip de Tercera Divisió, Pep Sampol,
el va fer debutar en el prestigiós Torneig
del Meló. En primer any de juvenil el va
entrenar Antoni Hernández i coincideix
en l’equip també amb Miquel Cardell i
Jaume Mestre.

A banda de jugar pel carrer i a l’escola,
el primer equip de Miquel Àngel foren
els Creuats, equip del Col·legi Sant
Alfons. Formà part d’aquell equip aleví
que entrenava en Paco Ceba durant les
temporades 74-75 i 75-76, juntament
amb bons amics com Pere Covas i Toni
Vaca. Fou en la temporada 76-77 quan
s’incorporà al CD Felanitx, a l’equip
infantil que dirigia Tomeu Maimó,
debutant en la posició de central en
un torneig a Capdepera. Conformaven
l’equip, entre d’altres, Biel Adrover, Miquel
Monserrat, Sebastià Lladó Bono, Joan
Ramis, Tomeu Rigo, Dando Seminario,
Paco Vera, Pere Ballester, Pedro Muñoz,
Pere Coves, Valentín Guerrero, Miquel
Castejón, Colau Veny, Nico Maimó,... La
temporada següent, la 77-78, continuant
Tomeu Maimó com a tècnic, s’incorporen
Toni Vaca i Toni Vicens.

L’èxit més esplendorós arribava en
la temporada 80-81, sent president del
CD Felanitx Nicolau Valls, els juvenils
entrenats per Miquel Adrover Sastre
aconsegueixen el títol de campions de
Lliga. En aquell equip destacaven Pedro
Muñoz, Valentín Guerrero, Colau Veny,
Pedro Asensio, Joan Mesquida, Jaume
Obrador Manxa, Joan Ramis, Pere Coves,
Julià Cruelles, Miquel A. Caldentey, Biel
Adrover, Miquel A. Cerdà, Joan Torres,
Miquel Forteza,...

Juvenils del Felanitx, campions de Lliga temporada 80-81. Drets: Toni Bosch (massatgista), Pedro Muñoz, Enric
Massutí, Pere Coves, Jaume Obrador, Joan Ramis, Pedro Asensio, Miquel Adrover (entrenador), Tomeu Sbert (delegat).
Acotats: Miquel de Son Macià, Colau Veny, Biel Adrover, Miquel Àngel Cerdà i Miquel Àngel Caldentey i Miquel
Caldentey (pare de Miquel Àngel).
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Per tal de celebrar el títol aquest
juvenils jugaren un amistós davant el
Mallorca, al que guanyaren per 5-2 en el
que es recorda una memorable actuació de
tot l’equip i especialment d’en Morete.

En les següents temporades ja
formà part del primer equip del Felanitx
a Tercera, les primeres com a sub-20.
Segons en conta un dels seus entrenadors,
Joan Tauler, en Miquel Àngel era un
jugador que dominava totes les facetes del
joc, sense destacar de forma especial en
una en concret. Hàbil amb les dues cames,
davanter que jugava per banda, tenia un
estil molt semblant a l’exjugador de l’Ath.
Bilbao i FC Barcelona Julio Salinas, era
imprevisible i del no res es podia treure
un gol. Tal fou així que en un partit
davant el potent Constància d’Inca va
batre el llegendari Pedro Gost amb un xut
amb l’exterior del peu que va entrar per
l’escaire significant la victòria felanitxera.
En aquella època, sent president Sebastià
Barceló de Sa Botigueta va coincidir amb
destacats jugadors com Miquel Mut,
Mateu Munar o el porter Sebastià Nadal,
a més de molts felanitxers esmentats.

D’aquella època els seus amics ens
donen molts detalls, en Biel Adrover ens
recorda el seu gust de Miquel Àngel per
la música i pels cantautors, Lluís Llach,
Joan Manel Serrat, Víctor Jara, Paco
Ibáñez, i per grups com Dire Straits i els
de la “Movida madrileña”, Radio Futura,
Nacha Pop, Tequila,... En Pere Coves para
esment amb el viatge d’estudis de COU a
Armsterdam, les vetllades estiuenques a
Cala Barbacana o al Calypso, i les voltes
a Mallorca i a Menorca amb el llaüt de
Guillem Mas. En la vessant esportiva,
en Colau Barceló ens diu que com a
jugador es podria haver fet més amunt,
tenia condicions. En aquest sentit en
Pere Coves el defineix com a davanter
d’estil poc ortodox però tremendament
incisiu, valent i oportunista, mentre en
Biel Adrover apunta que era un jugador
potent, resistent i molt llest davant els
seus marcadors.

Acabada l’etapa en el Felanitx, en
Miquel Àngel va fitxar pel Campos també
a Tercera Divisió, on coincidí amb un
altre felanitxer Jaume Mestre i també
amb un bon amic seu campaner Miquel
Forteza Fidever.

Continuant amb la trajectòria
esportiva, en la temporada 81-82 en
Morete donava el bot definitiu al primer
equip del Felanitx, tot i que durant vàries
etapes de la temporada va reforçar el
Felanitx At. a 3ª Regional. Aquest club
el presidia Joan Oliver, el delegat era
Joan Ribas i l’entrenador fou Pere Joan
Vaquer, el qual el va fer campió de Lliga.
El formaven, entre d’altres Xisco Orfí,
Pere Coves, Joan Ramis, Colau Veny, Joan
Hernández, Biel Adrover, Román, Toni
León, Santi Bono, Felipe Martín, Toni
Méndez, Joan Mesquida, Miquel Cañas,
Sebastià Guiscafré, Nico Maimó, Dando
Seminario, Toni Vaca, Antoni Zamorano,
Víctor Ferrà,...

El seu periple com a futbolista
continuà en l’Alqueria on coincidí amb els
felanitxers Joan Maimó, Xisco Orfí i Biel
Adrover, i en el Cas Concos.
En el 1991 es va casar amb na Maria
Oliver Rigo, un any després arribava el seu
fill Miquel, que també va seguir les passes
esportives del seu pare, en el Felanitx,
en el S’Horta i la darrera temporada en
l’Olímpic Felanitx. I en el març del 1996
va néixer na Mariona, actual jugadora
internacional del FC Barcelona.
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En Morete, sempre pendent de
l’evolució esportiva dels seus fills,
especialment de na Mariona, que des de
ben jove s’endevinava un brillant futur,
en el 2012 s’incorporava al Collerense,
des del 2014 forma part del FC Barcelona,
i des del 2017 de la selecció espanyola
absoluta. Tot un orgull per al seu pare. No
em vull aturar d’imaginar la satisfacció
i felicitat de contemplar des d’allà on
estigués, com la seva filla el 18 de maig
jugava una final de Champions League
(la primera per un equip espanyol), el
23 de maig l’Ajuntament de Felanitx
per unanimitat decidia afegir el nom de
Mariona Caldentey Oliver al camp de
futbol Es Torrentó (essent la primera
dona felanitxera en donar nom a un espai
públic), i el 8 de juny na Mariona debutava
en el Mundial de França amb la selecció
espanyola absoluta.

Com a entrenador, amb el seu inseparable
Toni Prohens.

Fou en aquesta època, a principis
del 90, quan en Miquel Àngel comença
a entrenar, l’inici fou amb els benjamins
de futbol-5 del Felanitx, seguint quatre
temporades amb els benjamins de futbol
onze i una amb els cadets, sempre
compartint banqueta amb el seu company
de l’ànima Andoni Prohens. Segons ens
detalla Antoni, en Miquel Àngel sabia
transmetre la seva idea de futbol als
nins, no era molt xerrador però aquests
captaven ràpidament el seu missatge clar,
els sabia fer competir però sense obsessió,
l’objectiu principal era marcar el gol, però
sempre feia esment que, per fer-lo, el camí
més curt no era la línia recta, en aquest
sentit era molt cruyffista. En Prohens el
recorda com una persona molt campexana,
era un home de futbol.
També compartiren banqueta amb ell
Paul Aponte, Ángel Martínez en l’Olímpic
Manacor, i fou ajudant de Sebastià Arbona
en el Cide, quan en el 2005 na Mariona
jugava amb aquell equip. Així mateix fou
tècnic en diferents equips del Recreatiu
Manacor, S’Horta i Collerense.
El Miquel Àngel Caldentey també
fou president del CE Felanitx, durant les
temporades 2002-2003 i 2003-2004 amb
el primer equip en la Regional Preferent.

Na Mariona, molt joveneta,
seguint les passes del pare.
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En Miquel Àngel, un futboler de cap
a peus que de ben jove tenia les idees
clares participant en diferents moviments
associatius; defensor de la terra i de la
llengua, a principis dels 80 fou un dels
impulsors del PSM a Felanitx, en el 1984
estava present en la fundació de la penya
taurina El Cosso, i en el 2003 donava
empenta en la formació de la Penya
Barcelonista Els Tamarells.

Pere Coves: “En Morete era bona
persona, amb una visió punyent, sarcàstica
i irònica de la realitat però sense cap mala
intenció, sense voler ofendre ningú. Era
capaç de riure de tot i de tothom però
incapaç de riure-se’n de res ni de ningú”.
Sempre en el nostre record, sempre
llum clara brillant en el camí de na
Mariona.

Em quedo finalment amb els darrers
apunts dels seus companys. Colau Barceló:
“és difícil acceptar que hagi marxat, alguna
vegada he estat a punt de cridar-lo per
telèfon. En Miquel Àngel era un esperit
lliure capaç de llegir la vida entre línies, i
alhora molt comprensiu amb les flaqueses
humanes”.

Sebastià Oliver i Bennàsar
Sant Agustí 2019
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FELANITX
NO TÉ NOM DE DONA

André Glucksmann, filòsof francès
d’ascendència jueva, digué fa dècada i
mitja que l’odi més llarg de la història,
més mil·lenari encara i més planetari que
el patit pel seu poble, és l’odi a les dones.
Des de temps immemorials s’ha reduït
la humanitat en la figura de l’home, que
ha anat no només assolint sinó fins i
tot legitimant la seva hegemonia en les
diferents organitzacions socials que la
història ha presenciat. Tres han estat les
suposades inferioritats que han contribuït
en la justificació i perpetuació de la
dominació masculina (la intel·lectual, la
biològica i la moral) i, sense haver de
fer referència a la misogínia dels grans
clàssics, basta una ullada a l’obra «Dels
vicis de les dones i el seu tarannà variable»
del manacorí Joan Baptista Binimelis
Garcia (1540-1616) per entendre que des
de sempre aquestes creences han estat
generalitzades. Hom pot considerar que res
d’això té cap mena de valor avui en dia, que
és caure en el més vil dels anacronismes
creure en la vigència d’aquestes màximes i
que el progrés és notori i no li mancarà raó,
però és evident que tota societat és esclava
del seu passat i que no sobreviuen només
meres reminiscències d’un masclisme
omnipresent sinó que l’hem heretat en
plenitud.

Rompre els vincles de poder que
subjuguen el gènere femení sota el
masculí no és tasca fàcil i suposaria un
atac frontal contra les creences que han
forjat la nostra i tantes altres cultures. Les
dones han estat vetades sistemàticament
de la vida social, política i econòmica i
no han tingut cap mena de possibilitat
per assolir el grau de reconeixement
dels homes, i fer notòria aquesta realitat
pareix ferir sensibilitats encara avui en
dia. Les felanitxeres, com la resta de dones
de tot el món, no han tingut el mateix
lloc ni les mateixes oportunitats que els
seus companys, però l’esforç vital que
cadascuna ha dedicat en aquesta pugna
històrica mereix esser rescatat del més
negre dels oblits en què la història, escrita
sempre pel bàndol vencedor (en aquesta
lluita, el patriarcat), les ha condemnat. És
per això que, en paral·lel al granet d’arena
que cal aportar quotidianament, no hi ha
major honor vers aquestes pioneres que
recordar-les.
Mossèn Cosme Bauçà manifesta en el
seu llibre Història de Felanitx que, llevat
de casos desconeguts, Felanitx no compta
amb dones intel·lectuals. Aquest fet no
ens ha de sorprendre, ja que en l’època al
qual pertany tot el seu llegat bibliogràfic,
- 13 -

Igualment, no crec adient dedicar
aquestes línies a enumerar un seguit
de noms de dones que en cregui
mereixedores, car no n’hi ha cap que ho
sigui més que les altres. Totes, des de la
més influent de les senyores fins a la més
humil de les pageses, tenen dret a ocupar
el lloc que se’ls ha pres de la història del
nostre poble, i seria un insult vers qui
ha lluitat també contra el classisme just
recordar aquelles que han aconseguit
rellevància des d’una prèvia posició
econòmicament acomodada. L’objectiu
d’aquestes línies és donar fe que les
felanitxeres mereixen el mateix lloc que
els felanitxers, entendre que sense elles
res no seria com avui coneixem i dedicar,
de la forma que sigui, un sincer respecte a
aquella meitat oblidada que ha participat
també, sempre silenciada i menystinguda,
a forjar la història del nostre poble.

podem dir amb tota seguretat que les
dones no tenien accés a cap formació; les
que no varen ser analfabetes les varen
limitar l’educació en doctrina cristiana
i aprendre a cosir, i ja no parlem de les
famílies amb pocs recursos econòmics,
que si havien d’invertir en l’educació
d’algú, primer invertirien en un fill i
no en una filla. Emperò, malgrat totes
les inclemències, el paper de les dones
en els sectors productius de Felanitx
durant els segles XIX i XX a estat molt
divers i imprescindible per tal de poder
alimentar les seves famílies i ajudar a
complementar el jornal dels homes. Les
felanitxeres s’han dedicat a la pagesia
(sempre en posició de subordinació i amb
tasques diferenciades a les masculines)
o a altres activitats productives com
l’ensenyament, el brodat, la costura o la
salut, combinant la seva feina amb les
tasques domèstiques imposades per les
lleis masclistes del patriarcat.

Carme Vidal
Portocolom, agost de 2019.
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PRODUCTES RAMIS
UNA HISTÒRIA
A l’any 1912 a Felanitx s’instal·là la
primera fàbrica de sifons, aquesta primera
fàbrica va ser instal·lada per una empresa
de Campos i s’obri just al davant de
l’església del Convent, creiem que va esser
uns anys més tard, a l’any 1919, quan en
Joan Obrador Ramis se’n va fer càrrec de
dita fàbrica.

“Desde hace tiempo se sentía en nuestra
ciudad la necesidad de montar una industria
para la fabricación de hielo, que hasta ahora
era forzoso importar de Palma [...] esta
pequeña industria puede dar un rendimiento
de 1.200 kilos diarios, suficientes para
atender el consumo local”
“Con esta implantación sale el
consumidor grandemente beneficiado las
formas conservan su peso 10 a 12 kilos,
porque se evitan las perdidas inherentes al
largo transporte [...] además se ha conseguido
una rebaja del 50% en el precio”

Dos anys després a l’any 1.921 va
adquirir al mateix carrer del Convent la
casa on actualment segueix instal·lada
la antiga fàbrica i la botiga de vins.
Curiosament el motiu principal pel qual
es va adquirir l’ immoble va ser que tenia
un gran aljup, d’uns 300m3, la qual
cosa, en una època en què encara no hi
havia aigua corrent era molt important,
ja que d’aquesta forma tenien sempre
grans reserves d’ aigua, allà és on varen
néixer gairebé tots els fills del matrimoni
format per Joan Obrador Ramis i Antònia
Ballester Estelrich.

“Barras de arroba 80 céntimos
Medias barras 40 céntimos
Al detalle a 10 céntimos el kg.”
En aquella època els camions tenien
un departament aïllat amb suro per poder
transportar el gel, mentre que la resta de
la caixa s’emprava per portar les begudes.
En els primers anys la distribució es
realitzava amb un carro i un cavall, de
nom “Roig”, a causa del seu color castany
clar, i no va ser fins els anys 30 quan varen
adquirir el primer vehicle de motor, una
furgoneta marca Studebaker, de segona
mà, que va ser modificada per fer el
repartiment de begudes.

En aquella època s’obtenia el CO2
en introduir, en una espècie d’alambí,
pols de marès i salfumant, amb la qual
cosa es produïa una reacció química
que aconseguia canalitzar el CO2 cap
al gasòmetre, i d’allà directament a la
saturadora. No va ser fins uns anys més
tard quan es va començar a utilitzar gas
carbònic líquid.

La fàbrica de gel va funcionar fins
el 1950, data en què es va deixar de
fabricar, encara que es va continuar
repartint a través de la fábrica “El zagal”.
La distribució de gel va continuar fins que
a poc a poc les antigues neveres van ser
substituïdes per moderns frigorífics.

Anys més tard, el 16 de juny de 1928
es va instal.lar la primera fàbrica de gel de
la zona, d’ aquest fet en va parlar el diari
local. Un petit extracte del reportatge que
li van dedicar deia el següent:
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marca, tot i així algunes gasoses més
antigues sí que ja utilitzaven la marca
PRODUCTOS RAMIS- Felanitx.

J.S. – Els anys de la postguerra van ser
molt durs,dies de cors tristos i estómacs
buits. Record que el meu pare, Miguel
Obrador, m’explicava que amb 6 anys el
van posar a repartir pels matins, mentre
a les tardes anava a escola. El seu germà
gran, de només 15 anys, era qui conduïa el
camió. M’explicava que només tenia forces
per portar un sifó a cada mà i que a més a
més, els havia de dur alçats per tal que no
toquessin el terra; una imatge totalment
estranya a dia d’ avui, però que en temps
de fam era el més petit dels mals.

Durant els anys seixanta treballaven
a l’empresa els sis fills mascles de Juan
Obrador Ramis, també les seves dones
i alguns dels seus fills, fet que donava a
l ‘empresa un caràcter familiar, només
es contractava alguna persona externa
durant els mesos de juliol i agost, quan la
família no podia atendre tota la demanda.
Aquesta dècada va ser l‘època daurada
de l’empresa, ja que amb el “boom” turístic
s’obriren molts d’hotels i nous establiments
per la zona , igual que a la resta de l’illa.
D’altra banda els mallorquins, en veure
aumentar el seu poder adquisitiu, també es
van poder permetre el petit luxe de beure
algun refresc.

El 10 d’agost de 1959 es va registrar
oficialment la marca PRODUCTOS
RAMIS, ja que fins aquell moment havia
funcionat sota el nom de Juan Obrador
Ramis. Fins aquell moment els sifons
només estaven gravats en el capçal. A
partir de llavors es van començar a produir
els primers sifons serigrafiats amb la nova

1961 - BORGWARD.
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1978 - EBRO

No va ser fins l’any 1973 quan vàrem
acabar de fabricar la nostra marca de
gasoses, deixant la fabricació a una altra
empresa de la zona; nosaltres només
ens encarregàvem ja de la distribució,
en canvi, els sifons els vàrem continuar
fabricant fins el 2007.

Va ser en aquesta època quan l’
empresa va treure al mercat alguns
productes nous , com per exemple el
“Topacio”, que era una mena de bitter
lemon i que s’anomenava així pel color de
les botelles, semblant al de les cerveses.
En aquell moment l’empresa ja tenia
3 camions que realitzaven la distribució
pels pobles del voltant, i 2 motocarros
de la marca Iso amb els quals feia el
repartiment dins del mateix poble.

Val la pena remarcar que l’any 1989
Juan Obrador Julià, nét de Juan Obrador
Ramis, es va fer càrrec del negoci familiar,
i va donar un nou impuls a l’empresa amb
una visió més moderna i transformantla progressivament en una distribuïdora
de begudes que actualment dóna servei
a més de 1.500 clients, amb una flota de
32 camions, per tota la zona del llevant de
l’illa de Mallorca.

A poc a poc es van incorporar noves
marques a la nostra cartera de productes,
per exemple, l’ any 1954 vam ser els
primers distribuidors de Pepsi, i als anys
60 de les cerveses Estrella Damm i El
Turia, ampliant de mica en mica el negoci
amb aquestes begudes.
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“SA CUSTODIETA”
DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE SANT MIQUEL DE FELANITX
Aquest article sobre la custòdia gòtica
de l’església parroquial de Sant Miquel de
Felanitx és una espipellada d’un treball
d’investigació sobre els aspectes històrics
i artístics de la parròquia, concretament
de l’apartat d’argenteria, que em va
encomanar l’any 2002 el departament
de Cultura del Consell de Mallorca1.
Amb ell pretenc donar visibilitat a una
de les peces, segons el meu parer, més
considerables del patrimoni eclesiàstic de
Felanitx: la custòdia gòtica, avui en desús
forma part del tresor de l’església. Sembla
ser que va ser substituïda l’any 1724 per
la llavors nova custòdia tardo-barroca2.
És el cas general de gran part de les obres
d’argenteria de les esglésies, en les que
els canvis en les celebracions litúrgiques,
i també les modes, arraconen i releguen
a l’oblit les peces antigues en bé d’altres
més modernes, per només ser exhibides
en esdeveniments especials. Sa custodieta
ha estat mostrada en comptades ocasions,

en exposicions, i contemplada en els
corresponents catàlegs3. Una bona mostra
en són les exposicions “Eucharistia.
Art Eucarístic mallorquí” a la Llotja de
Palma l’any 1993 i “El temps i les arts”
a la Casa de Cultura de Felanitx l’any
1998. També ha rebut l’atenció d’alguns
historiadors4, Joan Domenge en fa una
detallada descripció5. Sa custodieta està
representada envoltada d’àngels i dels
quatre evangelistes a una pintura obra de
Bartomeu Bordoy a les portes del sagrari
del retaule major de l’església.
El naixement de la custòdia està lligat
al moment àlgid del culte eucarístic, La
custòdia és un vas litúrgic per l’adoració
de la Sagrada Forma, ja sia en exposició o
en processó. Per mor de la seva funció és
una obra sumptuosa, de qualitat, obrada
per encàrrec per mestres argenters.
Existeix una extreta relació entre la forma
de la peça, el seu material i el repertori

1- BENNÀSAR, M: L’església parroquial de Sant Miquel, de Felanitx. Estudi historicoartístic. Col·lecció Quaderns de Patrimoni
Cultural, Consell de Mallorca, Departament de Cultura, Palma, 2002, inèdit.
2- Al llarg del text me referiré a ella indistintament com la custòdia gòtica o sa custodieta. He utilitzat l’expressió “sa
custodieta” en el títol perquè així era com ens hi referíem mossèn Pere Xamena, l’escolà Miquel Perelló i jo mateixa. Aquest
diminutiu té l’origen en la comparació feta amb l’altra custòdia que posseeix l’església parroquial, la tardo-barroca, de més
grandària, que surt actualment a la processó del Corpus. Vegeu BENNÀSAR, M.; “Antoni Bordoy, argenter i cirurgià, autor de
la custòdia tardo-barroca de l’església parroquial de Sant Miquel de Felanitx” a: Festes de Sant Agustí, Ajuntament de Felanitx,
2008, pàgs.7-15.
3- LLOMPART, G; PALOU, J. M.: Eucaristia. Art eucarístic, Conselleria de Cultura, Palma, 1993, fitxa 94 del catàleg, pàg. 141.
XAMENA , P.: El temps i les arts, Felanitx, 1998, fitxa 16 del catàleg, s.p.
4- Els locals Miquel Bordoy, Cosme Bauzà Pere Xamena, Ramon Roselló i d’altres com Pedro A. Rullán, Gabriel Llompart,
Joana M, Palou... Antoni Mesquida descriu breument la custòdia a “Orfebreria religiosa a Felanitx” al programa de fires i festes
de Sant Agustí, 1980.
5- Que reprodueix de manera resumida la fitxa pertinent el catàleg “Eucharistia. Art Eucaristic” abans citat.
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decoratiu i iconogràfic, ubicat, amb un clar
propòsit, en les diferents parts, aprofitant
cada un dels espais. Aquest repertori,
comú al tema de l’Eucaristia, és més o
manco extens i varien les particularitats
iconogràfiques segons la grandària de la
peça. La custòdia es mostra en esplendor i
solemnitat a la festa del Corpus Christi, en
la que s’utilitza per venerar i festejar pels
carrers l’element essencial de la processó:
l’hòstia consagrada. La celebració de
l’Eucaristia és molt antiga a la cristiandat,
aquesta festa va ser instituïda pel papa
Urbà IV l’any 1264, sembla que a Mallorca
la va introduir més tard, a mitjans del s.
XIV el bisbe Berenguer Batle. La devoció
eucarística i la seva festa era important
al Felanitx del segle XV. Mossèn Pere
Xamena parla de la gran solemnitat de
la celebració del Corpus en aquell temps
i dóna a entendre que la custòdia gòtica
era la que llavors s’utilitzava en la litúrgia:

La custòdia gòtica:
“Sa custodieta”
A hores d’ara no existeix cap document
ni estudi que aporti informació clara i
directa sobre ella. Les descripcions fetes
en la relació de les custodies revisades
i valorades en les diferents visites
pastorals tampoc són explícites. A l’hora
d’enllestir l’estudi de la custòdia gòtica
vaig consultar i utilitzar diferents tipus de
fonts: publicacions, diferents documents
de l’arxiu parroquial, les converses
amb don Pere i amb en Miquel s’escolà.

“Sabemos que en 1488 la fiesta
del Corpus se celebrava ya en nuestra villa
con solemne procesión. Aún se conserva
cuidadosamente en nuestra iglesia parroquial
la pequeña custodia gòtica”6.
L’església parroquial antigament
disposava de vàries custòdies, citades en
els diferents inventaris de la parròquia i en
els Llibres de vistes pastorals. En alguna
ocasió, de les custòdies més deteriorades
se’n reutilitzaven les parts més bones per
fer-ne una de nova.

La Custodieta (foto de Gori Vicens)

6- XAMENA, P.; “La fiesta del Corpus en Felanitx” a:
Rincones de Nuestra Historia III, pàgs. 243-244. Notes
estretes del manuscrit.
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La principal, la pròpia custòdia, m’ha
permès comprovar i comparar amb la seva
observació directa, tant les informacions
orals com els documents escrits i les
publicacions. Sembla ser que sa custodieta
va ser donada pel cavaller Pere Ferrandell
devers l’any 15207. Segons algunes fonts
portava l’escut dels Ferrandell, podria ser
que aquest fos un dels esmalts que estaven
col·locats al peu, avui perduts. Reforça
aquesta opinió la tesi que parla de la
ubicació de l’heràldica esmaltada als peus
dels ostensoris a les peces mallorquines.

Detall d’un dels cans que simulen gàrgoles.
(foto de Gori Vicens)

Descripció de la custòdia8.

al centre dels panys. Sobre ella apareix un
nus amb forma de quatre petits caboixons
tetralobulats (...) amb representacions de
mig cos possiblement dels evangelistes
o de sants (...) El vericle va inserit en
un segon nus amb fulles de pàmpol
concebut per ostentar la Forma Sagrada.
El vidre està sustentat per pestanyes i
en el seu entorn es reprodueixen dobles
contraforts units per arcbotants, cans
de fosa simulant gàrgoles, mitjos arcs
trilobulats i calats en forma de fulles.
Corona el conjunt una creu flordelisada
amb Crist crucificat i la Verge amb el Nen.
La verticalitat de la custòdia es trenca
amb el dos parells de braços entorcillats,
annexionats posteriorment per substituirne uns d’anteriors. Els inferiors sustenten
a la dreta la imatge de Sant Martí de
Porres, a l’esquerra la Immaculada. Els
superiors presenten a la dreta Sant Joan
a l’esquerra la Verge, quedant enmig la
creu, completant l’escena del Calvari. La
iconografia de la custòdia té un contingut
narratiu relacionat amb la seva destinació

Sa custodieta és una peça realitzada a
Mallorca cap a mitjans del segle XV. Obrada
amb argent sobredaurat, elements de
fosa, llautó i esmalts. Porta dues marques
de Mallorca. L’autoria és desconeguda.
Les seves mides aproximades són 62cm
d’alçada, 30’5cm d’amplària i 26,5cm
de fons. Pesa devers 1,800 kg. El seu
estat de conservació és regular, presenta
pèrdues d’elements decoratius aplicats i
de material. Falten els esmalts originals.
La custòdia estructuralment pot
ser dividida en tres parts: la base, la
tija i l’expositor. Quatre lleonets de
fosa sustenten un peu9 (...) amb forma
vuitavada amb quatre pètals petits que
s’intercalen amb quatre de grossos en els
que hi devia haver esmalts circulars ja que
hi resten les marques. La tija s’inicia amb
un cos arquitectònic quadrat (...) decorat
al seu interior amb figures esmaltades que
representen sants10. Damunt aquest cos
s’aixeca un tros de canya (...) amb cisellats

7- XAMENA, P.: Visita a l’església parroquial de Sant Miquel de Felanitx, Gràfiques Llòpis, Felanitx,1989, p.33.
8- Vegeu la descripció estilística, la iconografia i la iconologia de la custòdia de manera més acurada a: BENNÀSAR, M. Op. cit.
9- Aquest peu s’emplea també per la Veracreu.
10- Joan Domenge diu que aquests esmalts són posteriors a la factura de la peça.
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Per concloure vull assenyalar que
a la custòdia gòtica, la seva antigor i
pervivència -és una de les obres gòtiques
que, amb algunes transformacions,
sortosament s’ha conservat- li atorguen
mèrit suficient per ser una de les peces
més rellevants i significatives de la nostra
parròquia. És per això que crec que seria
ben necessària una restauració. Voldria
agrair a la regidoria de Cultura l’oportunitat
de fer aquest article, aprofitant aquesta
publicació per les festes de Sant Agustí. Al
cap i a la fi accions com aquestes i d’altres,
que es fan sobretot en festes, però que
haurien de tenir cabuda al llarg de l’any,
ajuden a apropar, a conèixer i posar en
valor, i per tant, estimar i conservar el
nostre patrimoni.

i significació. Els personatges tenen major
protagonisme enfront dels elements
vegetals. Aquest repertori, amb petites
variants, és típic de l’argenteria sacra del
Regne de Mallorca. Quant als lleonets i
els cans val a dir que el simbolisme dels
animals va ser familiar al món medieval
a través dels Bestiaris, la seva influència
es va deixar sentir a la litúrgia cristiana
i d’ella es va inspirar l’escultura d’aquell
temps. La custòdia i totes les obres
d’art, a més del seu missatge estètic, ens
diuen moltes altres coses que avui solem
ignorar, com el seu significat original i
les interpretacions d’aquell temps, que
la gent de l’època medieval comprenia
fàcilment. El desconeixement d’aquestes
tradicions ha fet que considerem aquests
motius solament com a decoracions.

Magdalena Bennàsar Binimelis
Bones festes de Sant Agustí!
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SANT AGUSTÍ 2019
PROGRAMA D’ACTES OFICIAL

16 D’AGOST, DIVENDRES
Caminada Popular.
- Caminada familiar, durada aprox. 1 hora.
- Caminada d’entrenament per a la pujada a Lluc, durada aprox. 2 hores.
Després soparem tots junts a l’escola de Son Proenç.
Hora: 19:00h.
Lloc: Escola Son Proenç.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
Informació: facebook De Felanitx a Lluc a Peu.

18 D’AGOST, DIUMENGE
Festa infantil i entrega de trofeus.
Hora: 17:00h.
Lloc: davant les oficines del Club Nàutic de Portocolom.
Ho organitza: Club Nàutic de Portocolom.

19 D’AGOST, DILLUNS
IX Torneig de Pàdel Sant Agustí.
Del 19 al 25 d’agost.
Lloc: Pavelló Poliesportiu Municipal Guillem Timoner.
Ho coordina: Club Pàdel Felanitx.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.

22 D’AGOST, DIJOUS
“Coneguem Felanitx en bici”
-Activitat per a infants fins a 10 anys amb familiars, pràctica del maneig de bici i sortida a
sa Mola.
Hora: de 10:00h a 13:00h.
Lloc: trobada a l’aparcament del Poliesportiu Guillem Timoner de Felanitx.
-Activitat per a infants majors de 10 anys, sortida a Sant Salvador.
Hora: de 10:00h a 13:00h.
Lloc: trobada a l’entrada del Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Més informació i inscripcions al mail: info@bicillevant.com o al telèfon 606548677.
Ho coordina: Bicillevant.
Ho organitza i ho patrocina: Ajuntament de Felanitx.
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Presentació de la XL Pujada de Felanitx a Lluc a Peu de la part forana.
Hora: 19:00h.
Lloc: sala d’actes de la Casa de Cultura.
Ho organitza: De Felanitx a Lluc a Peu.
Hi col·labora: Centre Cultural de Felanitx i Ajuntament de Felanitx.
Sopar a la fresca als carrers de Felanitx.
Hi haurà gelat de franc.
Demanau taules i cadires a l’Ajuntament (a atenció ciutadana).
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.

23 D’AGOST, DIVENDRES
XL Cursa Popular de Sant Agustí.
Hora: a les 16:40h.
Lloc: plaça d’Espanya de Felanitx.
Inscripcions a: https:/eicste.wordpress.com/
Ho organitza: Esport per tu (EXT).
Ho patrocina: Ajuntament de Felanitx.
Nit de “Montaditos”.
Hora: 19:00h.
I a partir de les 21:00h, concert de La Hoguera (tribut Extremoduro).
Lloc: Bar Europa Can Bellota.
Pregó de les festes de Sant Agustí 2019, a càrrec de David Ordinas.
Hora: 20:30h.
Lloc: a la plaça de sa Font de Santa Margalida, des del balcó de la Casa de Cultura.

NITXDEL’ART19
INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS
A la sala d’exposicions, obres seleccionades del V Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat De
Felanitx. A la sala Miquel Barceló, Yolanda Adrover amb “Site specific”. Al replà, escultures
de Fabian Schalecamp. A la sala d’actes, videoprojecció de “Montreal” de Leo Sapere (6m10s).
A l’exterior, a la plaça de sa Font de Santa Margalida, “Sanoj” (performance / site specific) de
Joan Miquel Artigues.
Hora: 21:00h.
Lloc: Casa de Cultura de Felanitx.
Exposicions obertes fins dia 6 d’octubre.
Al carrer, animació musical (programa a part).
PRIMERA VERBENA

ANEGATS, OR, PELILLOS A LA MAR i Dj Titi
Hora: 22:30h. Lloc: al Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta.
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24 D’AGOST, DISSABTE
Trofeu Ajuntament de Felanitx Vall d’Or Golf.
Hora: 9:30h.
Lloc: al golf Vall d’Or Golf.
Ho organitza: Vall d’Or Golf.
Més informació: reservas@valldorgolf.com. T. 971837001. www.valldorgolf.com
XVI Pujada Automobilística Sant Salvador.
Hora: entrenaments a partir de les 9:30h. Cursa a partir de les 16:30h.
Lloc: al puig de Sant Salvador.
Ho organitza: Escuderia Mitja Illa.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
VIII Torneig de Truc Can Moix.
Hora: a partir de les 16.00h.
Lloc: Cafè Can Moix.
Ho organitza: Cafè Can Moix.
Inscripcions al mateix Cafè Can Moix fins dia 22 d’agost.
IV Trofeu Mariona Caldentey.
CE Felanitx femení - Son Sardina Atlètic femení.
Hora: a les 19:30h.
Lloc: Camp Municipal de Futbol es Torrentó-Mariona Caldentey.
Ho organitza: CE Felanitx.
Ho patrocina: Ajuntament de Felanitx.
Sopar benèfic al Convent de Sant Agustí.
A benefici de les obres de millora del convent de Sant Agustí.
Lloc: convent de Sant Agustí.
Hora: a les 21:00h.
Més informació: 620158702.
SEGONA VERBENA

CATARRES, OQUES GRASSES, JES i Dj Identical Souls
Hora: 22:30h. Lloc: al Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta.

25 D’AGOST, DIUMENGE
Trofeu Ciutat de Felanitx de futbol.
CE Felanitx - Portmany.
Hora: a les 12:30h.
Lloc: Camp Municipal de Futbol es Torrentó-Mariona Caldentey.
Ho organitza: CE Felanitx.
Ho patrocina: Ajuntament de Felanitx.
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XVII Gran Diada Interpenyes Sant Agustí.
Hora: a les 18:00h.
Lloc: Camp Municipal de Futbol es Torrentó-Mariona Caldentey.
Ho organitzen: Penya San Mamés, Penya Mallorquinista de Felanitx, Penya Barcelonista
Els Tamarells i Penya Madridista de Felanitx.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
NIT DE TEATRE

PROVOCACTORES
a càrrec de Bufons Teatre
Hora: 22:00h. Lloc: al Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta.

26 D’AGOST, DILLUNS
Sant Agustí Petit. Festa infantil.
Es recomana portar roba de bany i tovallola.
Hora: 18:00h.
Lloc: al Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Nit de ball a les Palmeres.
A càrrec de Joan i Cati.
Lloc: plaça d’Espanya de Felanitx.
Hora: 20.30h.

27 D’AGOST, DIMARTS
VII Fira nocturna de Sant Agustí + gastronomia de carrer (Food Trucks).
Hora: a partir 18:00h.
Lloc: al passeig Ramon Llull de Felanitx.
Cercavila pels carrers de Felanitx amb els Cavallets, Dimonis i Caparrots.
Hora: 19:00h.
Lloc: sortida i primer ball a la Casa de Cultura de Felanitx i continuarà el recorregut cap
a l’Ajuntament.
Completes de Sant Agustí.
Cantades per la Coral de Felanitx.
Hora: 22:00h.
Lloc: Convent de Sant Agustí de Felanitx.
Ho organitza: parròquia de Sant Miquel de Felanitx.
A continuació, processó a la plaça del Convent amb la participació dels Cavallets, i tot
seguit actuació de la Banda de Música de Felanitx a la mateixa plaça del Convent.
Ballada popular amb els grups s’Estol des Gerricó i Abeniara.
Lloc: passeig Ramon Llull de Felanitx.
Hora: a partir de les 22:00h.
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DIMECRES 28 D’AGOST

SANT AGUSTÍ
Eucaristia solemne.
Presidirà i predicarà Mn. Bartomeu Villalonga, rector de la Unitat Pastoral de Santanyí.
Cantarà la Coral de Felanitx. Hi participen els Cavallets.
Hora: 11:00h.
Lloc: convent de Sant Agustí de Felanitx.
Al finalitzar l’Eucaristia, ball dels Cavallets i dels Gegants de Felanitx, el Gegant des
Macolí i Maria Enganxa. Tot seguit cercavila conjuntament amb Dimonis i Caparrots.
Festa aquàtica infantil.
Hora: a les 17:00h.
Lloc: al passeig de n’Ernest Mestre.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
VERBENA DE SANT AGUSTÍ

IPOPS, TONINAINA, WITTHOUT STRING,
Dj Txema Sánchez i Romeromanía amb Dj Oscar Romero
Hora: 20:00h. Lloc: al Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta.

Correfoc.
A càrrec de Dimonis a Lloure.
Hora: a partir de les 21:30h.
Lloc: des de la plaça de sa Font de Santa Margalida.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
(Vegeu recomanacions de seguretat, pàg. 71)
Castell de focs d’artifici de Sant Agustí.
Hora: 24:00h.
Lloc: des dels horts urbans de l’Ajuntament.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.

30 D’AGOST, DIVENDRES
Visita guiada a les exposicions de la Casa de Cultura.
A càrrec de Tina Codina.
Hora: 19:00h
Lloc: Casa de Cultura de Felanitx.
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Taula rodona d’art
“De la nuit Blanche a les nits de l’art”.
Reflexions entorn al concepte de nits de l’art a Mallorca.
Ho moderarà: Tina Codina.
Hora: 20:00h
Lloc: Casa de Cultura de Felanitx.
PAMBOLIADA I QUARTA VERBENA

TONI FRONTIERA, LA CANCIÓN DEL VERANO,
VALNOU, i Dj Titi
Hora: 20:00h. Lloc: al Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Tiquets per a la pamboliada: 6€
Punts de venda: Fotos Bennàssar i Associació de la Tercera Edat de Portocolom. Fins al 23 d’agost.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx
Hi col·labora: Associacions de la Tercera Edat del municipi.

31 D’AGOST, DISSABTE
CINQUENA VERBENA

SRA TOMASA, BRUNO SOTOS, VERSIONADOS i Dj Romi
Hora: 22:30h. Lloc: al Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta.

RECOMANACIONS PER PASSAR
UNES BONES FESTES
Abans de sortir, pensa quina nit t’espera i com t’agradaria que acabàs.
Agafa el que necessitis; doblers, DNI, targeta sanitària, condons...
Si has d’utilitzar el teu vehicle, pensa-hi: gens ni mica d’alcohol.
Si feis cotxada, recordau que la persona a qui li toca manar que no begui alcohol.
Procura sopar bé abans de sortir.
Si beus alcohol, fes-ho a poc a poc, i combina amb altres begudes que no en duguin.
Si lligues fes el cap viu! Pren precaucions.
Lligar no és assetjar, no és no.
L’alcohol no és cap excusa per comportar-te malament.
Si ho veus, no en siguis còmplice, actua!
Evita els conflictes. Bregues... cap ni una!
Si qualque persona del teu entorn es troba malament, no la deixis tota
sola i demana ajuda. El 112 és el telèfon d’emergència.
Cuida l’espai o poble que t’acull, no l’embrutis.
Respecta el descans dels veïnats.
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1 DE SETEMBRE, DIUMENGE
Trobada de ball en línea.
Hora: a partir de les 19:30h.
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Demostració de ball esportiu i hip hop.
Hora: 21:30h.
Lloc: al Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Club de Ball Esportiu de Felanitx i acadèmia Move’and’Dance.
Entrada gratuïta.

7 DE SETEMBRE, DISSABTE
Fira de Cas Concos.
Hora: de 16:00h a 24:00h.

7 i 8 DE SETEMBRE, DISSABTE i DIUMENGE
XL Pujada de Felanitx a Lluc a peu de la part forana.
Hora: 20:00h.
Lloc: sortida des de la plaça de Santa Margalida de Felanitx.
Ho organitza: De Felanitx a Lluc a peu.
Ho patrocina: Centre Cultural de Felanitx i Ajuntament de Felanitx.
Inscripcions: Autocars Caldentey (passeig de n’Ernest Mestre, 32. Felanitx).

14 DE SETEMBRE, DISSABTE
VII Diada Viu la Prehistòria.
Al llarg d’aquest dia desenvoluparem una gran diversitat d’activitats lúdiques i
educatives sobre el món de la prehistòria i l’arqueologia dirigides a públic de totes les
edats. Vos hi esperam!
Hora: de 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 19:30h.
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CORREFOCS
NORMES PER A L’ASSISTÈNCIA
PER ALS COMERCIANTS I VEÏNS
• Retirau tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
• Abaixau els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
• Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
• Enrotllau tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
• No tireu aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat
que representa.
• Desconnectau tot tipus d’alarmes.
• Retirau de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors,
organitzadors i participants al correfoc.
PER ALS PARTICIPANTS
• Portau roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
• Portau un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapau-vos el clatell
amb un mocador de cotó.
• Protegiu-vos els ulls.
• Portau el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
• Teniu cura de tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls
de les explosions pirotècniques.
• No demaneu aigua als veïns.
• Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
• Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, i es poden utilitzar
únicament els preparats pels organitzadors.
• Respectau les figures de foc, els seus portadors i els músics.
• Adoptau una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzeu el pas
ni els faceu caure.
• Seguiu en tot moment les indicacions dels diables.
• Assabentau-vos abans de l’inici del recorregut del correfoc i dels punts
d’assistència sanitària.
• En el cas de sofrir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts
d’assistència sanitària.
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DE SANT AGUSTÍ
A SANT AGUSTÍ
AGOST 2018 - JULIOL 2019
AGOST
• Per part de la regidoria de joventut s’han organitzat tota una sèrie de sortides.
• Es compleixen 25 anys de l’anada en carro de Felanitx a Cala Marçal.
• X Triatló Popular de Portocolom.
• Pregó de festes a càrrec d’Antoni Obrador Rigo.
• IV Certamen d’Arts Plàstiques, Ciutat de Felanitx 2018. Es presentaren 80 artistes.
Guanya el pintor Javier Garló.
• Taller d’autodefensa feminista emmarcat dins la campanya No i punt!.
• XV pujada automobilística a Sant Salvador.
• XL Cursa popular Sant Agustí.
• VIII Torneig de Pàdel Sant Agustí.
• Campanya d’excavacions als Closos i Can Gaià i jornada de portes obertes.
• XI anys del concert solidari de David Ordinas i els seus amics, a Portocolom.
• Nitxdelart a Felanitx.
• Exposició a la Casa de Cultura de Marta Pujades i IV Certamen d’Arts Plàstiques.
• VII Fira nocturna de Sant Agustí.
• Pluja del mes: 18,10 litres/m2.
SETEMBRE
• VI Diada «Viu la prehistòria» als Closos de Can Gaià.
• Festes de Sant Nicolau a Cas Concos.
• A Cas Concos, XI Fira de Sant Nicolau.
• 39ª pujada a Lluc a peu de la part forana.
• Campanya comercial dels 2.000 €.
• A l’IES Felanitx estudis de vitivinicultura de formació professional de Grau Superior.
• Parking day, diada de mobilitat sostenible, coordinada per l’IES Felanitx.
• Fira de Sant Miquel.
• El bisbe de Mallorca monsenyor Sebastià Taltavull i Anglada visita la nostra comunitat.
• 84è aniversari de la coronació de la Mare de Déu de Sant Salvador.
• Pluja del mes: 20,9 litres/m2.
OCTUBRE
• Molta d’aigua i calabruix a la contrada de Felanitx.
• Fira del Pebre Bord.
• XIV Mostra Folklòrica.
• A la Casa de Cultura s’inauguren les exposicions: Tomàs Pizà a la sala Miquel Barceló i
Javier Garló a la sala d’exposicions
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• Trobada de gegants.
• «Felanitx Suma» concert solidari per als damnificats del Llevant.
• L’IES Felanitx celebra 15 anys d’intercanvi amb un institut de Suècia.
• Pluja del mes: 190 litres/m2.
• IV Nit del Terror.
NOVEMBRE
• Festivitat de Tots Sants.
• Festivitat de Santa Cecília.
• Lluis Bou fa donació a l’Ajuntament de Felanitx de la seva hemeroteca.
• 42è aniversari de la Llar de la Gent Gran de Felanitx.
• Per part de l’Associació d’Amics del Ferrocarril i la Federació d’Associacions de Veïns de
Felanitx va ser netejada l’andana de l’antiga estació del tren.
• Alumnes de l’IES Felanitx i Es Lledoner obtenen el premi al rendiment acadèmic
excel·lent o a l’esforç personal.
• El centre del poble de Felanitx ha estat protagonista del rodatge d’una sèrie de televisió
«The Mallorca Files» de la cadena anglesa BBC.
• Maria Gràcia Salvà Picó ha estat nomenada com a directora del Museu de Mallorca.
• Festes de Crist Rei a Son Valls.
• Campanya per fomentar el reciclatge.
• La Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner seleccionada per participar en el programa
Erasmus+KA1 durant els cursos 2018/2019 i 2019/2020.
• La Fundació Cosme Bauçà i Joan Círia reten homenatge al cantant, teòric i compositor
Llorenç Prohens i Juan «Floquet».
• El grup Vers Endins guardonat amb el premi al millor disc de cançó d’autor, als premis de
la música balear Enderroc, 2018.
• Per part dels alumnes de 1r d’ESO de l’IES Felanitx s’han netejat diversos camins rurals
del municipi.
• Concurs de relats breus sobre Nadal organitzat pel Setmanari Felanitx i Ràdio Felanitx
i els premiats varen ser:
- 1r premi: Raymonde Calbo, amb l’obra Un Nadal diferent.
- 2n premi: Francisca Juan Albons, amb l’article Betlem vivent.
- 3r premi: Maria Faustina Barceló Barceló Martorell, amb el text Un Nadal diferent.
• Pluja del mes: 101 litres/m2.
DESEMBRE
• Xerrada per a les famílies dels alumnes de 3r d’Educació Primària i tallers per als alumnes:
«Hàbits saludables».
• A la Casa de Cultura s’inauguren les exposicions: José Fiol a la sala Miquel Barceló i la
col·lectiva ELLES amb Teresa Matas, Diana Coca i Ana Cabello a la sala d’exposicions
• Festes de la Immaculada a Son Mesquida.
• XVIII del concurs de cans pastors a Son Mesquida.
• Mercadets de Nadal a Felanitx.
• Mercadet de Nadal i diada familiar a Cas Concos.
• Diada familiar a Portocolom i s’Horta.
• A Cas Concos, cursa de Sant Silvestre.
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• V Trail Solidària organitzada per la Penya Barcelonista Els Tamarells.
• Ruta de betlems a Felanitx.
• Pluja del mes: 21,70 litres/m2.
GENER
• Arribada del reis d’Orient al nostre municipi.
• Festes de Sant Antoni al Municipi.
• Una ciutadana compleix 100 anys.
• Xerrada per a famílies al CEIP Reina Sofia de s’Horta: Per la boca viu el peix, pautes de
comunicació familiar.
• S’ha rehabilitat l’interior de l’escola de Son Negre.
• S’Estol des Gerricó, participa a les festes de Sant Antoni al barri i antiga vila de Gràcia.
• La Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner participa al I Congrés d’Innovació Educativa
de les Illes Balears, organitzat per la Conselleria d’Educació i Universitat.
• L’Ajuntament de Felanitx ha participat a Madrid a la Fira Internacional de Turisme
FITUR presentant les noves rutes ciclites pels camins del terme.
• Dues alumnes de 4t d’ESO de l’IES Felanitx han estat becades per la Fundació
Amancio Ortega.
• L’IES Felanitx, ha estat premiat pel projecte “La ruta de l’aigua”, a la convocatòria del premis
Centres Educatius vers el Desenvolupament Sostenible del Govern de les Illes Balears.
• Taller a tots els alumnes de 2n ESO: “Que l’alcohol no t’amargui la festa”.
• Pluja del mes: 28,40 litres/m2.
FEBRER
• Rua concarrina
• A la Casa de Cultura s’inauguren les exposicions: Beatriz Polo a la sala Miquel Barceló i
Gori Mora a la sala d’exposicions.
• X Mostra de Teatre d’Hivern, a Felanitx.
• Una de les etapes de la Challenge Ciclista a Mallorca passa pel municipi amb meta a Sant
Salvador.
• Xerrada per a famílies a l’IES Felanitx: La motivació dels adolescents.
• Cas Concos acollí diferents grups de Vida Creixent de Mallorca i presidí la celebració el
bisbe de Mallorca.
• Taller als alumnes de 3r ESO: “Coeducant en igualtat”
• Pluja del mes: 3,4 litres/m2.
MARÇ
• Rua felanitxera
• Diada fi de carnaval al Poliesportiu Guillem Timoner.
• Commemoració del Dia Internacional de la Dona.
• 25è aniversari de la inauguració de l’actual edifici del col·legi I. Joan Capó.
• IV Certamen de poesia Miquel Bauçà. Felanitx 2019 (presentat un total de 27 obres).
• Manel Mula, nou responsable de l’Oficina de l’Institut Ramon Llull a Londres.
• Canviada la il·luminació exterior de la parròquia de Felanitx.
• Dos alumnes de l’IES Felanitx han estat premiats a les Olimpíades convocades per la UIB.
• L’Hospici de Felanitx obri les seves portes als usuaris del centre de dia.
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• Commemoració dels 175 anys de l’Enterrossal de sa Timba.
• Xerrada per a famílies al col·legi Migjorn de Cas Concos: Com augmentar l’autoestima dels
nostres fills/es.
• Descobert a s’Horta un fòsil de balena de fa 5,7 milions d’anys.
• Tres alumnes del Conservatori Professional de Felanitx seleccionats per formar part de
la European Youth Orquestra (EYO).
• A Felanitx té lloc l’assemblea general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores
Vitivinícolas.
• Taller als alumnes de 1r de batxillerat: «Sexualitat i mites».
• Pluja del mes: 9,6 litres/m2.
ABRIL
• Es prohibeix l’aparcament de vehicles dins la plaça de Sant Jaume de Portocolom.
• VIª Campanya d’intervenció arqueològica al jaciment d’Es Rossells.
• XXII Triatló Portocolom Internacional.
• Pregó de Setmana Santa a càrrec de Bàrbara Sagrera Antich.
• «Mallorca World Folk Festival» amb l’ actuació dels grups locals (Abeniara i S’Estol des
Gerricó) i 3 grups internacionals ( Rússia, Colòmbia i Portugal).
• Tiberiart a Cas Concos.
• IDEA ‘19 nous creadors de Felanitx. 19 artistes felanitxers exposen a la Casa de Cultura.
• Sandra Blanch Vidal, natural de Barcelona, guanyadora del IV Certamen de Poesia
Miquel Bauçà de Felanitx amb l’obra Era això.
• Activitats de Pasqua per a nins i nines, organitzades per l’àrea de Joventut.
• Curs de monitor de temps lliure, organitzat per l’àrea de Joventut.
• V edició de la cursa de muntanya Felanitxtrem.
• XXII Triatló Internacional de Portocolom.
• 43 Setmana de Música.
• V edició de les Chopin Sessions, organitzada pel Conservatori Profesional de Música
de Felanitx.
• VIII Duatló Portocolom.
• Xerrada per a famílies al col·legi Joan Capó: Pendent d’una pantalla; pautes per al bon ús.
• Rafel Roig, reelegit president de la Federació Empresarial Balear de Transports.
• A les instal·lacions esportives de Cas Concos, 10è Copa Balears d’agility.
• Pluja del mes: 28,20 litres/m2.
MAIG
• Universitat oberta per a majors a Felanitx.
• A la Biblioteca de Felanitx es posa en funcionament la secció d’hemeroteca i col·lecció
local, impulsada des de la regidoria de biblioteques.
• Concert homenatge a la música Catalina Garí Monserrat.
• A s’Horta festes de Sant Isidre i Cinquagesma.
• 25è aniversari de les Associacions de Veïns de la vila.
• Fira de maig.
• Un alumne del CEIP s’Algar de Portocolom es proclama campió a la IX edició del
campionat de càlcul mental de Mallorca.
• Alumnes del CEIP Inspector Joan Capó participen a la II Jornada e-Twinning a les
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Illes Balears.
• Concert de la Capella Mallorquina a Sant Salvador en homenatge a la Mare de Déu,
organitzat i patrocinat per la Fundació Barceló.
• Xerrada per a famílies a l’edifici d’Educació Secundària Es Lledoner: SOS tenim un
pre-adolescent!.
• David Ordinas, presenta un programa a IB3TV.
• V Jornades d’Estudis Locals, impulsades per Amics dels Closos de Can Gaià.
• Cicle de Cant Coral a Sant Salvador.
• Nova edició de la Mostra Gastronòmica del Pop a Portocolom, amb la participació de 29
locals comercials.
• Pluja del mes: 25 litres/m2.
JUNY
• A l’edifici de Secundària d’Es Lledoner, té lloc el lliurament dels premis del VI Certamen
Literari de les Cooperatives d’Ensenyament de les Illes Balears.
• A la Casa de Cultura s’inauguren les exposicions: Sylvia Galos a la sala Miquel Barceló i
Miquel Llodrà a la sala d’exposicions.
• Xerrada per a famílies a l’estació enològica: Premis i càstigs.
• Surt Sant Joan Pelós i la música de Sant Marçal.
• S’ha signat l’acord d’expropiació de l’edifici del Celler Cooperatiu Es Sindicat, el qual
passa a ser del Consell Insular de Mallorca.
• Festa fi de curs per als alumnes de l’IES i Es Lledoner.
• La Federació Europea d’Educació Ambiental ha concedit la bandera blava a la platges de
Cala Marçal, Cala Ferrera, Cala sa Nau i s’Arenal de Portocolom.
• XII Encontre de Música Contemporània al Santuari de Sant Salvador, a càrrec de
l’Orquestra de l’Aula de Música Contemporània del Conservatori Professional de Música
de Felanitx.
• Colònies d’estiu per a nines i nins de 6 a 10 anys.
JULIOL
• A Portocolom, Fira Marinera, Festival a Jazz de Mar, Música al Port, Sopar a Penyes,
conferències, cinema i regates i tota mena de competicions esportives.
• Inici escoles d’estiu a Felanitx, s’Horta i Cas Concos.
• II Colònies Tecnològiques.
• VI edició Felanitx Tech Weekend al Poliesportiu Guillem Timoner.
• Per part de la regidoria de joventut s’han organitzat tota una sèrie de sortides.
• II Trobada Orquestral Juvenil, promoguda i patrocinada per la Fundació Barceló i
organitzada pel Conservatori Professional de Música de Felanitx.
• Festivitats de Sant Jaume a Portocolom.
• A la platja de s’Arenal i a la platja de Cala Marçal, diada de sensibilització “Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple”.
• Festa de Sant Cristòfol.
• A Felanitx, festa patronal de Santa Margalida.
• 24è Campanya d’excavació dels Closos de Can Gaià.
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PUBLICACIONS I PRESENTACIONS
APAREGUDES AL LLARG DE L’ANY

• Mi caballo de madera, poemari de l’escriptor Juliàn Alfonso Robles Ruiz.
• Rosa Mestre: una música precoç i pionera, publicació. Presentació a càrrec de Joan Círia.
Organitzat per Felanitx per la Igualtat.
• Memòria de l’oracle, de Pere Joan Martorell.
• Blues amb dones, de Bartomeu Mestre, Balutxo.
• 31 de març. Recull els fets de l’Enterrossal de Sa Timba, ara fa 175 anys, de Carme Pino
Obrador i Paco Sánchez García.
• Pioneres, dones que han obert camins, de vàries autores.
• Viacrucis dels 175 anys de l’Enterrossall de Mn Bartomeu Bennàssar Vicens.
• El món animal (de Lleonard Muntaner, editor), de Miquel Àngel Llonovoy.
• Corpus de fraseologia de les Illes Balears, de Bàrbara Sagrera Antich.
• «Estels», un retrat de Mallorca a través d’un programa de ràdio, de Pere Estelrich i Massutí.
• «Les dones a Mallorca: Un trajecte cap al feminisme» de Carme vidal.
• Joies, Minyonia. Papers de Cas Concos d’es Cavaller IV. Col·lecció Coses Nostres. Recopilació
d’Antònia Vaquer Ramon i Josep Grimalt Vidal.
• Svalbard, de l’escriptor Joan Josep Barceló. Llibre guanyador del III Certamen
«Miquel Bauçà».
• Aurea Dicta, de Miquel Barceló.
• Noticiari de fets memorables de Mallorca (1749-1828), de Gabriel Nadal Huguet. Edició i
estudi preliminar a càrrec de Carme Simó.
• Mn. Pere Xamena i Fiol. Memòries (1918-2015). Autobiografia.
• La equilibrista, de Miquel Adrover Caldentey.
• Poble mariner, treball discogràfic del cantautor Tomeu Caldentey.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
AGOST 2018 - JULIOL 2019
El pressupost municipal per a l’any 2019
A la Plenària de dia 11 de febrer de 2019, s’aprova el pressupost i la plantilla d’aquest
Ajuntament per a l’any 2019, per un import de 18.680.000,00 € .
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
DESPESES
Capítol
1
2
3
4
6
7
8
9

Despeses de personal .
Béns corrents i serveis .
Despeses financeres . .
Transferències corrents
Inversions reals . . . .
Transferències de capital
Actius financers . . . .
Passius financers . . .
Total. . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 7.047.592 €
. 8.529.270 €
. . 38.150 €
. 920.100 €
. 1.432.688 €
. 1.87.200 €
. . . . .0 €
. 360.000 €
18.515.000 €

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

. 8.488.849 €
. 403.000 €
. 4.755.384 €
. 4.517.566 €
. 350.201 €
. . . . .0 €
. . . . .0 €
18.515.000 €

INGRESSOS
Capítol
1
2
3
4
5
7
9

Imposts directes. . . .
Imposts indirectes. . .
Taxes i altres ingressos .
Transferències corrents
Ingressos patrimonials .
Transferències de capital
Passius financers . . .
Total. . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

PRESSUPOST DEL CENTRE CULTURAL
DESPESES
Capítol
2
3
4

Béns corrents i serveis .
Despeses financeres . .
Transferències corrents
Total. . . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

120.200 €
. . 100 €
. . 6.300 €
126.600 €

INGRESSOS
Capítol
4

Transferències corrents . . . . . . . . . . . . 126.600 €
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.600 €
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Dia 25 de març de 2019, el Sr. Bartolomé Juliá Rosselló, del Partit Popular (PP), renuncia
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Felanitx.
Dia 13 de maig de 2019, la Sra. Bárbara Margarita Barceló Pascual, del Partit Popular (PP),
pren possessió del càrrec de regidora.
El dia 28 d’abril, eleccions generals, els resultats en el municipi de Felanitx varen ser
els següents:
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El dia 26 de maig, eleccions municipals, els resultats varen ser els següents:
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A la sessió constitutiva de l’Ajuntament Ple del dia 15 de juny de 2019, va ser nomenat
batle de l’Ajuntament de Felanitx, el Sr. Jaume MonserratVaquer, pel Pi-Proposta per les
Illes Balears amb el suport dels grups Pi-Proposta per les Illes Balears, PSOE i BLOC.
Es constitueixen les següents comissions informatives:
Comissió Especial de Comptes.
La seva comesa serà l’examen, estudi i informe de tots els comptes, pressupostaris i
extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple, particularment els comptes generals de
la corporació.
Comissió Informativa d’Economia i Assumptes Generals.
La seva comesa serà informar i emetre propostes sobre els assumptes relacionats amb
la gestió econòmico-pressupostària, recaptació, ingressos de dret públic, compres i
despeses, endeutament, obres públiques, recursos humans, platges, camins, turisme,
comerç i indústria, policia, protecció civil, mobilitat i circulació, cultura, patrimoni, fires
i mercats, mercat municipal, comunicació i transparència, activitats, esports, brigada,
espais públics, edificis municipals, parc municipal, cementeri, formació i ocupació,
urbanisme, salut i benestar, festes, joventut, infància, adolescència i gent gran, educació,
neteja i residus, aigua, clavegueram, enllumenat, benestar animal, sostenibilitat i ecologia,
arxius, biblioteques, política lingüística, participació ciutadana, en matèria d’igualtat,...
entre d’altres assumptes que hagin de ser sotmesos a aprovació del Ple.
Es nomena la regidora Sra. Isabel Montero Morán com a delegada de la corporació als
següents òrgans col·legiats:
. Institut d’Ensenyament Secundari Felanitx.
. Col·legi Públic I. Joan Capó, de Felanitx.
. Col·legi Sant Alfons, de Felanitx.
. Col·legi Públic Migjorn, de Cas Concos.
. Col·legi Públic Reina Sofia, de s’Horta.
. Col·legi Públic s’Algar, de Portocolom.
. Escoleta municipal Pere Oliver i Domenge, de Felanitx Ajuntament de Felanitx.
. Escoleta municipal Es Faralló, de Portocolom.
. Escoleta municipal Sa Miloca, de Cas Concos.
. Llar de l’IMAS de Felanitx.
. Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
Membres que componen la Junta de Govern Local:
Sr. Jaume Monserrat Vaquer - Batle Sr. Miquel Lluís Mestre Mestre
Sr. Francisco Duarte Barceló
Sra. Maria Gràcia González López
Sra. Isabel Montero Morán
Sr. Juan Aznar Hernández
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Tinents de batle:
Primer tinent de batle: Sr. Miquel Lluís Mestre Mestre
Segon tinent de batle: Sr. Francisco Duarte Barceló
Tercer tinent de batle: Sra. Maria Gràcia González López
Quarta tinenta de batle: Sra. Isabel Montero Morán
Cinquè tinent de batle: Sr. Juan Aznar Hernández
Delegacions de la Batlia:
Sr. Francisco Duarte Barceló: cultura, patrimoni, fires i mercats, mercat municipal,
comunicació i transparència, activitats.
Sra. Maria Gràcia González López: urbanisme, salut i benestar.
Sr. Juan Aznar Hernández: esports, infraestructures i manteniment (brigada municipal,
espais públics, edificis municipals, parc municipal i cementeri), formació i ocupació
(programes SOIB i Felanitx Empren).
Sra. Damiana Massutí Gómez: festes i joventut.
Isabel Montero Morán: afers socials (infáncia, adolescència, gent gran), educació.
Miquel Lluís Mestre Mestre: medi ambient (neteja i residus, aigua, clavegueram,
enllumenat, benestar animal, sostenibilitat i ecologia).
Maria Mesquida Artigues: arxius, biblioteques, política lingüística,participació ciutadana,
igualtat (àrea de la dona, mediació cultural, gènere i orientació sexual).
Melania Mesquida Tran: promoció econòmica (turisme, comerç i indústria), seguretat
ciutadana (policia, protecció civil, mobilitat i circulació), representant del batle a Portocolom.
Representants de la Batlia als distints nuclis de població:
Son Valls: Ginés Hernández Alcaide.
Son Mesquida: Gabriel Adrover Rigo.
Cas Concos: Antoni Oliver Sagrera.
Son Negre: Pedro Obrador Adrover.
Son Proenç: Tomeu Artigues Parra.
S’Horta: José Alou Julià.
Cala Ferrera: Jaime Llompart Binimelis.
Es Carritxó: Bartomeu Barceló Manresa.
PERSONAL
Funcionaris
Dia 19 d’agost de 2018, un policia local deixa el seu càrrec.
Dia 20 d’agost de 2018, un arquitecte tècnic
Dia 20 d’agost de 2018, un policia local deixa el seu càrrec.
Dia 30 d’abril de 2019, un policia local, passa a segona activitat amb destí.
Dia 10 de maig de 2019, un policia local, deixa el seu càrrec.
Dia 21 de juliol de 2019, un policia local, deixa el seu càrrec.
Per part de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques s’ha concedit la Creu al
Mèrit Policial amb distintiu verd al policia tutor de l’Ajuntament de Felanitx.
Jubilacions
Dia 22 de febrer de 2019, jubilació anticipada d’un operari de la Brigada Municipal.
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REALITZACIONS
Del 24 d’agost al 2 de setembre, festes de Sant Agustí a Felanitx. En ocasió de les verbenes,
un any més, va funcionar un servei de bus nocturn entre Portocolom, s’Horta, es Carritxó,
Cas Concos i Felanitx.
Des de febrer 2018 i al llarg de tot l’any es dugué a terme el projecte mixt d’ocupació i formació
REMODELAM FELANITX 2018, amb el qual es contractaren 10 persones desocupades
majors de 30 anys i 4 persones que conformen l’equip tècnic, una directora, un docent de
jardineria, un docent de construcció i un auxiliar administratiu a temps parcial.
Durant els 12 mesos de duració del projecte els alumnes reberen formació teòrica pràctica en dos certificats de professionalitat (un dins l’àmbit de la construcció i l’altre de
la jardineria), amb l’objectiu de millorar la seva capacitació professional i millorar així
les seves possibilitats d’inserció laboral posterior. Així mateix dedicaren una part de la
seva jornada a realitzar treball efectiu fent tasques de millora a diferents espais públics,
com ara a la plaça Peralada, plaça Mossèn Cosme Bauçà, plaça d’Espanya i tasques de
millora d’antics projectes.
Aquest projecte, emmarcat dins el PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ per
a l’any 2017, fou executat per l’Ajuntament de Felanitx i ha estat finançat amb fons del
SOIB (Servei Públic d’Ocupació de les Illes Balears) mitjançant la Conferència Sectorial
d’Ocupació i Assumptes Laborals. El pressupost del projecte ascendia a 248.478,95 euros,
dels quals a l’Ajuntament se li concedí una subvenció de 205.725,60 euros.
El mes de juliol s’iniciaren dos projectes emmarcats dins la convocatòria SOIB VISIBLES
2018, programes de millora de l’ocupabilitat de persones treballadores desocupades de
més edat.
El projecte Cuidam Felanitx tenia un calendari d’execució de 12 mesos distribuïts en dos
períodes de 6 mesos cada un, el primer dins l’any 2018 (durant el qual foren contractades
5 persones) i el segon durant el primer semestre de l’any 2019 (contractant 4 persones).
Durant l’execució del projecte es feren millores a espais públics i edificis i instal·lacions
municipals, a més de donar resposta a les demandes plantejades a través de la línia verda. El
pressupost total del projecte pels dos períodes és de 105.818,93 €, dels quals 93.553 € han
estat finançats pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social a través del SOIB.
Per la seva banda el projecte Descobreix Felanitx, desenvolupat íntegrament dins el primer
període (de juliol 2018 a gener 2019), suposà la contractació de dues persones, que
dedicades a reforçar les àrees de Cultura i Turisme, que ofereixen horaris més amplis
d’obertura. En aquest cas, el pressupost ascendí a 23.236,28 €, dels quals 22.200 €
estigueren finançats també pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social a
través del SOIB.
S’aprova el conveni de col·laboració amb l’Associació Hotelera de Portocolom, per a l’any
2018. L’objecte d’aquest és contribuir a la consecució de les seves finalitats, entre elles la
promoció turística i d’imatge de Portocolom. L’Ajuntament farà una aportació de 3.000 €
Es dóna el nom de carrer del Pedaç a una via inclosa dintre de la urbanització de La Fe
de Portocolom.
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S’aprova el conveni de col·laboració amb l’Associació de Dany Cerebral Sobrevingut a
Mallorca (DACESMA), per a l’any 2018. L’Ajuntament farà una aportació de 8.000 €.
S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Cementeri Parroquial de S’Horta,
per a l’any 2018. L’Ajuntament farà una aportació de 10.000 €.
S’aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Felanitx en matèria d’educació de persones
adultes per al curs escolar 2018-2019.
S’ha dut a terme el trasllat dels documents històrics ubicats a la Biblioteca Municipal a
l’Arxiu Municipal Mn. Pere Xamena Fiol.
El Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx posen en marxa un programa de suport
psicosocial i educatiu a l’envelliment.
S’aprova el conveni de col·laboració amb l’Associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, per
a l’any 2018. L’objecte del qual és el coneixement, la difusió, protecció i posada en valor del
patrimoni històric i cultural, amb especial incidència a les restes arqueològiques del terme
de Felanitx, i concret en l’àmbit del jaciment arqueològic dels Rossells. L’Ajuntament farà
una aportació de 8.000,00 €.
Donació gratuïta a l’Ajuntament de Felanitx de l’escultura titulada «La Balanguera»,
en fusta, obra del Sr. Jaume Mir.
S’han dut a terme les obres d’adaptació de la carretera del Far de Portocolom (Fase
I). Aquestes foren adjudicades a l’empresa CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y
ASFALTOS, SA, per un preu de 179.566,59 €, més l’IVA.
Edició de les IV Jornades d’Estudis Locals. Aquestes han estat subvencionades en part per
Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern Balear.
El mes de novembre varen començar dos projectes emmarcats dins el Programa SOIB
JOVE - QUALIFICATS ENTITATS LOCALS 2018, l’objectiu dels quals es donar als joves
amb estudis superiors de les Illes una primera oportunitat laboral relacionada amb els
seus estudis.
Amb el projecte PRIMERES OPORTUNITATS Felanitx 2018/2019 estaran
contractades 6 persones amb un contracte en pràctiques de 12 mesos, concretament
1 tècnic arquitecte, 1 tècnic de contractació, 1 tècnic informàtic, 1 tècnic dinamització
infantil i juvenil, 1 tècnic de cultura i 1 tècnic de turisme, assignats a diferents àrees
municipals. Durant els 12 mesos de projecte, es faran tasques per millorar la qualitat dels
espais públics, avançar amb la implementació d’administració i gestió electrònica i accions
per dinamitzar el municipi i mantenir-lo viu i actiu, tant dins un àmbit turístic, cultural
com infantil i juvenil.
I amb el projecte FELANITX INCLUSIU: espai per a mares i infants, estaran contractades
2 persones, també amb un contracte amb pràctiques de 12 mesos, una com a tècnica
educativa i una com a tècnica acompanyant-mediadora. El projecte consisteix en crear
un espai d’acompanyament a infants i famílies que s’han d’incorporar dins el sistema
educatiu d’educació infantil durant el curs 2019/2020, amb el qual es pretén reduir
dificultats lingüístiques i tenir un primer contacte de rutines i materials.
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Aquests projectes són executats per l’Ajuntament de Felanitx, gestionats pel SOIB i
cofinançats pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil
2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Per desenvolupar el projecte PRIMERES
OPORTUNITATS s’ha concedit una subvenció de 164.874,96 € i pel projecte FELANITX
INCLUSIU 54.958,32 €.
Ha estat ampliada la pista de skate que hi ha al camp municipal d’esports de sa Mola.
S’adjudica el contracte del servei de prevenció de riscos laborals a l’empresa QUIRON
PREVENCIÓN, SLU.
S’adjudica el contracte del servei d’ajuda a domicili (SAD) urgent, a l’empresa CREU ROJA
ESPANYOLA, per un preu de 16.852,24 € anuals IVA exempt (0%).
Durant l’any 2018 es continuà impulsant la participació dels nins i nines del municipi en
els afers municipals que els afecten. Durant el darrer trimestre de l’any, la participació es
materialitzà amb la participació de nins i nines representants del Consell d’Infants de
Felanitx al ple municipal celebrat dia 12 de novembre i al ple del Parlament de les Illes
Balears de dia 19 de novembre, on reclamaren una vacuna de pau i bon tracte contra
qualsevol tipus de violència.
Dins l’any 2018 s’aconseguí també una gran fita, Felanitx dia 26 d’octubre fou reconeguda
com a Ciutat Amiga de la Infància per part d’UNICEF. Aquest reconeixement s’aconseguí
una vegada que el municipi s’havia postulat a UNICEF per obtenir aquest reconeixement a
partir de la trajectòria comunitària centrada amb la participació dels infants, desenvolupada
al municipi durant els darrers anys a través de la iniciativa Mou-te amb Cap.
S’han dut a terme les obres de reforma dels carrers Castellet, Badaluc, d’en Pizà, carreró
d’en Reus i Pare Catany. Aquestes foren adjudicades a l’empresa AGLOMERADOS DE
FELANITX, SA, per un preu de 198.150,00 € més l’IVA de 41.611,50 €.
S’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Felanitx
per dur a terme les següents actuacions:
- Adquisició d’un solar per a aparcaments públics.
- Mesures d’accessibilitat universal de vials de titularitat municipal.
Per la realització d’aquestes el Consell de Mallorca ha concedit una subvenció
de 136.905,00 €.
S’adjudica el contracte del servei de manteniment dels ascensors d’edificis municipals a
l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SLU, per un preu de 5.292,00 €/any, més l’IVA.
S’han dut a terme les obres de reforma d’urbanització i pavimentació del carrer Pou de la
Vila de Felanitx. Aquestes varen ser adjudicades a l’empresa EXCAVACIONES S’HORTA,
SA, per un preu de de 43.961,73 €, més l’IVA.
S’han dut a terme les obres d’enderroc d’edificacions existents i pavimentació per a ús
d’aparcament al carrer Sant Alfons núm. 8 de Felanitx. Aquestes varen ser adjudicades a
l’empresa EXCAVACIONES S’HORTA, SA, per un preu de 51.925,07 €, més l’IVA. En la
realització d’aquestes obres s’han obert 21 noves places d’aparcament.
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S’aprova el Conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració Pública i
l’Ajuntament de Felanitx, de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del
procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el cos de policia local en la categoria de policia.
El mes de març es va posar en marxa el projecte ENGANXA’T 2019/2020 dins el marc del
Programa SOIB Jove Formació i Ocupació menors de 30 anys, amb el qual estan contractats
10 alumnes - treballadors i 4 persones que conformen l’equip tècnic, concretament una
directora, un docent de jardineria, un docent llanterner i un auxiliar administratiu a
temps parcial. L’objectiu d’aquest projecte, que tendrà una duració total de 12 mesos, és
que els alumnes treballadors millorin la seva ocupabilitat i les seves competències
professionals a través de la formació ocupacional que reben (concretament dos certificats
de professionalitat, un de jardineria i un de llanterneria) i de l’experiència professional.
Així mateix, també rebran formació complementària sobre inserció sociolaboral. Amb
tot això s’espera que els alumnes puguin tenir majors facilitats d’inserció laboral en el
futur. La feina efectiva que desenvolupen els alumnes - treballadors està centrada en la
millora dels espais públics, especialment en la millora i modernització de jardins i zones
verdes, la millora d’instal·lacions d’aigua, de reg... per millorar l’eficiència en el consum
d’aigua... Entre altres actuacions s’estan fent millores a les zones enjardinades de la plaça
Sant Jaume, els Jardins de la Fe, etc.
Aquest projecte impulsat pel SOIB i executat per l’Ajuntament de Felanitx, està cofinançat
pel Fons Social Europeu, a través del programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al
període 2014-2020, amb una quantia de 211.201,04 €.
L’Ajuntament col·labora amb Caritas Diocesana de Mallorca amb la cessió d’ús gratuït
d’espai públic en el:
- Passeig Joan Estelrich de Felanitx
- Polígon Son Colom de Felanitx
- Parc Verd de Portocolom
Per part de Caritas Diocesana de Mallorca s’hi han col·locat a cada un dels espais un
contenidor de recollida de roba.
S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació per a l’Ensenyament de la Música i
Dansa a Felanitx per a l’any 2019, per contribuir a les finalitats de la fundació, entre elles la
gestió, promoció i suport, sense ànim de lucre, d’iniciatives relacionades amb l’ensenyament
de la música i la dansa. L’Ajuntament col·laborarà amb l’aportació de 168.000 €.
S’aprova el conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Felanitx per a l’any 2019, per
contribuir a les finalitats de foment de l’esport. L’Ajuntament col·labora amb l’aportació
de 20.000 €.
S’aprova el conveni de col·laboració amb l’entitat Gestora Projecte Home Son Morro SL
per a l’any 2019, per contribuir a les finalitats de lluita de la drogoaddicció i en la prevenció
de les drogodependències. L’Ajuntament col·labora amb l’aportació de 6.000 €.
S’aprova el Conveni de col·laboració entre Creu Roja i l’Ajuntament de Felanitx per a la
realització d’accions de caràcter social.
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S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Museu Cosme Bauçà, per a l’any 2019,
per tal de contribuir a la consecució de les seves finalitats, entre elles la promoció i divulgació
del coneixement de la nostra història, l’art, els costums, etc., mitjançant publicacions,
conferències i exposicions. L’Ajuntament col·labora amb l’aportació de 20.000 €.
Durant el mes de març, l’artista urbà Sath realitzà al Poliesportiu Guillem Timoner el
mural participatiu FELANITX SOM-RIU. Comptà amb la participació activa de més de
200 alumnes dels centres educatius del municipi (CP S’Algar, CEIP Migjorn, CP Reina
Sofia, CP Joan Capó, Col·legi Sant Alfons - Es Lledoner i l’IES Felanitx) i amb alumnes de
l’escola Joan Mesquida de Manacor.
El mural és el retrat de Youssef El Hamdachi, veí de Felanitx i alumne del Centre
d’Educació Especial Joan Mesquida. Aquesta creació està emmarcada dins el projecte
“Som-riu” impulsat per APROSCOM Fundació, amb el qual es pretén fomentar la
participació de tot l’alumnat dins la comunitat, donar visibilitat a les diferents capacitats
de les persones i oferir una oportunitat a docents i alumnes d’entendre la discapacitat
com a una oportunitat d’aprenentatge.
Es contracta amb la congregació de les germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, el
lloguer del local que forma part de l’edifici del carrer Major núm. 43 de Cas Concos, amb
accés directe pel carrer Impressor Caldentey, pel preu de 60,00 € mensuals IVA inclòs.
Aquest és destinat a usos múltiples.
Es lloga un solar en el carrer des Forn núm. 30 de Cala Ferrera, amb accés directe des de
la via pública, pel preu de 3.700,00 € anuals IVA inclòs, per ser destinat a aparcaments.
S’adjudiquen els contractes de concessió de llocs de venda i trasters al Mercat Municipal
de Felanitx següents:
- Lloc núm. 1-2 a la Sra. Maria Teresa Fuster Darder, per un cànon de 2.937,00 € anuals.
- Lloc núm. 3 a l’entitat RAMADERS AGRUPATS SAT 4054, per un cànon de
1.260,00€ anuals.
- Lloc núm. 6-7 i traster núm. 7 a la Sra. Margarita Nicolau Nadal, amb un cànom de
1.760,00 € anuals pel lloc i 75,00 € anuals pel traster.
- Lloc núm. 8 i traster núm. 6 a la Sra. Maria Sagrera Mora, amb un cànom de 992,00 €
anuals pel lloc i 98,00 € anuals pel traster.
S’adjudica el contracte per a l’autorització temporal de béns de domini públic marítimterrestre mitjançant la instal·lació i explotació de serveis de temporada a les platges del
terme municipal de Felanitx temporades 2019-2021:
- Cala Serena a l’empresa HOLIDAY CENTER S.A. ROBINSON CLUB CALA SERENA,
per un cànon de 8.000,00 € per temporada.
- Cala Ferrera i Cala sa Nau a l’empresa MARPORT SUNBEACH MALLORCA, SL, per
un cànon de de 270.000,00 € per temporada.
- Cala Marçal i s’Arenal de Portocolom a l’empresa MARPORT SUNBEACH
MALLORCA, SL, per un cànon de 240.000,00 € per temporada.
Es cedeix l’ús de part de l’immoble de l’Hospici, a l’IMAS, amb caràcter gratuït, i per a la
prestació per part d’aquest d’un servei de centre de dia per a persones majors.
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S’aprova inicialment el projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’una coberta
lleugera a la pista esportiva de Cas Concos. Les obres definides en el projecte tenen un
PEM de 259.341,99 €.
S’aprova el conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019,
per tal de contribuir al projecte d’excavacions del poblat arqueològic dels Closos de Can
Gaià. L’Ajuntament col·labora amb 12.000 €.
S’aprova el plec de clàusules administratives particulars i el de característiques
tècniques que regiran la contractació de la concessió del servei públic d’atenció a la
primera infància a l’escoleta EI Es Faralló de l’Ajuntament de Felanitx, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, amb un tipus màxim de licitació de
22.510,78 € anuals IVA exempt.
S’han dut a terme obres de reforma al carrer d’es Sol, consistent en la substitució de xarxa
d’aigua potable i renovació del paviment. Aquestes han estat realitzades per l’empresa
Marín Lladó Construccions, SL, per un import de 35.820,53 €, IVA inclòs.
En el carrer Caravel·la de Portocolom, l’empresa Excavacions s’Horta, ha fet obres de
reparació a un tram de la xarxa de clavegueram, per un import de 7.748,05 €, IVA inclòs.
S’aprova el Conveni de col·laboració entre la Direcció General de Menors i Famílies i
l’Ajuntament de Felanitx per a la realització del programa ALTER 2019-2023 d’intervenció
socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar.
S’adjudiquen les obres de creació de dos trams de carril bici a Cala Ferrera a l’empresa
AFEX OBRAS Y SERVICIOS 2013, SA, per un preu de 302.800,00 €, més l’IVA i 237,95 €
de gestió de residus més l’IVA.
S’aprova la modificació del contracte de la concessió del servei de proveïment d’aigua
potable a la zona costanera del terme municipal de Felanitx, per tal d’inloure-hi la
urbanització Sa Punta de Portocolom, amb efectes de dia 1 de gener de 2019.
S’adjudica el contracte del servei de recollida i transport dels animals domèstics vagabunds
o que han estat abandonats al municipi de Felanitx i gestió de la canera municipal a
l’empresa FUNDACIÓN NATURA PARC, per un preu de 19.995,00 € anuals, IVA exempt.
S’adjudica el contracte del servei de consergeria i neteja del col·legi s’Algar de Portocolom,
neteja dels col·legis Reina Sofia de s’Horta i Migjorn de Cas Concos, i neteja de l’oficina
turística de Portocolom, local parroquial de Cas Concos i de l’escola rural de Son Proenç
a la Sra. Francina Lladó Sagrera, per un preu de 85.756,36 € anuals, més l’IVA de
18.008,84 € anuals.
S’aprova inicialment el projecte d’instal·lació i adequació d’hidrants al terme municipal de
Felanitx. Les obres definides en el projecte tenen un pressupost de 95.541,68 €.
S’aprova el Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Felanitx per a la comanda de gestió de serveis de policia portuària a la zona de servei del
port de Portocolom.
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S’aprova el projecte d’agrupació de finques des Cós de Felanitx i posteriorment
s’acorda cedir gratuïtament la titularitat de la finca agrupada a favor del Servei de Salut de
les Illes Balears, per a la construcció d’un nou hospital d’atenció intermèdia en el Sector
Sanitari de Llevant, concretament en el municipi de Felanitx.
S’aprova el conveni de col·laboració amb l’Associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, per
a l’any 2019, l’objecte del qual és el coneixement, la difusió, protecció i posada en valor del
patrimoni històric i cultural, amb especial incidència a les restes arqueològiques del terme
de Felanitx, i concret en l’àmbit del jaciment arqueològic dels Rossells. L’Ajuntament
col·labora amb 8.000,00€.
S’aprova el projecte de rutes de senderisme - BLOC 2 al terme municipal de Felanitx:
- R20: Portocolom_Cova Forada.
- R21: Portocolom_Far.
- R22:P ortocolom_Closos de Can Gaià.
- R23: Portocolom_S’Horta per Cala Bràfia.
- R24: Portocolom_Sant Salvador.
- R27: Cala Ferrera_Cala sa Nau.
- R34: Felanitx_Son Negre.
- R35: Felanitx_Son Mesquida.
- R36: Felanitx_Son Valls.
- R37: Felanitx_Son Proenç.
- R38: Felanitx_ S’Horta.
- R39: Felanitx_Cas Concos.
- R40: Felanitx_Es Carritxó.
S’aprova el projecte de rutes de senderisme al terme municipal de Felanitx i incloure dins
el projecte les següents:
- R1: Son Negre_ ruta Son Sales - Son Dimoni.
- R2: Son Negre_ Possessions de Son Negre.
- R4: Son Valls_Ses Erasses.
- R7: Son Valls_Son Calderó.
- R8: Son Mesquida_Volta d’es Pont d’es Tren.
- R9: Son Mesquida_Els Horts de Son Mesquida.
- R11: Cas Concos_Es Rossells.
- R12: Cas Concos_Son Sales
- R14: Es Carritxó_Volta a la Penya d’en Gerrer.
- R15: Es Carritxó_Puig de sa Quarentena.
- R16: Es Carritxó_Es Castell de Santueri.
- R17: S’Horta_Horts de s’Horta.
- R18: S’Horta_Cala sa Nau.
- R19: S’Horta_Es Castell de Santueri.
S’adjudica el contracte dels serveis de gestió del parc verd de Portocolom i recollida de
residus voluminosos domiciliaris en la modalitat porta a porta del municipi de Felanitx a
l’empresa DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS EI, SL, per un preu de 97.745,04 € anuals,
més l’IVA de 9.774,50 € anuals.
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Es lloga un solar a Cas Concos, ubicat al carrer 31 d’Agost núm. 17 (cantonada amb el
carrer Castell) amb accés directe des de la via pública, pel preu de 2.000,00 € anuals IVA
inclòs, per ser destinat a parc infantil.
S’aprova el plec de clàusules administratives particulars i el de característiques
tècniques que regiran la contractació dels serveis de redacció del pla general i el pla
d’ordenació detallada del municipi de Felanitx, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, amb un tipus màxim de licitació de 325.000,00 €, més l’IVA de 68.250,00 €.
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’IMAS i l’Ajuntament de Felanitx per al
finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics per a l’any 2019. L’Institut Mallorquí
d’Afers Socials aportarà a l’Ajuntament de Felanitx per a l’any 2019, la quantitat de
272.817,05 € en concepte de finançament de les prestacions dels serveis socials
comunitaris bàsics en 2019.
S’aprova el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Felanitx en matèria d’educació de persones
adultes per al curs escolar 2019-2020.
El Consell de Mallorca ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Felanitx de 20.754 €
per la substitució de les bombes d’aigua i sistema de control.
S’aprova definitivament el Pla especial de protecció del conjunt històric de Felanitx.
S’aprova inicialment la modificació puntual de planejament per tal d’exonerar l’índex
d’intensitat turística als establiments d’hotel d’interior així com la delimitació de l’àmbit
considerat com a nucli antic de Felanitx i de Portocolom.
S’aprova inicialment el Pla Especial de Protecció del BIC del Jaciment dels Closos de Can
Gaià de Felanitx.
A l’edifici de l’antiga Estació Enològica s’hi ha incorporat un punt de servei gratuït de la
Direcció insular d’igualtat que ofereix informació, orientació i assessorament jurídic.
Per part de la Direcció General de Trànsit s’ha col·locat un radar fix a la carretera de Campos.
Per part de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca s’ha autoritzat la modificació
de la configuració de l’escola d’educació infantil de primer cicle Es Faralló, de Portocolom,
amb l’ampliació d’una unitat més d’educació infantil de primer cicle, i queda així distribuïda
de la manera següent:
- 0 a1 any: 1 unitat, 7 places escolars
- 1 a 2 anys: 2 unitats, 24 places escolars.
- 2 a 3 anys: 1 unitat, 18 places escolars.
S’adjudica la contracta del servei d’il·luminació i sonorització en el recinte del Parc
Municipal durant les festes de Sant Agustí 2019 a l’empresa ON LINE SONORITZACIONS,
SL, pel preu de 31.580,00 €, més l’IVA de 6.631,80 €.
Al llarg d’aquest any ha continuat en funcionament el servei Felanitx Emprèn, el qual
va atendre durant l’any 2018, 40 persones amb inquietuds emprenedores i 22 durant
els primers dos trimestres de l’any 2019. Durant aquest període s’han obert 21 nous
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locals; dels quals 10 obertures es feren dins locals inclosos dins la borsa de locals buits de
Felanitx i Portocolom, i 5 es pogueren beneficiar de la línia de subvencions per promoure
l’obertura de negocis a zones en desertització comercial. Per altra banda 2 han agafat el
traspàs de negocis i 7 s’han donat d’alta sense local.
Des del servei s’ha donat també informació i suport a nous emprenedors i empreses
en funcionament en la tramitació de subvencions per a la posada en marxa de negocis,
la modernització dels existents, etc. Al llarg de 2018 s’informà 30 persones d’aquestes
ajudes i es donà suport en la tramitació d’aquestes i en la redacció de plans d’empresa a un
total de 18 persones. Mentre que dins els 2 primers trimestres de 2019, s’ha donat suport
en la tramitació de 10 subvencions d’inici, 2 de relleu generacional, 3 de reenfocament i 4
de modernització d’establiments comercials.
Des del servei s’ha seguit apostant pel foment de l’emprenedoria, a través de l’estreta
col·laboració amb l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) en
el seguiment del programa ICAPE als centres educatius adherits del municipi. Fruit
d’aquestes accions durant el curs escolar 2018/2019 s’ha treballat directament a l’IES
Felanix i a Es Lledoner, actuant en un total de 5 grups: 2 de primària, 2 de secundària i
un de FP Bàsica.
El mes de març es va posar en marxa el projecte ENGANXA’T 2019/2020 dins el
marc del Programa SOIB Jove Formació i Ocupació menors de 30 anys, amb el qual
estan contractats 10 alumnes - treballadors i 4 persones que conformen l’equip tècnic,
concretament una directora, un docent de jardineria, un docent llanterner i una auxiliar
administratiu a temps parcial.
L’objectiu d’aquest projecte, que té una duració total de 12 mesos, és que els alumnes
treballadors millorin la seva ocupabilitat i les seves competències professionals a través
de la formació ocupacional que reben (concretament dos certificats de professionalitat,
un de jardineria i un de llanterneria) i de l’experiència professional. Així mateix, també
reben formació complementària sobre inserció sociolaboral. Amb tot això s’espera que els
alumnes puguin tenir majors facilitats d’inserció laboral en el futur.
La feina efectiva que desenvolupen els alumnes - treballadors està centrada en els espais
públics, especialment en la millora i modernització de jardins i zones verdes,de les
instal·lacions d’aigua, de reg... per aconseguir una major eficiència en el consum d’aigua...
Entre altres actuacions s’estan fent millores a les zones enjardinades de la plaça Sant
Jaume, els Jardins de la Fe, etc.
Aquest projecte impulsat pel SOIB i executat per l’Ajuntament de Felanitx, està cofinançat
pel Fons Social Europeu, a través del programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període
2014-2020, amb una quantia de 211.201,04 €.
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