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Salutació
Benvolguts felanitxeres i felanitxers
Arriba el final de l'estiu i amb ell la festa grossa del nostre poble, Sant
Agustí. A finals d'agost i enguany sense cap tipus de restricció podem
gaudir de deu dies plens d'activitats per a totes les edats. Aquest 2022
recuperam l'essència de les nostres festes i hem de ser responsables. La
consciència que hem hagut de prendre al llarg de dos anys de pandèmia
ens ha d'haver servit per a alguna cosa, la responsabilitat i els límits s'han
de tenir en compte en tots els aspectes.
A Felanitx som gent acollidora i com a bons amfitrions convidam totes les
persones que vulguin assistir a les nostres festes, les de Sant Agustí, que
ho facin. Tots junts viurem i compartirem moments en família, amics i
coneguts. Enguany Felanitx, així com ho ha celebrat s'Horta i Portocolom i
es farà a Cas Concos, ha de ser un punt de trobada on amb respecte, seny
i responsabilitat celebrem unes festes com Déu mana.
Com sempre vull donar les gràcies a totes les persones que han col·laborat
a fer un programa que teniu a les vostres mans. Gràcies a les entitats,
associacions, clubs esportius, Protecció Civil, Brigada, Guàrdia Civil, Policia
Local. Entre tots i totes, les coses sempre surten millor.
Cavallets, cercavila, ball popular, art als carrers, música tradicional, activitats per a totes i tots, verbenes...tornarà l'alegria i la il·lusió de fer festa.
Com a batle i en representació de la corporació municipal vos vull convidar
especialment que passeu unes bones festes. Molts d'anys i visca Felanitx i
visca Sant Agustí!

Jaume Monserrat Vaquer
Batle de Felanitx
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La ballada de Sant Agustí
una tradició arrelada
Maria Rosa Cons Teixidó
Un dels actes més tradicionals de les festes de Sant Agustí de Felanitx és la
ballada de la vigília de la festa. És una ballada popular -és a dir, oberta a
tothom- de ball de pagès, també dit de bot, per contraposició al que un
temps s’anomenà “ball d’aferrat”. Una ballada que sembla ser ha estat
sempre present aquest dia, i que ha anat oscil·lant al llarg dels anys. En
temps meu n’he pogut viure una evolució en positiu, almenys des dels
anys 80 del segle XX -que és el temps a què puc fer referència com a testimoni-, fins arribar al dia d’avui, en què, com deia al principi d’aquest text,
és un dels actes imprescindibles al programa de festes.
Encuriosida per la història i evolució d’aquest element festiu, he cercat en
diverses fonts escrites i orals algunes informacions que queden exposades
a continuació.
Trobam una primera referència en un article de Pere Xamena1, que parla
d’una carta difamatòria datada el 31 d’agost de 1784, on diu textualment:
“A las nueve de la noche del día 27 de Agosto, junto a las puertas principales y paredes frontisas de la Iglesia del Convento se hace un baile que
dura hasta la una o las dos de la madrugada del día 28”.
Referint-se a l’endemà, dia 28, diu:
“Después se va a cenar y a las nueve se da principio a otro baile semejante
al de la noche precedente”.
Per tant, podem afirmar, gràcies a aquest document, que ja al segle XVIII
s’havien establert la data i el lloc d’un ball que no sabem exactament quines característiques tenia, però en tot cas devia ser molt celebrat i multitudinari, ja que es perllongava fins a l’endemà.
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XAMENA FIOL, Pere: “Dos estampas del siglo XVIII relativas a la fiesta de San Agustín”, a Programa de Fiestas de San Agustín 1960, Felanitx, 1960.
4

Si passam a la premsa escrita, Ramon Rosselló, també en una aportació al
programa de festes2, esmenta una crònica del Diario de Palma de dia 31
d’agost de 1875, on diu que hi hagué un “baile de payesas” l’horabaixa
de Sant Agustí. Anys després, de bell nou en un article al programa de
festes3, R. Rosselló afegiria noves referències a l’anterior: al Diario de
Palma del 23 d’agost de 1875 es parlava d’un ball públic de pagès, i a El
Felanigense del 22 d’agost de 1891 es diu que el dissabte de la festa, després de completes, hi hagué la processó, focs artificials i “baile al estilo del
país”, que és així com s’usava denominar el ball de pagès.
En un dels seus llibres4 Rosselló explica que el 24 d’agost de 1865 el
Governador Civil, en una comunicació al batle de Felanitx, parla del “baile,
música y fuegos artificiales” en “la plaza donde desde tiempo inmemorial
tiene lugar la fiesta”. Dita comunicació s’havia produït per les queixes d’un
veïnat del Convent que no volia el ball devora casa seva, i suggeria o
demanava que “el baile se coloque en la inmediación de la casa de
D.Miguel Reus, contra la costumbre observada constantemente en los
años anteriores”. Això ens fa veure la concurrència que devia tenir l’acte.
Si continuam esplugant la premsa escrita de finals del segle XIX, llegim en El
Felanigense d’1 de setembre de 1883, parlant de les festes de Sant Agustí:
“Por la noche hubo solemnes Completas en la iglesia y baile en la plaza
del Convento que duró hasta la una de la madrugada”.
Hem de suposar que el ball devia ser de pagès, encara que l’article no ho
esmenta.
Per tant, podem concloure que almenys durant el darrer terç del segle XIX
la vigília de Sant Agustí se celebrava amb un concorregut ball de pagès a
la plaça del Convent.
No obstant això, i continuant amb la premsa de l’època, l’absència de cap
referència concreta al ball ens du a pensar que, o bé quedà suspès durant
uns anys, o bé caigué en desús, o en descrèdit. Així, la crònica de les festes de Sant Agustí de El Felanigense de 1900 només diu que la fira ha
anat molt bé, i el mateix comentari es fa al 1910. Al 1919 diu que hi havia
2

ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: “Les festes segons els corresponsals dels diaris”, a Programa de Festes de Sant Agustí 2004, Felanitx, 2004.
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ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: Les festes de Sant Agustí descrites pels diaris ciutadans”, a Programa de Festes de Sant Agustí 2015, Felanitx, 2015.
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ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: Els Cavallets, Sant Joan Pelós, música, neules i festes a
Felanitx, Felanitx, 2008, p. 23
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música, sense més especificacions, i fins deu anys després, al 1929, no es
parla de la Revetla de dia 28 a la plaça del Convent, amb música, però
sense esmentar que hi hagués ball. De fet, durant els primers vint anys del
segle XX les cròniques se centren en la fira i la novillada o toros.
Acudint de bell nou a Rosselló Vaquer5 llegim que l’any 1923 “prengué
força la festa de Sant Agustí, la revetla i altres divertiments”.
Quins motius podrien fer que la festa hagués decaigut? Sense massa més
testimonis, podem pensar que hi tengué part la crisi de la fil·loxera, que
tan profundament va ferir l’economia i la societat de Felanitx a partir de la
darrera dècada del XIX, agreujada posteriorment per la crisi de l’Europa de
la I Guerra Mundial. L’emigració d’una part de la població felanitxera,
principalment la d’extracció més humil, podria haver causat el declivi del
ball de pagès? Resoldre aquesta pregunta surt fora de l’àmbit d’aquest
article.
Tanmateix, sembla que efectivament a partir dels anys vint la festa anà
reviscolant, encara que la premsa continuava parlant principalment de les
fires, dels toros i de les “verbenas”6.
No obstant això, al número 4 del Felanitx del dia 24 d’agost de 1935, trobam un article referent al que denomina “baile regional”. Val la pena
transcriure’l:
El resurgir del baile popular
“Se ha puesto de moda el baile regional. El público se divierte viendo un
grupito de parejas que con habilidad de aprendices bailan las “mateixas”
al son de su música.
Pero si sale al ruedo una pareja para bailar “els boleros” se electriza y el
baile toma los caracteres de un espectáculo.
Entre tantas modernidades de mal tono he aquí una modernidad de tono
elevado digna de grandes encomios y alabanzas.
El resurgir del baile regional es un hecho que debe llenarnos de satisfacción a todos no por lo que tiene de moral e higiénico sobre el baile de
5
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Escric aquest mot castellà en cursiva per distingir-lo del seu equivalent català, “revetla”, que en aquest escrit es refereix a la revetla que es feia a la zona del Convent.
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salón, sino también por ser una cosa tan regional y nuestra; tan típica en
nuestra querida Mallorca.”
Les alabances que es dediquen al ball ja anuncien el que temps després
seria una persecució contra el ball de saló, popularment i gràficament
denominat ball d’aferrat. L’article, tanmateix, confirma la prèvia decadència i el ressorgiment del ball de pagès, encara que, com és sabut, fossin
uns balls que en aquella època també seguien unes determinades normes,
i que d’alguna manera constituïen, sense arribar al punt ni sentit que vengué després, un espectacle.
En aquest mateix exemplar del Felanitx apareix una petita crònica (Fiesta
en la P. del Convento), parlant de les festes dels dies 27 i 28, que diu:
“Consistiendo lo más destacado del programa en la celebración de un
gran baile al estilo del país en el que tomarán parte un selecto grupo de
jóvenes de ambos sexos de nuestra ciudad.” la qual cosa ens indica que,
efectivament, el ball de pagès havia cobrat força. I per reafirmar-ho, el
següent Felanitx, del 31 d’agost del mateix any, en la seva crònica La típica
fiesta de San Agustín, a més d’alabar l’èxit de les festes, ho exposa clarament:
“Contribuyó a esta animación el interés que despierta el baile regional.
Muchos jóvenes de ambos sexos se ha adiestrado en el arte y dan al baile
su verdadero carácter de expansión y regocijo popular, sin morbosos sensualismos. A pesar de la mucha amplitud que tenía el ruedo del baile, fue
totalmente insuficiente viniendo a demostrar que cuando se ha de organizar un baile regional es necesario hacer los preparativos en mayor escala
pues la participación en él de muchas parejas le da el verdadero carácter
de expasión popular con notas de elegancia y de buen tono que no se
encontrarán fácilmente en otras diversiones.”
Malhauradament aquest cicle expansiu quedaria tallat en sec al 1936 per
la Guerra Civil, fins que l’any 1939, una vegada finalitzada, retrobam al
Felanitx un programa amb l’actuació del grup “Tall de Vermadors” de
Binissalem al Parc Municipal un vespre de verbena; el dia 28, “bailes regionales” i concert de la Banda al Convent. El programa de l’any
següent fa una especial distinció: es ballen copeos i mateixes a la plaça del
Convent, i boleros al passeig R. Llull. És aquesta una separació clara (sembla indicar que els copeos i mateixes eren més pagesos, per dir-ho d’alguna manera), que durarà anys, quan al Convent hi ha el ball de pagès -que
avui en deim popular- mentre al passeig es farien les exhibicions de grups
folklòrics com a espectacle. Notem que el ball es feia sempre el dia 28, dia
de Sant Agustí.
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Dibuix de Maria Vich. Programa de festes de 1954

L’any 1953 s’edita per primera vegada el Programa de Fires i Festes de
Sant Agustí7, amb la inclusió de col·laboracions que, al pas del temps, fan
d’aquest opuscle anual una font valuosíssima per conèixer la història felanitxera.
Acudint-hi, he observat variacions al llarg d’aquests setanta anys. Canvis
d’ubicació en el temps, en l’espai, i de concepte del que havia de ser el
ball de pagès.
En primer lloc, s’ha de tenir en compte que als programes es parla de
revetla, i hem de confiar que el mot vulgui expressar, en aquest cas, el que
tan gràficament quedava exposat en la imatge que acompanya aquest
escrit, és a dir, un tradicional ball de pagès amb sonadors de violí, guitarra,
guitarró i alguns instruments de percussió. Aquest dibuix té, al meu parer,
un gran valor, en tant que mostra un ball coetani dels anys 50, amb la
gent vestida de carrer en un ambient de festa, sense cap relació amb el
7
A partir de 1996 passaria a denominar-se només “Programa de Festes de Sant Agustí”.
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que també en aquells anys es coneixien com a agrupacions folklòriques
que mostraven els balls tradicionals des d’un cadafal, com a espectacle.
Era un ball viu que segueix present en les nostres ballades actuals.
Entre els anys 1953 i 1960, la revetla constava de ball de pagès i de concert de banda, i tenia lloc a la plaça del Convent. Tanmateix, fonts orals
ens diuen que foren anys d’un fort declivi del ball pagès, en què la seva
presència arribà a ser testimonial.
També per fonts orals8 sabem que es muntava un cadafal davant del portal del Convent, a l’altra banda del carrer (qualque vegada cap al carrer
Porteria, qualque vegada ben davant del portal, altra vegada més amunt,
a la raconada de ca’n Reus) destinat a la Banda de Música, que devia actuar primer, mentre que els sonadors del ball quedaven en terra, tall dels
balladors.
Entre els anys 1961 i 1963 la revetla passa a ser la vigília de la festa, dia
27, i el dia del sant la Banda de Música i una agrupació folklòrica no
determinada actuen al passeig Ramon Llull, model que es repeteix l’any
següent, 1964, però amb l’exhibició del grup felanitxer S’Estol d’es Gerricó, que s’havia constituït aquell mateix any.
Segueixen uns anys d’inestabilitat en la programació, on conviu el ball de
pagès amb les exhibicions -avui se’n diuen mostres- dels balls mallorquins
damunt d’un cadafal, amb els vestits tradicionals i amb coreografies establertes, pròpies d’aquell moment històric.
L’any 1971 és una fita, perquè no s’anuncia el ball de pagès, i serà així
durant vuit anys, fins al 1979. Unes festes, les d’aquells anys, en què el
ball mallorquí es va continuar exhibint com a espectacle -això si n’hi haviai a més a més amb la inclusió d’elements nous, com la Rapsodia Española,
Rosa Espinosa y su ballet o música sudamericana. El ball mallorquí semblava viure uns moments agònics, circumscrit a ser un espectacle, cada vegada més fossilitzat, per dir-ho d’alguna manera.
L’any 1979 té lloc un canvi important: es canvia la revetla al dia 27 (i així
quedarà fixat fins a l’actualitat, a excepció de dos anys) i es fa una festa a
la plaça del Convent amb cançons populars i ball de bot i la participació de
Bel Cerdà, Toni Artigues i Biel Majoral. És l’indici d’un primer canvi d’actitud, relacionat amb el canvi històric que es vivia en aquells moments. De
fet, l’any següent el programa remarcava: ball de bot per a tothom. Amb
8
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el canvi de règim polític hi hagué un canvi social; una de les seves manifestacions va ser la lluita per la recuperació de la cultura pròpia, en tots els
seus aspectes, cosa que incloïa la cultura popular. El ball es reivindicava
com a senya d’identitat, com a manifestació lúdica, com a eina d’integració social. La dècada dels 80 va ser de recerca de les arrels (expressió molt
recurrent a l’època), i de recuperació de la música i el ball tradicionals.
Començaren a estendre´s pertot arreu les ballades populars, i sorgiren
nombrosos grups pioners (Música Nostra, Sis Som, Aliorna...), que treballaren de valent per fer-les reviscolar.
D’aleshores ençà, el dissabte de Sant Agustí s’ha mantengut com a dia de
revetla amb Concert de la Banda Municipal i ball de bot popular. No sempre hi ha hagut homogeneïtat: hi va haver canvis o afegitons puntuals,
com sevillanes o flamenc i actuacions de grups folklòrics diversos, principalment en la dècada dels noranta; però progressivament se va anar consolidant la ballada popular, i des de l’any 1992 es du a terme al passeig
Ramon Llull sense interrupció.
Quant als músics o sonadors, no en trobam cap esment concret fins a
l’any 1984, en què apareix el grup Sis Som, al qual s’afegiria l’any següent
S’Estol d’es Gerricó - participant en la ballada, no com a mostra-, en un
tàndem que es repeteix amb alguna variació fins al 2001. Aquell any, Sis
Som és substituït pel grup Tramudança, i així serà fins a l’any 2010, en
què un nou grup felanitxer, Abeniara, ocuparà el seu lloc, i des de llavors,
S’Estol d’es Gerricó i Abeniara posen la música del ball de Sant Agustí.
S’ha de fer notar que tres d’aquests grups (S’Estol d’es Gerricó, Sis Som i
Tramudança) comptaren amb la presència d’una felanitxera, Francesca
Adrover Tirado, que va ser un membre molt actiu (com a intèrpret i compositora) en la recuperació del què parlàvem abans; i que tant S’Estol com
Abeniara, grups felanitxers, han comptat i compten amb intèrprets i compositors que no deixen de renovar i ampliar el repertori de la música per a
ball. Aquesta presència i la seva valuosa aportació té a veure, sens dubte,
en la continuïtat d’una fórmula de ballada que es repeteix amb èxit any
darrere any.
Són, així, més de quaranta anys en què la ballada popular s’ha consolidat
com a hereva d’aquelles revetles de tradició històrica per Sant Agustí. I
que així sia per molts d’anys més!
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La plaça de s’Arraval,
epicentre del poble anys enrere
Amb motiu de la reforma que es va fer fa uns mesos a la plaça de s’Arraval, el Setmanari Felanitx, dedicà a aquest espai urbà i característic del
poble un article que pel seu interès hem cregut oportú reproduir:

La transformació de la plaça de s’Arraval en el darrer segle
La darrera reforma que
s’ha fet a la plaça de s’Arraval ens ha encuriosit a
repassar els diferents canvis de fesomia que ha tengut aquest indret els darrers cent anys, dels quals
tenim constància fotogràfica per il·lustrar-los. Ha
anat canviant però no
gaire. Per ventura el que
manco ha canviat ha estat
la trama urbana i la tipologia dels immobles.
Paisatgísticament, per la
mostra de fotos que hem
localitzat, segons l’Ajuntament de l’època, hi ha
hagut arbres més grossos,
més petits, més o menys
frondosos, només pasteres
amb plantes baixes, jardineres grosses, absència de
jardineres... depenent de la
importància –podria ser- L’any 1920, sa Recreativa estava on ara hi ha la Mútua.
11

A principis del segle XX, molts de mercats i fires es feien a la plaça de s’Arraval
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1923. S’Arraval engalanada per festa.

que es volgués donar a l’obelisc. Desconeixem des de quan hi és. Segons
el llibre Els Carrers de Felanitx de Pere Xamena “l’obelisc actual data de la
reforma dels anys 1877-79”.
La plaça de s’Arraval és un dels llocs més antics de Felanitx. Al llibre
esmentat diu: “a un plet registrat a un llibre de 1371 de l’arxiu parroquial
consta que ja existia la plaça de s’Arraval en la qual hi havia un pou: plaça
del pou de l’Arraval. El nom li provenia del grup de cases separades del
nucli principal, Sitjar, Plaça, Castellet”.
Dècades enrere s’Arraval era part de l’epicentre i de la vida diària del
poble. Dues societats –només per als homes i amb bar inclòs- en marcaven
el batec: Sa Botigueta (la dels senyors) i Sa Recreativa (la dels obrers,
empleats i menestrals, de classe mitjana). També hi havia el bar Orient
(Can Barceló) d’on sortien els autobusos de passatgers cap a Palma.
També s’hi instal·là la Mutua Felanigense (darrerament Mutua Balear, que
des que començà la pandèmia està tancada i desconeixem si tornarà obrir
o no). A les cases de la plaça hi vivien ‘senyors’ i gent acomodada com per
exemple el propietari d’una de les finques agrícoles més grosses de la contrada, es Fangar, el peculiar Pedro Juan Bonnín Amstrong.
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S’Arraval a mitjan segle passat.
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Una altra perspectiva de s’Arraval a mitjan segle passat.

No gaire lluny hi havia el Teatre Principal, La Protectora, el Centre d’Art i
Cultura, el Bar Perú i els bancs: el Banc de Felanitx –al carrer de sa Plaçaque llavors va ser el Banco Español de Crédito, i ja dins el carrer de la Mar,
la Caixa i la Banca March.
A veïnat de Sa Recreativa (on fins no fa gaire hi ha hagut el bar Comercial)
el temps de la República hi va haver el local social de les Joventuts d’Esquerra.
Una altra dada característica és que per s’Arraval hi passa bona part de la
circulació de vehicles que travessa el poble, i més, des que es tancà el carrer Major.
Aquests són només quatre trets destacats d’aquest indret neuràlgic i
característic del poble. Una pàgina no bastaria si aprofundíssim i volguéssim treure fil per randa la història d’aquesta plaça.
Anys enrere, Felanitx i s’Arraval tenien tanta importància que hi ha constància d’aquesta glosa atribuïda a madò Maravella:
Felanitx durà la doma
dels pobles en general,
perquè enmig de s’Arraval
hi té una agulla com Roma.
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S’Arraval a finals dels anys 60 o principis dels 70.

S’Arraval amb la darrera reforma. Maig 2022.
Les fotos més antigues són de l’arxiu del fotògraf Francesc Bonnín (El mut Maceta),
mentre que les més actuals són del redactor de l’article publicat al Setmanari Felanitx,
Gori Vicens.
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El convent de Sant Agustí,
un pla d’actuació
Comissió redactora del Pla Director
del Convent de Sant Agustí
El convent de Sant Agustí es va fundar l’any 1603. La primera església era
molt petita i molt pobra. L’edifici que coneixem avui dia fou construït
entre 1646 i 1701, amb distintes reformes al llarg dels segles. Per exemple, la capella de Sant Nicolau data de l’any 1715-1718. El capcer de la
façana és de principis del segle XIX i el campanar és de 1899.
L’any 1835 es va desamortitzar i el 1844 l’edifici amb el claustre fou subhastat pel Govern liberal i venut per 139.000 reals. Posteriorment, el claustre fou revenut i parcel·lat i, finalment, destruït. L’any 1901, la Diòcesi
comprà la part superior de la part adossada a l’església. El conjunt es va
declarar Bé d’Interès Cultural el 21 de juny de 2007.
Davant la necessitat de realitzar un projecte de conservació i restauració
del convent de Sant Agustí, l’any 2021 la Parròquia de Sant Miquel, amb
el vistiplau del Bisbat de Mallorca, proposà constituir una Comissió per a la
redacció d’un Pla Director, és a dir, la realització dels estudis que defineixin
i marquin unes línies estratègiques a seguir per a dit immoble. Aquesta
Comissió està conformada per un equip multidisciplinari, compost pel rector de la Parròquia de Sant Miquel de Felanitx, el seu gestor i tècnics especialistes en les diferents matèries implicades.
Un Pla Director és un estudi complet d’un edifici i dels elements que conformen el seu patrimoni artístic i immaterial, en tots els aspectes: històric,
arquitectònic, arqueològic... amb la intenció, entre d’altres, de fer una
anàlisi del procés constructiu Per tant, aquest treball requereix la participació d’un grup multidisciplinari. L’objectiu principal del Pla Director és
conèixer les patologies de l’edifici i com s’ha d’actuar.
A propòsit del convent de Sant Agustí, s’han plantejat els següents objectius:
a. Conèixer, mitjançant una descripció tècnica, l’actual estat de conservació el Pla Director comprendrà els estudis i anàlisis previs necessaris,
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aquests inclouran l’immoble, els elements que configuren el patrimoni
moble i els béns immaterials.
b. Planificar i proposar actuacions per a la seva conservació, estudi i difusió. Cada proposta d’actuació anirà acompanyada d’un cronograma (subdividint fases o actuacions parcials) on es marcaran aquelles de caràcter
prioritari. Estudiar la viabilitat econòmica de dites actuacions i elaborar el
pressupost de les diferents fases plantejades.
c. Preveure i plantejar els usos que es considerin més adequats per al conjunt del Convent i annexos tenint en compte el seus valors, l’entorn, el fet
de ser un Bé d’Interès Cultural (BIC) i que resultin compatibles amb el seu
ús sacre.
L’encarregada de redactar el Pla Director del convent de Sant Agustí és
una Comissió oficialment constituïda el passat 6 de maig de 2022 per les
següents persones:
President: Josep Cerdà Tomàs (rector de la Parròquia de Felanitx)
Secretari: Joan Oliver Vicens (gestor);
Vocals: Ernest Bordoy Andreu (arquitecte), Maria del Carme Pino Obrador
(historiadora), Magdalena Bennàssar Binimelis (historiadora de l’art) i
David Javaloyas Molina (arqueòleg).
Les funcions i facultats de la Comissió són:
- Marcar les línies generals per a la redacció del Pla Director del Convent.
- Proposar i aprovar els objectius; realitzar propostes temàtiques, i si escau,
aprovar-les.
- Plantejar i definir la metodologia de treball.
- Presentar i aprovar el cronograma.
- Planificar les tasques corresponents de cada un dels membres de la
Comissió
- Redactar el Pla Director.
Les qüestions i assumptes econòmics que puguin sorgir, vinculats a l’execució de la tasca de redacció del Pla Director, seran debatuts i analitzats en
les reunions ordinàries de dita Comissió. La Parròquia de Sant Miquel de
Felanitx, com a propietària del Convent de Sant Agustí, és l’òrgan encarregat de la direcció econòmica.
Així mateix s’està treballant en la redacció dels estatuts per a la creació
d’una «Associació d’Amics del Convent de Sant Agustí», necessària per
donar suport i dinamitzar tot el procés. El Convent, malgrat la titularitat
parroquial, és un bé immoble monumental del nostre poble i hi romandrà.
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Per aquest motiu tots hi tenim una responsabilitat en el seu manteniment,
no sols per les seves funcions litúrgiques, sinó també històriques, patrimonials i culturals. Pertànyer a aquesta «Associació» és una convidada oberta
a tothom qui estima el Convent i desitja, engrescant-s’hi, la serva rehabilitació. Dins el mes de setembre s’informarà de la primera reunió.
Una de les primeres passes que s’han fet és la redacció d’un informe previ
sobre l’estat de l’edificació per tal de conèixer el seu estat actual, descrit
per Ernest Bordoy.
La finalitat d’aquest
estudi és valorar la
necessitat de prendre mesures urgents,
tant davant d’un
possible
col·lapse
com de cara a
garantir la seguretat
dels usuaris. En cap
cas les seves conclusions no són definitives. Aquest dossier
presenta un recull
de les patologies
estructurals de l’edifici, tot prioritzant
l’estudi
de
les
esquerdes, tant als
elements verticals
com als horitzontals;
en aquest cas, principalment a voltes
de marès, d’aresta i
de canó, així com a
voltes d’escala i a
escales de caragol.
Aquí en teniu una
mostra:
*Figura 1: zones
considerades de risc
important per als
usuaris/visitants
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L’informe estableix quatre zones diferenciades en les que existeix un risc
important per als usuaris i és important adoptar mesures de seguretat com
col·locar barreres per impedir el pas a les zones més crítiques.
*Figura 2: Estat actual de la
zona d’accés al passadís del
claustre des de la sagristia.

ZONA A. ESCALA DE
LA SAGRISTIA: Es creu
convenient restringir-ne
l’accés a causa de les
esquerdes a la volta de
l’escala que va de la primera a la segona planta
i a la llinda de l’envà.
Una part de l’escala
queda recolzada únicament en l’envà amb
mal estat. L’esquerda
de la llinda de l’envà
presenta un moviment
important,
possiblement originat per la sobrecàrrega
dels usuaris que han accedit a l’escala, tot i que només és una hipòtesi. Així, només es podrà accedir per
l’escala que puja al cor.

ZONA B. PASSADÍS DEL CLAUSTRE:
No es considera necessari prohibir
l’accés a la zona del passadís del
claustre, però sí reduir-lo, portant
les proteccions individuals adequades i necessàries, com ara cascs d’obra, davant la possible caiguda de
fragments de morter entre les
biguetes i l’entrebigat.
*Figura 3:
zona del passadís del claustre
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ZONA C. ORGUE: A la
zona de l’orgue es
troba que se n’ha de
restringir l’accés a causa
de la precarietat del forjat de fusta i marès que
té a sobre. No és segur
pujar al forjat superior,
no és apte per suportar
el pes d’una persona. Es
pot accedir per la zona
de sota perquè no s’observen patologies al
bigam.
*Figura 4: estat actual de la
zona de l’orgue.

ZONA D. CAMPANAR: Referent a la zona del campanar, es pot permetre
l’accés al forjat de pedra de la base, sempre amb proteccions individuals
com ara cascs de seguretat. No es poden utilitzar les escales de
fusta ni el forjat superior de fusta. Els taulons
horitzontals han experimentat processos de
podriment i l’acció d’insectes xilòfags, que han
fet reduir dràsticament
la
seva
resistència
estructural. La sobrecàrrega a causa dels usuaris podria fàcilment provocar un col·lapse.
Per altra banda, es considera important netejar
l’accés al campanar de
restes de coloms, així

*Figura 5: estat actual de la zona del campanar
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com impedir-ne l’accés tot restituint les reixes que s’han fet malbé, recomanació que es pot fer extensiva a tot el conjunt del convent. Les restes
de colom dificulten l’accés per l’escala de caragol i les possibilitats de relliscar i caure són considerables.
És necessari, i es vol, conservar i revitalitzar aquest edifici emblemàtic del
patrimoni felanitxer i d’enorme significança per a la nostra ciutat. S’han
de poder seguir celebrant –hi molts d’anys les estimades festes de Santa
Llúcia, Sant Nicolau, Santa Rita....i de Sant Agustí!.
Que no siguin debades els esforços esmerçats per artistes, particulars i
diverses empreses i entitats que varen col·laborar desinteressadament, fa
anys, en les obres del convent, en som hereus. Abans del Pla Director hi ha
hagut iniciatives i persones que han treballat en la mateixa direcció que
nosaltres. El Pla Director és una gran passa més.
Amb aquest escrit pretenem mostrar que la feina a fer tot just acaba de
començar. S’ha engegat amb coratge i il·lusió la primera fase d’un gran
projecte que requereix temps per arribar a bon port. La volem compartit
amb tots vosaltres, anem a fer-la per la gent i amb la gent!
Es convent és de tots!
Salut i bones festes de Sant Agustí!
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PROGRAMA OFICIAL DELS ACTES
QUE SE CELEBRARAN A FELANITX
AMB MOTIU DE LES FESTES DE

SANT AGUSTÍ 2022
16 D’AGOST, DIMARTS
X Torneig de Pàdel Sant Agustí
Del 16 al 21 d’Agost
Lloc: pavelló Poliesportiu Municipal Guillem Timoner
Ho coordina: Club Pàdel Felanitx.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.

17 D’AGOST, DIMECRES
Presentació de la XLI Pujada de Felanitx a Lluc a peu
de la part forana.
Hora: 20:00h.
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.

18 D’AGOST, DIJOUS
SOPARS DE CARRERS A FELANITX
Hi haurà gelat de franc.
Demanar taules i cadires a l’atenció ciutadana de l’Ajuntament.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.

19 D’AGOST, DIVENDRES
XLII Cursa popular de Sant Agustí.
Hora: 16:30h.
Lloc: plaça Espanya.
Inscripcions: www.sportmaniacs.com (sense inscripció previa no es podrà
participar). Gratuït.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Ho coordina: Pop Esports.
Més informació: popesportsinfo@gmail.com whatsapp:663860928.
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PREGÓ de Festes de Sant Agustí a càrrec d’Apol.lònia Julià Andreu,
presidenta del Col.legi Oficial de Graduats Social de les Illes Balears.
Hora: 20:30h.
LLoc: balcó de Can Llevadora a la plaça de sa Font de Santa Margalida.

NITX DE L’ART 22
Activitats al carrer i exposicions a diferents espais de la vila a partir de les
19h, programa a part (del 19 al 21 d’agost).
INAUGURACIÓ D’EXPOSICIONS A LA CASA DE CULTURA DE FELANITX
A la sala d’exposicions, obres seleccionades del VIII Certamen d’Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx i anunci de l’obra guanyadora.
A la sala Miquel Barceló, Joan Cabrer amb Glich City.
Al pati i al replà, Atmosfera, de Pere Bennàssar Obrador.
Hora: en acabar el pregó.
Lloc: Casa de Cultura de Felanitx.
Exposicions obertes fins dia 2 d’octubre.
Concert-presentació del nou disc A laudes, del grup DO NATURAL.
Hora: 22:00h.
Lloc: Font de Santa Margalida.

VERBENA
AMB ACTUACIONS
D’ÁLVARO DE LUNA,
AVALANX, SARA REUS I DJ BJ
Hora: 23:00 H
Lloc: Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx
Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 20:00 h

20 D’AGOST, DISSABTE
SOPAR BENÈFIC AL CONVENT DE SANT AGUSTÍ
A benefici de les obres de rehabilitació del convent de Sant Agustí.
Hora: 21:00 h
Lloc: convent de Sant Agustí.
Informació: Venda de tiquets fins al 17 d’agost. Més informació:
620158702
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VERBENA
AMB BUHOS, HORABAIXA,
MARIA HEIN I O-ERRA.
Hora: 23:00 H.
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta. Obertura de portes: 19:00 h

21 D’AGOST, DIUMENGE
NIT D’HUMOR
AMB
AGUSTÍN EL CASTA
I TREBUCATS
Hora: 21h
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta. Obertura de portes 18:00 h

22 D’AGOST, DILLUNS
FESTA INFANTIL amb tobogans aquàtics i festa d’escuma.
Duis banyador i tovallola.
Hi haurà gelat de franc.
Hora: de les 16:30 h a les 20:00 h
Lloc: camp de futbol es Torrentó Mariona Caldentey
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta. Només es permet l’entrada als menors que venguin
acompanyats d’un adult.
NIT DE BALL
Demostració de ball a càrrec del CLUB DE BALL ESPORTIU DE FELANITX.
Seguidament, nit de ball amb JOAN i CATI
Hora: 20:00 h
Lloc: plaça d’Espanya.
Ho organitza: Club de Ball Esportiu de Felanitx i Joan i Cati.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
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DIA 23 D’AGOST, DIMARTS
XVIII GRAN DIADA INTERPENYES SANT AGUSTÍ
Hora: 18:00 h
Lloc: camp de futbol Es Torrentó Mariona Caldentey
Ho organitzen: Penya San Mamés, Penya Mallorquinista Cercle Recreatiu,
Penya Barcelonista es Tamarells i Penya Madridista Fusión Café.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
GALA ACADÈMICA.
Acte de reconeixement a l’alumnat que acaba 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i
2n curs de Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior a l’IES
Felanitx i a la Cooperativa Es Lledoner, per l’esforç al llarg d’aquest any i
l’obtenció de les millors notes i a l’alumnat del Conservatori, que ha finalitzat els seus estudis professionals amb nota d’excel·lent en la seva especialitat instrumental.
Hora: 20h
Lloc: Conservatori Professional de Música i Dansa de Felanitx
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx. Regidoria d’Educació
Hi col·labora: Conservatori Professional de Música i Dansa de Felanitx
TEATRE MUSICAL INFANTIL
LA BELLA I LA BESTIA
A partir de les 21 h trobareu diferents personatges infantils que es passejaran pel Parc Municipal de sa Torre.
Hora: 22:00 H
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta. Obertura de portes 18:00 h.

DIA 24 D’AGOST, DIMECRES
“Les veus del molí d’en Bo”. Visita teatralitzada en la que en Cosme
Bauçà ens explica les aventures de la seva vida, la història de la Fundació i
algunes curiositats del museu.
Hora: dos torns, un a les 20 hores i un altre a les 21 hores.
Places limitades. Reserves a fundaciocosmebauca@gmail.com
o al 608 45 29 77.
Lloc: Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà.
Ho organitza: Col·lecció Museogràfica Fundació Cosme Bauçà.
Hi col·labora: Mai Som Tots Teatre.
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TRIBUT A
MECANO «AIRE»
i INIMITABLE
(Nacho Lozano, un homo de 100 veus).
Hora: 22:00 h
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 18:00 h

DIA 25 D’AGOST, DIJOUS
PAMBOLIADA
AMB LES ACTUACIONS
DE LOS
BRINCOS I REPLEGATS
Hora: 20:00H
Lloc: Parc Municipal de sa Torre de Felanitx.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx
Hi col.labora: associacions de tercera edat de Felanitx.
Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 18:00 h.
Punt de venda de tiquets del pamboli: Fotografia Bennàssar a Felanitx
i Bar Gent Gran de Portocolom.

DIA 26 D’AGOST, DIVENDRES
VERBENA
AMB LES ACTUACIONS DE:
LOQUILLO, M CLAN, BLACK CATS,
MANTRA I DJ TITI
Hora: 21:00 H. Obertura de portes a les 19:00 h
Lloc: Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx
Venda d’entrades a Ca na Massot (Portocolom), s’Abeurador (Felanitx),
Rubioproduccions.com (online). Discos Baba (Manacor) i Mariacastaña
(Palma).
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DIA 27 D’AGOST, DISSABTE
XVIII PUJADA AUTOMOBILÍSTICA SANT SALVADOR
Hora: entrenaments a partir de les 8:45 h i seguidament cursa. Tall de carretera a les 7:00 h
Lloc: Puig de Sant Salvador
Ho organitza: Escuderia Mitja Illa.
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
TROFEU AJUNTAMENT DE FELANITX VALL D’OR GOLF
Hora: 9:30h
Lloc: Vall d’Or Golf
Ho organitza: Vall d’Or Golf
IX FIRA NOCTURNA DE SANT AGUSTÍ + GASTRONOMÍA DE CARRER
AMB FOOD TRUCKS
Hora: 18:00 h
Lloc: passeig Ramon Llull
CERCAVILA PELS CARRERS DE FELANITX AMB ELS CAVALLETS,
DIMONIS I CAPARROTS
Hora: 19:00 h
Lloc: Sortida i primer ball a la Casa de Cultura.
TROFEU CIUTAT DE FELANITX DE FUTBOL
CE FELANITX- CE CAMPOS
Hora: 19:30 h
Lloc: camp de futbol Es Torrentó Mariona Caldentey
Ho organitza: CE Felanitx
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
COMPLETES DE SANT AGUSTÍ
Cantades per la Coral de Felanitx
Hora: 22:00 h
Lloc: convent de Sant Agustí de Felanitx
A continuació, processó a la plaça del Convent amb la participació dels
cavallets i seguidament concert de la BANDA DE MÚSICA DE FELANITX a la mateixa plaça del Convent.
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BALLADA POPULAR AMB ELS GRUPS S’ESTOL DES GERRICÓ I AGRUPACIÓ ABENIARA
Lloc: Passeig Ramon Llull.
Hora: a partir de les 22:30 h
A continuació FOCS D’ARTIFICI.

28 D’AGOST, DIUMENGE «SANT AGUSTÍ»
EUCARISTIA SOLEMNE presidirà i predicarà Mn. Francesc Vicens Gomila,
vicari episcopal pel Patrimoni Històric i Cultural.
Canta la Coral de Felanitx. Hi participen els Cavallets.
Hora: 11:00 h
Lloc: convent de Sant Agustí de Felanitx
En finalizar l’eucaristía, ball dels Cavallets i dels gegants de Felanitx. Tot
seguit cercavila conjuntament amb dimonis i caparrots.

VERBENA DE SANT AGUSTÍ
AMB LES ACTUACIONS:
IPOPS I SHOW SANT AGUSTÍ BY KAIS
(DJ Identical Souls, Dj Kaaubos, DJ Coro)
Hora: 20:00 H.
Lloc: Parc Municipal de sa Torre.
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Entrada gratuïta. Obertura de portes a les 19:00 h.
CORREFOC
A càrrec d’Espiadimonis, també hi participaran Dimonis a Lloure, Dimonis
de Fang, Esclatabutzes i Hiachat.
Hora: 21:00 h.
Lloc de sortida: plaça Santa Margalida
Ho organitza: Ajuntament de Felanitx.
Ho coordina: Espiadimonis.

3 DE SETEMBRE, DISSABTE
DEMOSTRACIÓ BALL EN LÍNIA
Hora: 19:30 h
Lloc: plaça d’Espanya
Ho organitza: Joan i Cati
Hi col·labora: Ajuntament de Felanitx.
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CONCERT DE JU ‘Entre la terra i el cel’.
Concert emmarcat dins el festival d’estiu La Lluna en Vers, de
Mallorca Literària.
Hora: 21:00 h
Lloc: pati de l’Estació Enològica
Ho organitza: Mallorca Literària
Hi col·labora: Centre Cultural de Felanitx i Ajuntament de Felanitx.
Venda d’entrades a www.ticketib.com

4 DE SETEMBRE, DIUMENGE
CONCERT-PRESENTACIÓ del disc de poemes i cançons de Mn. Costa i
Llobera, Mon cor estima una cançó, amb l’actriu Sofía Pérez, el tenor José
Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco.
Hora: 20:00h
Lloc: Conservatori de Música de Felanitx.
Ho organitza: Euroclàssics, Serveis Culturals.
Hi col.labora: Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del
Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Felanitx i el Conservatori de Música
de Felanitx.
Venda d’entrades: euroclàssics.es i ticketib.com
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ITINERARI MUSSOL BUS
LES RECOLLIDES SERAN A:
• Cas Concos a l’aturada del bus.
• Es Carritxó a la plaça de l’església
• S’Horta a la plaça Sant Isidre
• Portocolom a la plaça d’es Corso i a l’aturada del bus de la ronda
Nadal Batle

Dies 19 i 20 d’agost 2022
Anada
CAS CONCOS
ES CARRITXÓ
S'HORTA
PORTOCOLOM

Tornada
22:30
22:40
22:45
23:00

FELANITX 4:00 i 5:30

Dia 26 d’agost
Anada
CAS CONCOS
ES CARRITXÓ
S'HORTA
PORTOCOLOM

Tornada
20:30
20:40
20:45
21:00

FELANITX 4:00 i 5:30

Dia 28 d’agost (2 autocars)
Anada
CAS CONCOS
ES CARRITXÓ
S'HORTA
PORTOCOLOM

Tornada
19:00
19:10
19:15
19:30
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FELANITX 3:00, 4:00 i 5:30
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PER ALS COMERCIANTS I VEÏNS
• Protegiu els vidres de les finestres, portes
i aparadors amb cartrons gruixuts.

• Retirau de la via pública qualsevol objecte que
pugui dificultar el pas dels actors, organitzadors
i participants al correfoc.
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De Sant Agustí
a Sant Agustí
AGOST 2021 - JULIOL 2022
AGOST
- Per part de la Regidoria de Joventut s’han organitzat unes sortides
per a joves.
- Nitxdelart a Felanitx, hi participaren els espais amb activitat artística
durant tot l’any i que es dediquen al món de l’art.
- Inici de la campanya d’adequació dels Closos de Can Gaià i jornada
de portes obertes.
- Concert solidari de David Ordinas i els seus amics, a Portocolom.
- XLI cursa popular Sant Agustí.
- Pregó de les festes a càrrec de Guillem Mas Fiol.
- XVII pujada automobilística Sant Salvador.
- Després d’un any sense verbenes, es fan concerts al Parc Municipal,
amb restriccions i amb aforament màxim de 1.200 persones.
- XII Triatló popular Portocolom
- VII Certamen d’arts plàstiques, Ciutat de Felanitx 2021. Les artistes
guanyadores han estat:
Beatriz Polo, primer premi, amb l’obra “A Laia. Àlbum para una hija
no nacida”.
Catalina Julve, segon premi, amb l’obra “Alfabetización de la primera
brigada mixta”.
- VIII Fira nocturna.
- Inici de les actuacions al jaciment arqueològic de Can Roig Nou i de
Son Malloll, a Son Mesquida.
- Pluja del mes: 13,3 litres/m2.
SETEMBRE
- Festes de Sant Nicolau a Cas Concos.
- A la Fira del Meló de Vilafranca un exemplar de 24,260 kg, de Cas
Concos, es va fer amb el premi del meló més gros.
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- Els serveis socials de Portocolom es traslladen al primer pis del Centre
Cívic de Portocolom i la biblioteca a la sala polivalent.
- Fira de Sant Miquel.
- 87è aniversari de la coronació de la Mare de Déu de Sant Salvador.
- Pluja del mes: 47,8 litres/m2.
OCTUBRE
- Commemoració del Dia Internacional de les Dones Rurals.
- Ports IB comença les obres de rehabilitació de l’empedrat de la Duana
de Portocolom.
- Fira del Pebre Bord.
- L’Ajuntament promou la 3era campanya Mou Felanitx.
- Mar Grimalt, guanyadora del 14è concurs Sons de la Mediterrània,
celebrat a la Fira Mediterrània de Manresa.
- L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, posa en marxa els tallers d’espai
nadó i de joc a Felanitx i Portocolom.
- El 19 Art Col·lectiu fa entrega del mural Felanitx, un poble viu a la
Residència Bartomeu Quetglas.
- 45ª Setmana de Música.
- El policia tutor va rebre una menció especial per part del Govern.
- Felanitx, ha rebut el segell de qualitat 2021-2022, per als agents i
ajuntaments adhertis al programa Policia Tutor.
- Una educadora social de l’Ajuntament de Felanitx, rep la creu al mèrit
policial amb distintiu verd del programa Policia Tutor.
- L’Ajuntament de Felanitx participa a la fira turística de Londres, la
World Travel Market.
- Inici del programa « Salut Integral dels Adolescents» que inclou xerrades informatives des de 1r ESO fins 2n de Batxillerat de diferents
temàtiques que preocupen els adolescents, com poden ser: gestió
emocional i de l’ansietat, prevenció d’addiccions, orientació laboral,
informació sexual, sobre igualtat, etc., organitzada per la Regidoria
de Joventut.
- Pluja del mes: 25,9 litres/m2.
NOVEMBRE
- Festivitat de Tots Sants.
- Inauguració de la pista d’atletisme Joan Pons de Felanitx.
- 46è aniversari de la Llar de la Gent Gran de Felanitx.
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– Festivitat de Santa Cecília.
- Commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
contra les dones.
- El Consell Regulador de la Sobrassada de Mallorca concedeix la
Medalla d’Or de l’entitat a Josep Lluís Munar Massot.
- El col·legi de Graduats Socials entrega el premi Erga Omnes, a la presidència de l’entitat, Apol·lònia Julià.
- La cantautora Maria Hein Puig i el grup Saïm, premiats als Premis
Enderroc, de la música.
- Jornada de neteja del litoral de Portocolom per part del CEIP s’Algar.
- Per la Setmana Europea de la prevenció de residus l’Ajuntament
realitza i ofereix activitats per als alumnes de 6è de primària del
municipi, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la prevenció de residus.
- Inici xerrades “Creix” als cursos de 6è d’Educació Primària. L’objectiu
és facilitar-los eines que els ajudaran a enfrontar-se als canvis que
suposa l’entrada a l’adolescència.
- Inici curs de pre-monitors per a joves.
- Pluja del mes:156,9 litres/m2.
DESEMBRE
- Per part de la regidoria de Joventut s’han organitzat, per les vacances
de Nadal, activitats per a infants i adolescents.
-Col·laboració de la Regidoria de Joventut amb la dinamització del
mercadet de Nadal.
- Comença el rodatge a Malloca de la pel·lícula Quest, dirigida per la
cineasta Antonina Obrador.
- Felanitx Solidari, col·labora un any més amb “Els Reis de la Il·lusió”,
iniciativa promoguda per l’associació Somnis Reciclats.
- A Felanitx II Duatló.
- IV Concurs de relats breus, Nadal Batle 2021 organitzat pel Setmanari Felanitx. Els premiats varen ser:
1r premi: per a l’obra Roser de Sal, d’Olívia Lund Pinya.
2n premi: per al relat Les teves visites, d’Albert Iglesias Aulet.
3r premi: per a l’obra Spitzbergen de Pere Estelrich i Massutí.
- Maria Vich i Mariona Caldentey, distingides pel Consell Insular de
Mallorca en la celebració de la Diada de Mallorca.
- Ruta dels betlems a Felanitx.
38

- Per part de la Regidoria de Joventut s’han organitzat unes sortides
per a infants i joves.
- Pluja del mes: 9,7 litres/m2.
GENER
- Arribada dels Reis d’Orient al nostre municipi.
- Amb motiu de les restriccions per la COVID-19, queden suspeses al
municipi les festes de Sant Antoni.
- Acomiadament de les germanes de la Caritat de Portocolom.
- Presentació a Felanitx de la Jove Orquestra Rotària de Mallorca
(JORMA).
- Per part de la regidoria de joventut s’han organitzat unes sortides per
a infants i joves.
- L’Agrupació Abeniara participa a les festes de Sant Antoni a Gràcia,
Barcelona.
- El felanitxer Miquel Bennàsar Veny, rep la medalla com a “acadèmic
corresponent nacional per elecció”, i passa a formar part de la Reial
Acadèmia de Medicina.
- Pluja del mes: 14,3 litres/m2.
FEBRER
- L’artista felanitxer Biel Llinàs, premiat amb una beca de residència a la
Fabra i Coats de Barcelona.
- Masterclasses Chopin Sessions al Conservatori de Felanitx.
- Concurs de cartells de disfresses per a la Rua 2022.
- Per part de Clean Felanitx s’han dut a terme accions de neteja a
espais del municipi de Felanitx.
- 1a Diada Multiaventura a Sant Salvador per a joves.
- 3a Diada Solidària al Poliesportiu Guillem Timoner per a infants.
- Per part de la Regidoria de Joventut s’ha organitzat una sortida per a
infants i joves.
MARÇ
- Per commemorar el Dia de les Illes Balears s’ha fet una ruta explicant
la història d’alguns dels edificis del centre de Felanitx.
- -Horabaixa de fresses en el Parc Municipal de sa Torre de Felanitx, en
substitució de la Rua.
- Enterro de la sardina.
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- I Cursa de la Dona.
- Commemoració del Dia Internacional de la Dona.
- XIII Mostra de Teatre d’Hivern.
- La Fundació Barceló, amb la col·laboració d’ISDI, posa en marxa la
Beca d’Excel·lència Digital Ciutat de Felanitx.
- III concurs de microrelats per la igualtat, adreçat als alumnes de primària i ESO.
- Es presenta a Felanitx la novena concentració estatal del model de
motos Bultaco Tralla 101.
- Es compleixen 178 anys de l’Enterrossall de la Timba.
- Tres alumnes de l’IES Felanitx queden segons a la fase autonòmica de
la 3ª Olimpíada Científica Juvenil.
- Pluja del mes: 56 litres/m2.
ABRIL
- Cicle de Primavera 2022, concerts i recitals a Felanitx.
- Jornada de neteja als Closos de Can Gaià.
- Per part de l’Ajuntament s’han ofert classes de castellà als ucraïnesos
que han fugit de la guerra i estan d’acollida en el municipi de Felanitx.
- Pregó de Setmana Santa a càrrec de Monsenyor Sebatià Taltavull
Anglada, bisbe de Mallorca.
- Desprès de dos anys de pandèmia s’han fet les processons de Setmana Santa, excepte el Davallament.
- Tallers de Pasqua a Felanitx i Portocolom per a infants.
- Campus tecnològic per a joves.
- X Duatló Trikids a Portocolom.
- XXIV Triatló Internacional de Portocolom.
- Jaume Caldentey Bennàsar, elegit nou jutge de pau titular de Felanitx.
- A Felanitx arriba la flama per la llengua.
- Portocolom acull el campionat d’Espanya de la classe 29 de vela.
- El periodista Andreu Manresa, reelegit director general d’IB3.
- La Cooperativa d’ensenyament Es Lledoner-Sant Alfons ha rebut per
part de la Conselleria d’Educació del Govern Balear un dels premis
del concurs “Jo també vull ser científica”.
- Xisco Duarte, és elegit secretari general dels socialistes de Felanitx.
- VII Certamen de poesia Miquel Bauçà 2022. L’obra guanyadora
Moren els déus de David Jiménez i Cot.
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- Graduació de quatre alumnes del Conservatori Professional de Música
de Felanitx amb les especialitats d’oboè, trompa, trombó i violí.
- A Felanitx, Diada Solidària a favor d’Ucraïna.
- Pluja del mes: 25 litres/m2.
MAIG
- Fira de maig.
- Festes de Sant Isidre i Sant Cinquagesma a s’Horta.
- VIII jornades solidàries del CEIP I. Joan Capó.
- Universitat oberta per a majors a Felanitx.
- Cicle de música coral al Santurari de Sant Salvador.
- Concert de la Capella Mallorquina a Sant Salvador en homenatge a la
Mare de Déu, organitzat i patrocinat per la Fundació Barceló.
- A l’IES Felanitx ha tingut la Fira d’FP.
- Una alumna de l’IES Felanitx guanya el concurs literari AMIC-Ficcions.
- Mai Som Tots Teatre, guardonat en el ”XVII concurs una primavera
de teatre” que va tenir lloc a València, amb la representació d’Art.
- Pluja del mes: 24,4 litres/m2.
JUNY
- 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.
- S’han dut a terme una sèrie d’activitats amb motiu del Dia Internacional dels Arxius.
- Surt Sant Joan Pelós i la música de Sant Marçal.
- X aniversari Rocking Matxin Festival.
- Tomeu Caldentey Julià, guardonat amb el premi Miquel Àngel Riera
de Manacor amb el poemari Cossos.
- XXIV Jornades Multiesportives d’Es Lledoner.
- Es va produïr un incendi agrícola a Son Valls.
- El CEIP s’Algar de Portocolom guanya la campanya “Peque Recicladores”.
- Els alumnes de la Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner- Sant
Alfons participen en la jornada multiesportiva a favor de l’esclerosi
múltiple.
- Concert de l’orquestra de l’Aula de Música Contemporània del Conservatori Professional de Musica de Felanitx
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- Dos alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES Felanitx han estat guardonats per la UIB.
- Festa fi de curs de l’IES Felanitx i Es Lledoner.
- Inici escoles d’estiu a Felanitx, Portocolom, s’Horta i Cas Concos.
- Per part de la Regidoria de Joventut s’han organitzat unes sortides
per a infants i joves.
- Pluja del mes: 1,1 litres/m2.
JULIOL
- A Portocolom, VI Festival a Jazz de Mar, Fira marinera, Nit d’havaneres, cicle de xerrades, vetllades de música, sopars a la fresca, cinema,
mostra de ball, teatre de prop i tota mena de competicions esportives.
- Campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple” a la platja de s’Arenal.
- Festivitat de Sant Jaume a Portocolom.
- Festa de Sant Cristòfol.
- A Felanitx, festa patronal de Santa Margalida.
- XIII Triatló popular Portocolom.
- Concert benèfic per recaptar fons per al Burundi a càrrec de David
Ordinas.
-Es compleixen 100 anys de l’escola d’hidroavions de Portocolom.
- Entrega dels premis “Mestre Rigo Manresa” a alumnes del darrer curs
d’ensenyança primària del col·legi públic “I. Joan Capó”.
- Biel Llinàs, guanyador del Premi Miquel Casablancas 2022 en la
modalitat projecte, per la proposta “instruccions per a una incorporació immediata”.
- III Trobada Musical en el Conservatori de Felanitx.
- A Portocolom Diada de barques tradicionals.
- Es produí un incendi a la via de cintura, davant el Sindicat.
- 27ª Campanya d’excavació al jaciment dels Closos de Can Gaià i jornada de portes obertes.
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PUBLICACIONS I PRESENTACIONS APAREGUDES AL LLARG DE L’ANY
- Presentació del llibre del darrer batle republicà de Felanitx, Pere Oliver i
Domenge. Es tracta de la reedició de La Catalanitat de les Mallorques
(1916), Joanot Colom i Cifre. Instador del Poble (1928). Presentació a
càrrec de Joan Valls de Padrines i Bartomeu Mestre Balutxo.
- On és Saorsa, de Joana Maria Mallol Mestre.
- Salina i Garrida, primer còmic de Pere Bennàssar Albons.
- A laudes, disc del grup Do Natural.
- Semblança biogràfica del músic taujà fra Patrici Rigo de Joan Ciria i
Maimó.
- En defensa de la terra. Mobilitzacions ecologistes a Mallorca (19832007), a càrrec de Maria Mesquida i l’autor Gabriel Mayol.
- Sexe furtiu, generalment plàcid de Joan Mir.
- Els cognoms de les Illes Balears, de Gabriel Bibiloni.
- La pandèmia amb ulls d’infants i joves, elaborat per la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament.
- La Segona República. Mallorca 1931-1936, publicació de quinze autors
coordinats per Pau Tomàs Ramis.
- Apunts per a la trajectòria del músic Joan Vives i Bauçà. Deià, 1831 -Ciutat de Mallorca, 1883, de Joan Círia Maimó.
- Joanot Colom i Cifre, instador de la Germania (1521-1523). Fill Predilecte
de Felanitx, de Ramon Rosselló Vaquer.
- Entre l’oralitat i l’escriptura, un recull de treballs de Josep Antoni Grimalt
Gomila, presentat per Jaume Guiscafrè i Natàlia Hendriks.
- Rara es la enfermedad, historias de superación, recull de relats personals
sobre malalties rares o minoritàries, iniciativa de l’Associació “Muévete
por los que no pueden”.
- Balada de Irkutsk, de Abelardo Gil Leyva.
- Camí del feminisme: llarg trajecte per a les dones, editat per Edicions
UIB.
- Francesca Adrover Tirado: aportació a la música d’arrel tradicional de
Mallorca i altres peces, de Maria Rosa Cons Teixidó.
-12 Llunes, disc de l’Agrupació folkllòrica Abeniara.
- Irish de Mena, novel·la de Miquel Adrover.
- Tecnologia a bord per embarcacions d’esbarjo de Vicenç Vidal Conti.
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Informació Municipal
(agost del 2021 - juliol del 2022)
El pressupost municipal per a l’any 2022
A la Plenària de dia 14 de febrer de 2022, s’aprova el pressupost i la plantilla d’aquest Ajuntament per a l’any 2022, per un import de 26.280.000,00
€.

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capítol
1
2
3
4
5
7
9

DESPESES
Descripció
Despeses de personal
Béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total
INGRESSOS
Descripció
Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers
Total

Import
8.503.250,00 €
8.852.050,00 €
60.000,00 €
1.119.200,00 €
0,00 €
7.625.500,00 €
120.000,00 €
0,00 €
0,00 €
26.280.000,00 €
Import
8.066.000,00 €
753.000,00 €
4.432.000,00 €
5.406.900,00 €
622.100,00 €
0,00 €
7.000.000,00 €
26.280.000,00 €

PRESSUPOST DEL CENTRE CULTURAL
Capítol
2
3
4
Total
Capítol
4
Total

DESPESES
Descripció
Béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
INGRESSOS
Descripció
Transferències corrents
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Import
93.900,00 €
800,00 €
6.500,00 €
101.200,00 €
Import
101.200,00 €
101.200,00 €

En el mes de setembre, el Sr. Juan Diego Vidal Jorquera, d’Unides Podem,
pren possessió del càrrec de regidor.

PERSONAL
Funcionaris
Dia 31 d’octubre de 2021, jubilació d’un operari de la Brigada Municipal.
Dia 2 de novembre de 2021:
un arxiver
un operari polivalent de la Brigada municipal
set policies locals.
Dia 22 de desembre de 2021, jubilació d’un administratiu d’administració
general.
Dia 26 de desembre de 2021, jubilació d’un ajudant de manteniment de la
Brigada Municipal.
Dia 31 de desembre de 2021, jubilació de cinc policies locals.
Dia 1 de febrer de 2022:
un oficial de manteniment de la Brigada Municipa.
dos oficials de la Policia Local en pràctiques.
Dia 21 de març de 2022, un oficial de la Policia Local en pràctiques.
Dia 1 d’abril de 2022, un subinspector de la Policia Local en pràctiques.
Dia 25 d’abril de 2022, set policies locals en pràctiques.
Dia 1 de juny de 2022, un oficial de la Policia Local en comissió de serveis.
Dia 11 de juliol de 2022, un tècnic jurídic del departament d’Obres i Urbanisme.
Dia 7 d’agost de 2022, jubilació d’un operari de la Brigada Municipal.
Personal laboral
De dia 13 de setembre de 2021 al 31 de desembre de 2022, una treballadora social per al projecte «Impuls de la Taula de coordinació i prevenció
contra les violències masclistes» .
Dia 14 d’octubre de 2021, jubilació d’una treballadora familiar.
Dia 15 d’octubre de 2021, una treballadora familiar interina.
Dia 26 de novembre de 2021, una agent de desenvolupament local per al
projecte AODL Felanitx 2020.
Dia 1 d’abril de 2022, una tècnica gestora de Cultura.
45

A part dels moviments de personal funcionari i laboral que hi ha
hagut, s’han iniciat els següents projectes emmarcats dins les convocatòries de projectes de millora de l’ocupabilitat els quals són els
següents:
- Enganxa’t 2021/2022: el mes de novembre del 2021 es va iniciar el programa Enganxa’t 2020/2021 i finalitzarà el mes de desembre del 2022,
finançat pel SOIB amb la participació del SEPE, finançada amb fons de
Conferència Sectorial i cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 s’han
contractat 10 joves durant un període de 12 mesos, alternant hores de
formació (jardineria i fontaneria) amb hores de treball efectiu.
Enganxa’t 2021/2022 compta amb un pressupost de 270.132.27 €, dels
quals 214.824.69 € els aporta el SOIB i 55.307,58 € els aporta l’Ajuntament de Felanitx.
- SOIB Reactiva 2021: el 16 de novembre de 2021 l’Ajuntament de Felanitx va iniciar el programa SOIB REACTIVA 2021 i finalitzà el mes de maig
del 2022. Aquest programa, ha estat promogut pel SOIB i cofinançat pel
FSE i la Conferència Sectorial, amb un pressupost de 35.333,73 €, dels
quals 26.199,75 € els aporta el SOIB i 9.133,98 € els aporta l’Ajuntament
de Felanitx.
Mitjançant aquest programa l’Ajuntament ha contractat un total de 3
persones durant un període de 6 mesos. Les noves incorporacions porten
a terme feines de neteja al terme de Felanitx.
- Acreditació d’espais: per a centres de formació per impartir formació
conduent a certificats de professionalitat dirigida a treballadors desocupats. Aquesta subvenció ha estat cofinançada pel SOIB amb un pressupost de 7.765,68 €, dels quals el 50% (3.882,84 €) els aporta el SOIB i
l’altra 50% (3.882,84 €) els aporta l’Ajuntament de Felanitx.

REALITZACIONS
S’adjudica el contracte del servei de consergeria i neteja del pavelló Poliesportiu Toni Peña i del camp d’esports d’Es Cavaller, a l’empresa NARTHA
SERVEIS I MANAGEMENTS EMPRESARIAL, SL, per un preu de 61.322,22 €
anuals més l’IVA de 12.877,66 € anuals.
Es reduïren al 50% les taxes previstes a l’Ordenança reguladora de la taxa
per parades, atraccions per mercats i fires en el terme municipal de Felanitx; per a l’ocupació durant les Festes de Sant Agustí a la part de baix del
Parc Municipal, a totes les sol·licituds autoritzades d’activitats itinerants i
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de venda ambulant durant l’exercici 2021, amb la finalitat d’ajudar a
pal·liar els efectes de la COVID-19 en el sector dels firaires.
Es cediren els terrenys d’ús públic al camp de futbol de Cas Concos, a cost
zero per a l’ocupació durant les Festes de Sant Nicolau de Cas Concos, a
totes les sol·licituds autoritzades d’activitats itinerants i de venda ambulant durant l’exercici 2021, amb la finalitat d’ajudar a pal·liar els efectes
de la COVID-19 en el sector dels firaires.
S’aprova el conveni de col·laboració amb l’Associació Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació per a l’any 2021. L’Ajuntament fa una aportació
de 17.000 €.
S’han dut a terme les obres de construcció de la deixalleria de Felanitx.
Aquestes varen ser adjudicades a l’empresa MELCHOR MASCARÓ SLU,
per un preu de 245.576,70 € més l’IVA de 51.571,11 €.
S’acorda adherir l’Ajuntament de Felanitx a la central de contractació de la
FELIB a fi de poder contractar les obres, serveis i subministraments a través de l’esmentada central, de conformitat a les condicions i preus que es
fixen en els corresponents contractes o acords marc que se subscriguin
entre la central i les empreses adjudicatàries d’aquests.
Es cedeix l’ús de la part de l’immoble, l’Hospici, que comprèn tota la superfície reformada de la primera planta (387,53 m 2 de superfície útil), perquè es destini a centre de dia i a residència, així com la zona de cuines
(35,27 m2 de superfície útils) situada en planta baixa, a Aproscom Fundació, amb caràcter gratuït, i per a la prestació per part d’aquest dels serveis
de centre de dia i de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a la primera planta de l’immoble.
S’aprova inicialment el Pla general del municipi de Felanitx, redactat per la
UTE JORNET LLOP PASTOR, SLP i GABINET D’ANÀLISI AMBIENTAL I TERRITORIAL, SL, que conté les determinacions de caràcter estructural de tot el
municipi.
S’aprova inicialment el Pla d’ordenació detallada de la Ciutat de Felanitx,
que conté les determinacions de caràcter detallat d’aquesta localitat, així
com el de Portocolom, Cas Concos i es Carritxó, s’Horta i Vall d’Or Golf,
Cala Serena i Cala Ferrera.
S’aprova inicialment el Pla d’ordenació detallada del sòl rústic de Felanitx,
que conté les determinacions de caràcter detallat del sòl rústic de tot el
municipi de Felanitx.
S’aprova l’Estudi ambiental estratègic corresponent al Pla general i als sis
plans d’ordenació detallada del municipi de Felanitx.
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S’adjudica el contracte basat en l’Acord Marc de mobilitat sostenible, mitjançant el subministrament de vehicles 100% elèctrics amb destinació a
les entitats locals de les Illes Balears, per al subministrament d’un vehicle
elèctric tipus furgó model OPEL VIVARO, personalitzat mitjançant la corresponent retolació i amb destinació a la Brigada Municipal, a l’empresa
INCA CENTRO AUTO SA, per un preu de 37.107,45 €, IVA inclòs.
S’acorda nomenar Fills Predilectes de Felanitx Maria Vich i Nadal i Joanot
Colom i Cifre.
S’ha pavimentat el camí de Son Suau, que enllaça el carrer Rocabertí amb la
carretera de Sant Salvador.
S’ha cedit l’ús de la planta inferior del Centre Cívic de Portocolom, al Servei
de Salut de les Illes Balears, amb caràcter gratuït, i per a la prestació per
part d’aquest dels serveis inherents a la Unitat Bàsica de Portocolom.
S’acorda nomenar la nova pista d’atletisme de Felanitx com a Pista d’Atletisme Joan Pons.
S’aprova el conveni de col·laboració amb l’Associació Estel de Llevant per a
l’any 2021, amb l’objecte de contribuir al manteniment de les accions i
projectes d’atenció a les persones afectades per malalties mentals de la
comarca del Llevant, així com el manteniment del centre social de l’Associació. L’Ajuntament fa una aportació de 12.250 €.
S’aprova el conveni de col·laboració amb La Sonrisa Médica per a l’any
2021, amb l’objecte de millorar la qualitat de vida a les famílies hospitalitzades, gràcies a les actuacions regulars dels pallassos d’hospital professionals. L’Ajuntament fa una aportació de 3.000,00 €.
S’aprova el conveni de col·laboració amb APROSCOM Fundació, per tal de
contribuir a la defensa dels drets i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.
S’acorda l’adhesió com a entitat participant en el programa pilot amb la
Fundació Reconatura per millorar els sistemes de separació en origen i de
preparació per a la reutilització i reciclatge de residus en el marc del projecte «Ciclos CLOORP».
S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Cementeri parroquial
de s’Horta, per a l’any 2021, amb la finalitat de contribuir a la consecució
de les seves finalitats, entre elles el manteniment, conservació i decòrum
del Cementiri de s’Horta. L’Ajuntament col·labora amb l’aportació de
10.000 €.
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S’aprova definitivament el Projecte de reurbanització i millora del tram del
carrer Zavellà comprès entre c/ Anglessola i c/ Molí de n’Hereu, de Felanitx, amb un pressupost de 243.367,56 €.
S’acorda l’adhesió de l’Ajuntament de Felanitx a la Carta dels Dies Europeus
de la Solidaritat Local.
Els 3 objectius principals dels EDLS són:
Informar i mobilitzar la ciutadania i tots els actors locals en la qüestió del
desenvolupament sostenible i la cooperació internacional, amb particular
atenció als ODS establerts per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Promoure el seu compromís i suport en favor del desenvolupament sostenible local i global per a tots/es a través de les accions de cooperació descentralitzada i aliances amb ciutat i regions del món.
Enfortir els vincles amb altres ciutats i regions a Europa per una acció global més influent. L’intercanvi d’experiències és clau per fomentar una solidaritat global més sòlida.
S’han dut a terme les obres de reurbanització i millora de la plaça de s’Arraval de Felanitx incloent el condicionament del solar del c/ Aigo. Aquestes
varen ser adjudicades a l’empresa VITRAC OBRA PÚBLICA, SL, per un
preu de 190.459,50 € més l’IVA de 39.996,50 €.
S’aprova el Projecte per a l’ocupació de béns de domini públic marítim –
terrestre estatal per a l’explotació d’instal·lacions temporals en les platges
del terme municipal de Felanitx per a les temporades 2022-2025.
S’adjudiquen les obres de reforma per a l’adaptació a ús de biblioteca i
dependències municipals de l’edifici de Sa Sínia de Portocolom, a l’empresa Construcciones Olives, SL, per un preu de 331.339,95 € més l’IVA de
69.581,39 €.
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx i el
Ministeri de l’Interior, a través de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries per al compliment de penes de treball en benefici a la comunitat.
S’aprova definitivament el Projecte de reurbanització i millora del carrers
Cardenal d’es Rossells i Guillem Joan Obrador – Cas Concos. El pressupost
base per contracta serà de 130.266,55 €.
S’han dut a terme les obres de millora de serveis, accessibilitat, sostenibilitat
i reurbanització del passeig Joan Estelrich de Felanitx. Aquestes varen ser
adjudicades a l’empresa Excavaciones s’Horta, SA, per un preu de
299.885,58 € més l’IVA de 62.975,97 €.
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S’adjudiquen les obres de reforma i canvi d’ús de magatzem a local polivalent i oficines de l’antic magatzem de l’Hospici de Felanitx, a l’empresa
Construcciones Olives, SL, per un preu de 264.987,52 € més l’IVA de
55.647,38 €.
S’adjudica el contracte del subministrament d’energia calorífica i manteniment i gestió de la caldera de biomassa del Poliesportiu Guillem Timoner,
a l’empresa Ondoan Servicios SA.
S’aprova el conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Felanitx per a
l’any 2022, 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 la Universitat de les Illes Balears
per a l’any 2022, per tal de contribuir al projecte d’excavacions del poblat
arqueològic dels Closos de Can Gaià L’Ajuntament farà una aportació de
12.000 €.
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx l’Institut
Balear de l’Energia per a la millora i manteniment del sistema públic de
recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears (MELIB).
S’aprova la signatura de l’acord de col·laboració entre l’IES Felanitx - SOIB i
l’Ajuntament de Felanitx per al desenvolupament de les pràctiques formatives en centres de treball.
S’adjudica el contracte de concessió del lloc de venda núm. 5 del Mercat
Municipal de Felanitx, destinat al servei de bar, a Multiserveis Sol Natura
2006 SL.
S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Felanitx per a la música i les arts escèniques per a l’any 2022, l’objecte d’aquest es 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’aportació de l’Ajuntament és de 200.000 €.
S’aprova el conveni de col·laboració amb la Col·lecció museogràfica Fundació Cosme Bauçà, per a l’any 2022. L’objecte és 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 farà una aportació de 40.000,00 €.
S’adjudica la contracta del subministrament d’un vehicle elèctric per a la Brigada Municipal de Felanitx a l’empresa PLATAFORMA COMERCIAL DE
RETAIL SA, per un preu de 23.920,71 € més l’IVA de 5.023,35 €.
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S’aprova el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regiran la contractació de la concessió del servei
públic d’atenció a la primera infància a les escoletes Pere Oliver i Domenge, Es Faralló i Sa Miloca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb un tipus màxim de licitació de 66.211,33 € anuals IVA exempt
(Lot 1), 50.426,95 € anuals IVA exempt (Lot 2) i 67.271,32 € anuals IVA
exempt (Lot 3).
S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació de la concessió per a l’explotació d’instal·lacions i serveis
en el recinte del Parc Municipal de sa Torre durant les festes de Sant
Agustí (temporades 2022-2025), mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
S’aprova inicialment el Projecte d’addició de dos porxos al pati del CEIP Inspector Joan Capó de Felanitx. El pressupost total d’execució per contracta
és de 57.748,11 €.
S’aprova inicialment el Projecte de reurbanització i millora de serveis del carrer Son Morei més un tram de la plaça de sa Font de Santa Margalida, de
Felanitx. El pressupost d’execució per contracta és de 275.976,34 IVA,
inclòs.
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx i el Consell de Mallorca per a la prestació dels serveis d’Atenció Psicològica i d’Informació Jurídica de la DI d’Igualtat i Diversitat.
S’aprova definitivament el Projecte de reforma dels carrers Port de Palos i El
Salvador de Portocolom. El pressupost base de licitació es fixa en
734.673,53€.
S’adjudica el contracte del servei de control de plagues i higiene ambiental
a diverses zones del terme municipal de Felanitx, a l’empresa LOKÍMICA,
SA per un preu de 24.925,00 € anuals més l’IVA de 4.867,94 € anuals.
S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Felanitx i
DACESMA. L’objecte de l’entitat es poder col·laborar amb els serveis
Socials Comunitaris Bàsics de Felanitx per atendre millor les persones amb
dany cerebral sobrevingut.
S’adjudica el contracte del servei d’il·luminació i sonorització en el recinte
del Parc Municipal durant les festes de Sant Agustí 2022 a l’empresa ON
LINE SONORITZACIONS, SL, pel preu de 44.999,00 € més l’IVA de
9.449,79 €.
51

S’acorda l’adhesió de l’Ajuntament de Felanitx a l’Associació GALP Mallorca. El principal objectiu és la impulsió del desenvolupament sostenible del
medi, costaner i marítim de l’illa de Mallorca.
Des del departament de Comerç, durant l’any 2021 fins al juliol del 2022
s’han duit a terme 3 campanyes:
- Campanya ”Mou Felanitx” de vals de compra per a la promoció i reactivació del comerç local. Aquesta campanya s’ha dividit al llarg del 2021
amb tres campanyes (Primavera 2021, Estiu 2021 i Tardor 2021), el que
ha suposat que els ciutadans del Municipi han bescanviat un total de
8.497 vals, el que ha generat un moviment dins l’economia local per un
valor de 305.015,80€. A n’aquesta campanya l’Ajuntament ha subvencionat un total de 72.620€.
- Campanya “Targeta Fidelització 2022” per promocionar i revitalitzar el
teixit comercial on els clients que realitzin compres als establiments adherits del municipi de Felanitx, rebran una targeta que aniran emplenant
mitjançant el segell del comerç i una vegada completada la podran bescanviar per una bossa de compra.
- Comerç Escola. Les escoles del municipi de Felanitx (CEIP Inspector Joan
Capó, es Lledoner, CEIP Migjorn, CEIP S’Algar i CEIP Reina Sofia) participen en diferents activitats del programa comerç escola (punts de llibre per
Sant Jordi, visites guiades als establiments comercials i el comerç visita a
l’escola) per donar a conèixer el comerç local i de proximitat al infants del
municipi.
- S’han retirats contenidors de la via pública (carrer Santanyí, carrer Guillem
Timoner i a davant els locals socials de Son Negre i Son Mesquida) per tal
de concentrar la recollida a la deixalleria.
- Per part de la Policia Local de Felanitx es fa entrega de dotze unitats de
guardapits antibales de nivell 3A a l’Associació Família Ucraïnesa.
- L’Ajuntament de Felanitx, a través de la regidoria d’educació i amb
col·laboració del CEPA Sud, posen en marxa tallers de conversa en català.
S’ha dut a terme la remodelació de la zona infantil del Parc Municipal.
En el Poliesportiu Guillem Timoner, s’ha muntat una nova zona d’elements per a la calistenia.
Des de l’àrea de Serveis Socials, juntament amb el policia tutor, s’han fet
tallers de classes de teoria en educació viària a tots els centres educatius
del municipi.
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