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Presentació 

 

Estimats veïns, veïnes i professionals dels barris de Santa Catalina i Es Jonquet, tenim el plaer 

de presentar-vos aquesta guia de recursos i entitats dels barris; pensem que pot ser d’utilitat a 

l’hora de cercar informació d’algun servei, associació o entitat. 

 

 

La guia s’emmarca dins el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) 

desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”. El 

Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat pel foment de la 

convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les 

condicions de vida de totes les persones que viuen en el territori. En aquest sentit, es planteja 

mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i 

administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i 

subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local. 

 

 

Equip ICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ÍNDEX 

 
 

 

CEIP  SANTA CATALINA ........................................................................................ 7 

CEIP REI JAUME I .................................................................................................. 8 

C.C VERGE DEL CARME ....................................................................................... 9 

C.C  MARE DE DÉU DE LES ESCOLES PÍES ...................................................... 10 

ESCOLA D’INFANTS DE SANTA CATALINA ........................................................ 11 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES AMICS DEL CP SANTA CATALINA .... 13 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL C.P  REI JAUME I ................................. 14 

AMIPA C.C VIRGEN DEL CARMEN ...................................................................... 16 

APA NUESTRA SEÑORA DE LAS ESCUELAS PIAS ........................................... 17 

CENTRE DE SALUT.............................................................................................. 18 

UNITAT SALUT MENTAL SON PISÀ .................................................................... 20 

ATENZIA ............................................................................................................... 21 

CAD JOVE  (centre d’atenció a les drogodependències jove) ................................ 22 

CAD 2  (centre d’atenció a les drogodependències) .............................................. 24 

CENTRE BASE JOAN CRESPÍ ............................................................................. 26 

ASOCIACIÓN SILOÉ ............................................................................................. 27 

CMSS PONENT .................................................................................................... 28 

CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA ............................................................... 30 

POLICIA DE BARRI ............................................................................................... 32 

CASAL DE BARRI SANTA CATALINA I ES JONQUET ......................................... 33 

TEATRE MAR I TERRA ......................................................................................... 35 

BIBLIOTECA ......................................................................................................... 36 

DINAMO (Servei de Dinamització Jove de Palma) ................................................ 37 

PARRÒQUIA VERGE DEL CARME ...................................................................... 38 

PARRÒQUIA DE LA  IMMACULADA CONCEPCIÓ .............................................. 39 

HERMANAS DE LA CARIDAD .............................................................................. 40 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÈLICA DE PALMA DE MALLORCA ........................ 41 

FUNDACIÓ VICENTE FERRER ............................................................................ 43 

ONG CARUMANDA............................................................................................... 45 

CASAL JONQUET per la promoció de l’autonomia personal. ................................ 46 

LLAR GENT GRAN D’AVINGUDA ARGENTINA ................................................... 48 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT BONA GENT ............................... 50 

ASSOCIACIÓ CULTURAL ARRAVAL SANTA CATALINA .................................... 51 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’ES JONQUET ............................................................ 52 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI CIVIC DE SANTA CATALINA ............................ 53 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  ES RAVAL DE SANTA CATALINA ............................... 54 

UNIÓ  D’ASSOCIACIONS DE MALLORCA ........................................................... 55 



 

 

ASSOCIACIÓ  MERCAT SANTA CATALINA ........................................................ 56 

ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS DE SANTA CATALINA ............................... 57 

ASSOCIACIÓ DE DONES DE LES  ILLES BALEARS PER A LA SALUT (ADIBS) ............ 58 

AS. CULTURAL FESTES DEL CARME ................................................................. 59 

AS. CULTURAL GRUPO FOLKLORICO BALLADORS DE LLUC ......................... 60 

AS. AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA ......................................................... 61 

AD PENYA ARRAVAL ........................................................................................... 62 

CLUB SANTA CATALINA ATLÉTICO .................................................................... 64 

CLUB CICLISTA SANTA CATALINA ..................................................................... 65 

ASOCIACIÓN DE MAYORES POR EL EMPLEO EN BALEARES (AMPEB) ......... 66 

ASSOCIACIÓ ARTS NÓMADES ........................................................................... 67 

HOGAR CANARIO EN BALEARES ....................................................................... 68 

ICI (PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITARIA INTERCULTURAL) ............... 69 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 

 
 

Dades generals 

Nom CEIP  SANTA CATALINA 

Direcció C/ Caro nº36 C.P. 07013 

Tel. 971731801 / 649604968 Fax. 971731801 

E-mail ceipsantacatalina@educacio.caib.es  

 

Persona de contacte 

Nom Juan Carlos Arévalo 

Càrrec Director 

Telèfon 971731801 Tel. mòbil  

E-mail jcarevalo@educacio.caib.es  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: Educació  

Dependència orgànica: Conselleria d’educació  

Professionals (nº i perfil): 17 mestres, 1 logopeda, 1 pedagog i 2 ATE , tots a temps 
complet.. Més 1 pedagog, 1 fisioterapeuta, 1 orientador i 1 treballador social a temps 
compartit 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Proporcionar una ensenyança pública i oferir una educació de qualitat.  
 

 

Població que atén: 
 

 Nins de 3 a 12 anys 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Activitats realitzades conjuntament amb altres recursos del barri:  
 Consulta de salut dirigida als joves de sisè de Primària 
 Cercle de xerrades desenvolupat per l’ infermera del centre de salut  (des de 

Infantil a tota la Primària) 
 Taller de Conta- contes a la biblioteca del barri (català, castellà i anglès) 
 Visites al mercat de Santa Catalina 
 Visites al museu “Es Baluard” 
 Festival de Nadal a la parròquia de Verge del Carme. 
 Col·laboració esportiva amb l’ONG Carumanda. 
 Visites a la biblioteca de Can Sales. 
 Participació en activitats promogudes pels teatres municipals (Mar i Terra i 

Catalina Valls) 
 Coordinació dels equips directius dels centres públics de la zona (Primària i 

Secundària) 
 Activitats intergeneracionals, amb la col·laboració de l’ universitat oberta de majors i 

padrins del barri. 
 

Observacions: 
 

 Pàgina web: www.cpsantacatalina.com  
 

 

mailto:ceipsantacatalina@educacio.caib.es
mailto:jcarevalo@educacio.caib.es
http://www.cpsantacatalina.com/
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Dades generals 

Nom CEIP REI JAUME I 

Direcció Plaça La Feixina, 1 C.P. 07013 

Tel. 971731339 Fax. 971220043 

E-mail ceipreijaumei@educacio.caib.es   

 

Persona de contacte 

Nom Josep Ferrus 

Càrrec Director 

Telèfon 971731339 Tel. mòbil - 

E-mail jferrus@ceipreijaumei.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: Educació 

Dependència orgànica: Conselleria d’Educació 

Professionals (nº i perfil):  8 professors d’infantil, 27 professors de primària, 1 cap 
d’estudis, secretària, director, administrativa, 3 persones del servei de neteja, 1 
persona encarregada del menjador escolar, 1 persona de manteniment (setmanal). 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Proporcionar una ensenyança pública i oferir una educació de qualitat.  
 

Població que atén: 
 

 Nins de 3 a 12 anys 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Escacs i Rugbi (a càrrec del IME) 
 Menjador escolar 
 Activitat dia de la Pau, festival de Nadal, concert de Nadal,  venta de coques per part dels 

alumnes pel campament de La Victòria, torrada per Sant Antoni, col·laboració amb l’Apima 
envers el cicle de xerrades dirigit als pares, jornada de portes obertes, festa “Campins-
Gaudí”,  etc... 

 

Altres activitats previstes: 
 

 Festival fi de curs 
 

Observacions: 
 

 Pàgina web:  www.ceipreijaumei.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ceipreijaumei@educacio.caib.es
mailto:jferrus@ceipreijaumei.com
http://www.ceipreijaumei.com/
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Dades generals 

Nom C.C VERGE DEL CARME 

Direcció C/ Murillo, 48 C.P. 07013 

Tel. 971730630 Fax. 971730725 

E-mail vcarmenpm@planalfa.es  

 

Persona de contacte 

Nom Carmen Sastre 

Càrrec Directora 

Telèfon 971730630 Tel. mòbil - 

E-mail vcarmenpm@planalfa.es 

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  Educació  

Dependència orgànica: Conselleria d’Educació 

Professionals (nº i perfil):  53 professors (23 infantil i primària i 30 secundària) i 3 
PAS (Personal de administració i serveis) 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Proporcionar una ensenyança concertada amb valors cristians i oferir una educació de 
qualitat.  

 

Població que atén: 
 

 Nins i joves de 3 a 16 anys 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Servei de menjador 
 Servei de guarderia: de 7:30h a 9:00h i de 17h a 18h. 
 Activitats extraescolars:  anglès, Aloha (càlcul mental matemàtic), boleros, judo, 

psicomotricitat , futbol, bàsquet, escacs i tècniques d’estudi.  Horari de 17h a 18h i de 
13:45h a 14:45h. 

 ONG Carumanda (veure fitxa guia de recursos) 
 Activitats obertes al barri: mercadet de Nadal, berenar solidari en el mes de Novembre i 

torneig de futbol en el mes de Març.  
 

Observacions: 
 

 Pàgina web:  www.vcarmenpalma.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vcarmenpm@planalfa.es
mailto:vcarmenpm@planalfa.es
http://www.vcarmenpalma.com/
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Dades generals 

Nom 
C.C  MARE DE DÉU DE LES ESCOLES PÍES 
(Institut filles de Maria Religioses de les Escoles Pies) 

Direcció C/ Joan Crespí, 30 C.P. 07013 

Tel. 971730314 Fax.  

E-mail info@escolapiespalma.org  

 

Persona de contacte 

Nom Nuska 

Càrrec Professora 

Telèfon 971730314 Tel. mòbil - 

E-mail nuskalozano@escolapiespalma.org  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: Educació  

Dependència orgànica:  Conselleria 

Professionals (nº i perfil): 4 persones a infantil, 11 persones a primària (tutors i 
especialistes), 12 persones a secundària (tutors i especialistes), 1 Orientadora, 
5 persones de personal no docent (porteria, menjador, guarderia matinal, secretaria). 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Proporcionar una ensenyança concertada amb valors cristians i oferir una educació de 
qualitat.  
 

Població que atén: 
 

 Nins i joves de 3 a 16 anys 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Els divendres quinzenalment, un grup de professores del centre, gestiona un esplai dirigit 
als joves del  centre educatiu. Es duen a terme activitats i tallers en el mateix centre . Els 
joves també col·laboren puntualment  en iniciatives comunitàries.  

 Activitats extraescolars que les organitza l'escola (anglès, música i judo). 
 Guarderia matinal (organitzada per l'escola). 
 Menjador escolar (organitzada per l'escola). 
 Jornada de portes obertes. El primer dimarts de cada mes els pares poden anar a l'escola 

a les 16:30 (mitja hora abans de la sortida) i entrar a la classe, veure les feines.... 
 

Altres activitats previstes: 
 

 Activitat intergeneracional  entre joves de secundària i persones majors del barri. 
 

Observacions: 
 

 Cada any s’organitza un sopar d’antics alumnes de l’escola 
 El curs 2013-2014 es va organitzar una activitat conjunta entre un grup d’infantil de 3 anys 

del col·legi  “Escolàpies” i un grup de 1-2 anys de l’escoleta “Serra Ma Merra” (Son 
Espanyolet) 

 Pàgina web: http://escolapiespalma.org 
 

 
 

mailto:info@escolapiespalma.org
mailto:nuskalozano@escolapiespalma.org
http://escolapiespalma.org/
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Dades generals 

Nom ESCOLA D’INFANTS DE SANTA CATALINA 

Direcció C/ Despuig, 10 C.P. 07013 

Tel. 971737395 Fax. - 

E-mail eisantacatalina@pmei.a-palma.es  

 

Persona de contacte 

Nom Lourdes 

Càrrec Directora escola 

Telèfon 971737395 Tel. mòbil - 

E-mail eisantacatalina@pmei.a-palma.es 

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: Educació i cultura 

Dependència orgànica:  Conselleria d’educació i cultura (patronat d’Escoletes 
públiques de les Illes Balears) – Ajuntament de Palma 

Professionals (nº i perfil):  20 professionals  
1 Directora escola 
1 Mestra de suport 
10 mestres 
6 TSEI 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Oferir una intervenció educativa de qualitat als nins de 0 a 3 anys que s’adapti al seu 
desenvolupament, característiques i entorn familiar. 

 Metodologia:  
 

o Potenciar el desenvolupament educatiu, social i afectiu del nins i nines de 0 a 3 
anys. Una escola oberta a les famílies. 

o Utilització de la llengua 
o Treball de objectius pedagògics en funció de l’edat 
o Integració dels nins i nines amb necessitats específiques de suport educatiu en 

col·laboració amb la conselleria d’Educació, cultura i universitats,  
o Afavorir el desenvolupament integral dels nins i nines mitjançant l’evolució de les, 

seves capacitats, potenciar la participació de les famílies, impulsar un ambient 
educatiu,etc... 

o Potenciar la creativitat i motivació dels nins i nines  
o Promoure la convivència, socialització i coneixement de l’entorn més proper. 
o Fomentar l’ igualtat i la no discriminació per raó de sexe. 

 

Població que atén: 
 

 Nins de 0 a 3 anys  i les seves famílies 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Es realitzen activitats diàriament, dirigides i adaptades als grups de nins.  
 Es contracten actuacions de teatre i de música. 
 Cada any es realitza una sortida al ram amb el grup de 2-3 anys. 
 Es realitzen activitats puntuals a nivell intern durant les festes populars: Dia de les Verges, 

Nadal, Sant Antoni, Carnestoltes, Jaia Corema, etc.. 

mailto:eisantacatalina@pmei.a-palma.es
mailto:eisantacatalina@pmei.a-palma.es
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Altres activitats previstes: 
 

 Es realitza una festa en Primavera on es fa amb els infants la representació del conte de 
l’escola 

 Per Nadal i Final de curs, juntament amb l’amipa, es fa una festa amb la participació de 
totes les famílies. 

 

Observacions: 
 

 Horari de l’escoleta: de 7:30h (servei d’acollida)  fins les 17:00h. 
 Servei de menjador  
 Sol·licitud de plaça (existeixen uns barems de puntuació): 

o Preinscripcions: mes d’Abril 
o Llistes provisionals: mes de Maig 
o Llistes definitives: mes de Juny 
o Formalització matricula: mes de Juny 

 Existeixen uns criteris de descompte (quota reduïda). Intervenen serveis socials i s’ha de 
complir amb un pla de feina acordat.  També s’han de complir unes condiciones molt 
concretes (situació d’atur, horari laboral incompatible amb la cura dels infants, etc...) 
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES AMICS DEL CP SANTA CATALINA 

Direcció C/  Caro, 36 C.P. 07013 

Tel. 
971731801 (escola)  -  657163058  
(presidenta) 

Fax.  

E-mail apima.santacatalina@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Victoria  Lopez Garrido 

Càrrec Presidenta 

Telèfon - Tel. mòbil 657163058 

E-mail apima.santacatalina@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  2001 

Nº de socis:  106 

Composició Junta directiva:   
President:  Victoria López Garrido 
Vicepresident:  Javier Salanova Trius 
Secretari: Francisca MªOliver Acosta  
Tresorer: Camino Llompart Herrera 
Vocals: Paz Aritzi Compañon, Imane Azizi, Encarna Cortés Garrido, Mª Carmen 
Cuellar Torres, Daniela Martínez, MªDolores Mora Palmer, Laura Cecilia Pérez, 
Juana Ramis Prats.  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Implicar a les famílies dins la comunitat educativa 
 Millorar la programació d’ activitats extraescolars de la franja d’horabaixa 
 Potenciar la relació i col·laboració  amb l’equip escolar.  
 Fomentar la relació i col·laboració amb els agents del barri 

 

Població que atén: 
 

 Nins de 3 a 12 anys i  les seves famílies 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Activitats extraescolars de 15h a 17h, de dilluns a divendres: 
 

o Taekwondo, anglès, teatre, ludoteca, voleibol, gimnàstica rítmica (IME), 
creativitat tèxtil,  judo (IME), Flag Rugby (IME), dibuix,  dansa moderna, ballet, 
etc… 

 
 Celebració de les festes dintre del centre educatiu,  donant suport a l’equip directiu, 

professorat i alumnat 
 Col·laboracions amb entitats i serveis del barri per l’organització de les festes populars 
 Activitats amb famílies els dissabtes dematins (l’horari depèn de l’activitat, però 

normalment es de 10h a 13h). 
 

Observacions: 
 

 Horari d’atenció:  Dimarts i dijous de 9h a 9:30h i dimecres  de 16h a 17h. 
 Escola d’estiu amb  l’empresa  “Citrik”. 

 

mailto:apima.santacatalina@gmail.com
mailto:apima.santacatalina@gmail.com
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL C.P  REI JAUME I 

Direcció Plaça Feixina, 1 C.P. 07013 

Tel. 648453779 Fax. - 

E-mail apimajaumei@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Claudia Viotti 

Càrrec Vicepresidenta 

Telèfon - Tel. mòbil 648453779 

E-mail apimajaumei@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1978 

Nº de socis:  101 aprox. 

Composició Junta directiva:   
President:  Maria De Lujan Giorno 
Vicepresident:: Claudia Viotti  
Secretari: Llorenç Burguera Arias 
Tresorer: Claudia Viotti 
Vocals:  Alejandro Marcelo Acuña Toledo, Nancy  Carolina  Mercado  Carrera, 
Regiana Ferreira Gonzaga, Patricia Verónica Flores Villar, Silvina Alejandra 
Muschini, Gabriela Isabel Draghi, Aina Noguera Tugores.   

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Afavorir la relació i comunicació entre les famílies i els referents escolars 
 Afavorir la conciliació familiar i laboral dels pares dels  nins 
 Fomentar espais de relació entre professorat, alumnes, pares i Apima.  
 Fomentar la participació en la vida comunitària del barri  

 

Població que atén: 
 

 Nins de 3 a 12 anys i  les seves famílies 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Activitats extraescolars de 15:30h a 18h, de dilluns a divendres,  per nins de 3 a 12 anys. 
o Ludoteca, reforç educatiu, creativitat infantil  i art,  patinatge, zumba i futbol 

 Escoleta matinera: de 7:30h a 9:00h per nins de 3 a 12 anys 
 Espai per pares “Crecer educando” (cercle de xerrades) 
 Col·laboració  amb altres serveis i entitats per la celebració de les festes al barri 
 Dinamització de les festes dins el centre educatiu, amb el suport de l’equip directiu  
 Mercadet solidari per la recaptació de fons per ajudar a determinades associacions 
 Realització d’activitats benèfiques de caràcter extraordinari 
 Escola d’estiu  de Juny a Setembre (amb “Espai Màgic”) 

 

Altres activitats previstes: 
 

 Creació de dues activitats extraescolars noves:  Kung fu per infantil i taller de conversa 
amb anglès. 

 
 
 

mailto:apimajaumei@gmail.com
mailto:apimajaumei@gmail.com
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Observacions: 
 

 Horari d’atenció:  de dilluns a divendres de 9:00h a 9:30h i dimarts i dijous horabaixa de 
15:30h a 17:30h. 
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Dades generals 

Nom AMIPA C.C VIRGEN DEL CARMEN 

Direcció C/ Murillo, 48 C.P. 07013 

Tel. 971730630 Fax. 971730725 

E-mail aliciagoro@htomail.com 

 

Persona de contacte 

Nom Alicia 

Càrrec Vicepresidenta 

Telèfon - Tel. mòbil 687091514 

E-mail aliciagoro@htomail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: - 

Nº de socis: 250 

Composició Junta directiva:  
President:  Isabel García 
Vicepresident:: Alicia Gómez 
Secretari: Clara Berzosa 
Tresorer: José Riera 
Vocals:  Bartolomé Amengual, Claudia Polich, Inés Schlosser, Teresa Capó, 
Mercedes Campins 

 

Tasca 

Objectius:   
 

 Mediació entre pares i escola 

 

Població que atén:  
 

 A totes les famílies associades 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen:  
 

 Existeix un fons social per a famílies  que hagin sofert  la mort d’un progenitor  i  també per 
aquelles famílies amb manca de recursos econòmics.  

 S’ofereixen  activitats  extraescolars: Judo, aula d’estudi,  escacs, etc... 

 

Altres activitats previstes:  
 

 A principi de cada curs es realitza un sondeig proposant noves activitats. 
 

 
Observacions: 
- 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:aliciagoro@htomail.com
mailto:aliciagoro@htomail.com
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Dades generals 

Nom APA NUESTRA SEÑORA DE LAS ESCUELAS PIAS 

Direcció C/ Joan Crespí, 30  C.P. 07013 

Tel. 666954494 Fax. - 

E-mail apaescolapiespalma@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Joana Maria Radó 

Càrrec Presidenta 

Telèfon - Tel. mòbil 666954494 

E-mail apaescolapiespalma@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  any 1975-1976 

Nº de socis:  130 aprox. 

Composició Junta directiva:  
Presidenta:  Joana Maria Radó  
Vicepresident:  Antonia Ferragut 
Secretari: Carmen Garcia 
Tresorer: Isabel Lirón 
Vocals: Andreu Casanova, Encarnación Fernández,  Nieves León, Andrés Mayol. 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Col·laborar i participar conjuntament amb l’equip directiu per  tal de millorar les condicions  
de manteniment de l’escola i organitzar les festes i activitats. 

 Donar suport a les famílies de l’escola que ho necessiten   
 

Població que atén: 
 

 Tots els nins de l’escola i les seves famílies  
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Aportacions puntuals a l’escola per despeses de manteniment 
 Organització de les següents festes:   

o Sant Antoni 
o festa “Madre Paula” (fundadora) 
o Batukada per la festa de Carnestoltes 
o San José de Calasanz  (sortida al cinema o al teatre) 
o Torrada de l’amistat (nit de ball de bot, torrada...) 
o Dinar de Germanò 
o Subvencions per postals nadalenques 
o Festa de l’aigua (festa de fi de curs), conjuntament amb l’escola.  
o Etc... 

 

Altres activitats previstes: 
 

 Xerrades preventives envers consum d’alcohol, xarxes socials i violència de gènere.  
 

Observacions:  
 

 Horari d’atenció: tos els matins de 9h a 9:30h 
 

 

mailto:apaescolapiespalma@gmail.com
mailto:apaescolapiespalma@gmail.com
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Dades generals 

Nom CENTRE DE SALUT  

Direcció Plaça Pau Casals s/n C.P. 07013 

Tel. 
971450450 
Cita prèvia: 902079079 

Fax. - 

E-mail - 

 

Persona de contacte 

Nom Mª Dolores Sanmartín Fernández / Yolanda Muñoz  

Càrrec Coordinadora del centre de salut  i gestora de casos de Ponent 

Telèfon 971450450  Tel. mòbil - 

E-mail dsanmartin@ibsalut.caib.es /  ymunyoz@ibsalut.caib.es  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  Salut 

Dependència orgànica:  Ibsalut 

Professionals (nº i perfil): 10 metges, 2 pediatres, 8 infermeres, 1 infermera pediatria, 
2 fisioterapeutes, 1 higienista dental, 1 auxiliar dentista, 3 odontòlegs, 6 
administratius, 1 treballadora social a temps parcial, 1 metge rehabilitadora  i 1 
comare . 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Oferir  serveis metges de qualitat 
 

Població que atén: 
 

 Tota la comunitat que pertany  als barris de Santa Catalina i Son Espanyolet.  

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 
 

 Ruta saludable i/o  tallers de condicionament  físic, els divendres de les 9:30h a les 10:30h 
aprox. 

 Col·laboracions amb serveis socials per dur a terme xerrades puntuals, envers l’àmbit 
sanitari,  amb el grup de mares de Ponent. 

 Col·laboracions amb l’escola pública de Santa Catalina  
o Xerrades envers hàbits saludables dirigides  a tots els cursos, des de preescolar 

fins a sext de primària 
o Consulta primerenca pels adolescents de sext de primària 

 Col·laboracions amb l’escola concertada “Verge del Carme” 
o Xerrades envers hàbits d’alimentació dirigides als cursos de secundària 
o Consulta jove dirigida als  joves d’E.S.O i Batxillerat 

 Vacunació a l’alumnat  dels  centres educatius 
 Xerrades dirigides a la comunitat, impartides pel  comare (prepart-postpart) 

 
 
 

Altres activitats previstes: 
 
 

 El centre de salut està obert a la realització de noves activitats 
 
 

mailto:dsanmartin@ibsalut.caib.es
mailto:ymunyoz@ibsalut.caib.es
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Observacions: 
 

 Podeu trobar més informacions generals a la pàgina de la conselleria de salut 
 Horari d’atenció: 

o De dilluns a dijous de 8h a 17:30h 
o Els divendres de 8h a 15h 
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Dades generals 

Nom UNITAT SALUT MENTAL SON PISÀ 

Direcció C/ Francisco Martí Mora nº90 5-A C.P. 07011 

Tel. 607697783 / 971456753 Fax. 971790569 

E-mail msanchezgrao@ibsalut.caib.es / inavarrosuarez@ibsalut.caib.es  

 

Persona de contacte 

Nom Manuela Sánchez Grao y Isabel Navarro Suarez 

Càrrec Treballadora social i infermera especialista en salut mental 

Telèfon 971456753 Tel. mòbil 607697783 

E-mail msanchezgrao@ibsalut.caib.es / inavarrosuarez@ibsalut.caib.es 

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: Unitat Salut Mental Son Pisà  

Dependència orgànica: Ibsalut Servei Balear Salut  

Professionals (nº i perfil): Treballadora Social i Infermera  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Donar atenció als  pacients amb trastorn mental greu i altres patologies de salut mental 
des d’una perspectiva bio-psico-social. 

 

Població que atén:  
 

 Centres de Salut Casa del Mar, Santa Catalina, Valldargent , Son Pisà  i Pere Garau.  

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Unitat interdisciplinar especialitzada en salut mental i atenció psiquiàtrica , que treballa en 
equip i manté una atenció integrada amb atenció primària i els serveis socials de l’àrea.  

 

Observacions: 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:msanchezgrao@ibsalut.caib.es
mailto:inavarrosuarez@ibsalut.caib.es
mailto:msanchezgrao@ibsalut.caib.es
mailto:inavarrosuarez@ibsalut.caib.es
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Dades generals 

Nom ATENZIA 

Direcció C/ AV. Alemanya, 17 BXS C.P. 07003 

Tel. 971718393 Fax. 971726085 

E-mail sfornes@atenzia.com  

 

Persona de contacte 

Nom Laura Barjau Mas 

Càrrec Responsable difusió del servei 

Telèfon 971718393 Tel. mòbil 627024955 

E-mail cz.mallorca@atenzia.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: Cobertura nacional, amb delegació pròpia a les Illes Balears. 

Dependència orgànica:  Servei ofert tant a nivell públic com privat 

Professionals (nº i perfil): 11 professionals. 
Perfil: Psicòlegs, Psicopedagog, Treballa social, Educació social i Mestres. 

 

Tasca 

Objectius:   
 

 Oferir atenció integral a les persones que pateixen pèrdua de la seva autonomia, majors, 
dependents o persones vulnerables ajudant-les a millorar la seva qualitat de vida per tal 
que puguin seguir vivint al seu entorn habitual. 

 Oferir als nostres usuaris una ajuda en el moment que puguin necessitar-la, sobretot en 
cas d’emergència.   

 Treballar amb coordinació amb els serveis comunitaris. 

 

Població que atén: 
 

 Persones que viuen soles 
 Majors 
 Persones vulnerables 
 Discapacitats 
 Depenents 
 Crònics 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Serveis d’atenció personal 24h que inclouen:  Teleassistència , atenció a la violència de 
gènere  i servei d’ajuda a domicili. 

 Gestió de recursos 
 

Altres activitats previstes: 
 

 Tallers i activitats d’oci i cultura 
 Tallers i activitats de formació i prevenció socio-sanitàries 

 

 
Observacions: 
 

 Més de 20 anys d’experiència a les Illes Balears 
 

 

mailto:sfornes@atenzia.com
mailto:cz.mallorca@atenzia.com
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Dades generals 

Nom CAD JOVE  (centre d’atenció a les drogodependències jove) 

Direcció C/  Fàbrica, 87 baixos C.P. 07013 

Tel. 971282405 - 971732946 Fax. 971282407 

E-mail - 

 

Persona de contacte 

Nom Teresa 

Càrrec Educadora social 

Telèfon 971282405 Tel. mòbil - 

E-mail atcapo@ibsalut.caib.es 

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: Salut 

Dependència orgànica: Conselleria de Salut, Servei de salut de les Illes Balears, 
Gerència d’atenció primària de Mallorca.  

Professionals (nº i perfil):  
Coordinador: Juan Manuel Alonso 
2 metges, 1 infermera, 1 auxiliar d’infermeria,  2 treballadors socials, 1psicóloga i 1 
educadora social.  

 

Tasca 

Objectius: 
 
 

 El Centre d'Atenció a les Drogodependències (CAD Jove) dóna servei als usuaris de 14 a 
21 anys amb problemàtica d’ús, consum i abús d’addiccions i drogodependències i a les 
seves famílies. Ofereix recursos destinats al tractament, i destaca el manteniment amb 
opiacis, el seguiment judicial i penitenciari, així com l'orientació familiar i la reducció de 
danys, entre altres possibilitats. 

 
 
 

Població que atén: 
 
 

 Joves de 14 a 21 anys; població amb problemàtiques de drogodependències i addiccions, 
així com als seus familiars 

 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 
 
 
 

 Programa de manteniment amb agonistes opiacis. 
 Programa orientat a l’abstinència (POA). 
 Programa de reducció de danys. 
 Programa de conductes additives. 
 Programa orientació familiar. 
 Programa seguiment judicial. 
 Programa de suport a institucions penitenciàries. 
 Programa de patologia dual 
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Observacions: 
 

 Àmbit territorial: Mallorca/Menorca/Eivissa/Formentera  
 Horari d’atenció: de 8:30h a 14:00h i de 16h a 20:30h,  de  dilluns a divendres 
 Programa gratuït 
 Requisits d’accés: directament sol·licitant cita prèvia o bé per derivació d'altres serveis de 

la xarxa de drogodependències o de diferents serveis (centres de salut, serveis socials...) 
 Per més informació: 

 
 
www.infodrogues.caib.es 
servei crida: 902075727 
pladrogues@dgsanita.caib.es 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infodrogues.caib.es/
mailto:pladrogues@dgsanita.caib.es
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Dades generals 

Nom CAD 2  (centre d’atenció a les drogodependències) 

Direcció C/  Fàbrica, 87 baixos C.P. 07013 

Tel. 971282405 Fax. 971282407 

E-mail - 

 

Persona de contacte 

Nom Teresa 

Càrrec Educadora social 

Telèfon 971282405  Tel. mòbil - 

E-mail atcapo@ibsalut.caib.es  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: Salut 

Dependència orgànica:  Conselleria de Salut, Servei de Salut de les Illes Balears, 
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.  

Professionals (nº i perfil):  
Coordinador: Juan Manuel Alonso 
2 metges (horabaixes alterns, són els mateixos metges del CAD2), 1 infermera, 1 
treballadora social, 1 psicòloga, auxiliar administrativa i 1 educadora social. 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Els centres d'Atenció a les Drogodependències (CAD)  són centres de tractament 
ambulatori que atenen persones que presenten problemes d’addicció a substàncies 
(alcohol, cocaïna, heroïna, cànnabis, tranquil·litzants, drogues de síntesi, al·lucinògens i 
altres drogues) i/o a conductes additives (joc, mòbil, sexe, Internet, entre d’altres) i els seu 
familiars. 
 

 

Població que atén: 
 

 Persones de més de 21 anys amb problemàtiques de drogodependències i addiccions, 
així com als seus familiars. 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen 
 

 Informació, orientació i assessorament sobre drogodependències i conductes additives. 
 

 Diagnòstic i elaboració del pla de tractament individualitzat. 
 

 Tractament integral amb atenció mèdica, psicològica i social de les drogodependències i 
conductes 
additives: 

o Programa orientat a l’abstinència, amb l’objectiu d’aconseguir i mantenir 
l’abstinència als 

     tòxics.  
o Programa de manteniment amb agonistes opiacis, tractament de la dependència 

a l'heroïna 
     i altres opiacis. 
o Programa de reducció de danys, per disminuir la severitat de l’addicció i les 

conseqüències 
     negatives del consum o de l’ús de drogues. 

 

mailto:atcapo@ibsalut.caib.es
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o Programa de conductes additives, tractament d’addiccions no químiques (joc 
patològic, mòbil, compres, sexe, entre d’altres). 

o Programa de seguiment judicial, abordatge de la problemàtica judicial associada 
a les drogodependències i conductes additives. 

o Programa de suport a les institucions penitenciàries, seguiment a usuaris de 
drogues dins els centres penitenciaris. 

o Programa d’orientació familiar, assessorament als familiars dels pacients en 
tractament 

 

Observacions: 
 
 

 Horari d’atenció:  de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00h. Dijous de 16:00h a 17:30h. 
 Àmbit territorial: Mallorca/Menorca/Eivissa/Formentera  
 Centres de salut: Arquitecte Bennàssar, Son Pisà, Camp Redò, S'Escorxador, Son Serra 

(Sa Vileta) 
 Requisits d’accés: Directament sol·licitant cita prèvia al CAD de referència que li correspon 

per centre de salut al qual està adscrit, o bé per derivació d’altres serveis de la xarxa de 
drogodependències o de diferents serveis (centres de salut, serveis socials...). 

 Programa gratuït 
 Per més informació: 

www.infodrogues.caib.es 
servei crida: 902075727 
pladrogues@dgsanita.caib.es 
 
*En aquests moments, el centre de salut de Santa Catalina correspon al CAD 1. S’està 
tramitant  el canvi.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infodrogues.caib.es/
mailto:pladrogues@dgsanita.caib.es
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Dades generals 

Nom CENTRE BASE JOAN CRESPÍ 

Direcció C/  Joan Crespí, 11 C.P. 07013 

Tel. 971178991 - 971225797 Fax. 971178992 

E-mail - 

 

Persona de contacte 

Nom Raúl Sánchez  

Càrrec Cap de serveis d’Administració 

Telèfon 971178991 - 971225797 Tel. mòbil - 

E-mail - 

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  Socioassistencial  

Dependència orgànica:  Conselleria de Família i Serveis Socials 

Professionals (nº i perfil):   
Directora:  Isabel Oliver Payeras 
Personal d’administració, metges, psicòlegs, terapeutes ocupacionals, treballadors 
socials, fisioterapeutes, auxiliars de clínica,  etc... 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Centro base: Reconeixement, declaració y valoració de la situació de discapacitat d’una 

persona (Certificat de discapacitat). Dotat per un equip de professionals: treballadors 

socials, psicòlegs, metges…Disposa de la figura del monitor laboral que realitza un 

diagnòstic  de la persona a nivell  laboral. Informa i assessora en relació a recursos  

d’inserció  formativa-laboral. 

 SEPAP: Es un servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent 

per persones amb discapacitat física i fisicopsíquica greu. El seu objectiu es facilitar a la 

persona amb discapacitat  física greu el desenvolupament d’un òptim nivell d’autonomia 

personal mitjançant  un treball interdisciplinar amb totes les àrees  que afecten la 

normalització de les seves condicions de vida. 

 

Població que atén: 
 

 Dirigit a persones de 14 a 65 anys amb  les següents situacions:  persones amb alta 

hospitalària, persones amb dany adquirit recientment, persones que viuen en el seu entorn 

social i familiar habitual i les famílies de les persones amb discapacitat.  

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

     Es duen a terme diferents programes des del SEPAP: programa de suport psicosocial, 

programa d’atenció familiar, programa de promoció de vida independent i programa de 

fisioteràpia y rehabilitació.  

Observacions: 
 

 Pàgina web: www.caib.es / Conselleria de família / Direcció general de serveis socials,/ 
Portal de persones amb situació especial / discapacitat 

 Horari d’atenció:   9h a 14h.  
 

http://www.caib.es/
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Dades generals 

Nom ASOCIACIÓN SILOÉ 

Direcció Crta. Santa Eugènia a Santa Maria km 0.1 C.P. 07142 

Tel. 971144398 Fax. 971144266 

E-mail administracio@siloemallorca.org  

 

Persona de contacte 

Nom Mar Garcia Rullán 

Càrrec Coordinació suport tècnic 

Telèfon 971144398 Tel. mòbil  

E-mail suporttecnic@siloemallorca.org 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1994 

Nº de socis:  16 

Composició Junta directiva:  
Presidenta, Vicepresidents, secretari, tresorer i 5 vocals 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Donar acollida, Atenció i Acompanyament als resident 
 Millorar la qualitat de vida de les persones acollides 

 

Població que atén:   
 

 Persones amb VIH/Sida i discapacitat 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Cuina-Menjador 
 Bugaderia 
 Farmàcia 
 Atenció, supervisió i control de la salut i higiene. 
 Informació, tràmits, gestions i assessorament en assumptes propis dels residents. 
 Acompanyament sociosanitari i en el temps d’oci. 

 

Altres activitats previstes: 
 

 Activitats psicoterapèutiques i activitats lúdiques. 
 

Observacions: 
- 
 

 
 
 
 
 

mailto:administracio@siloemallorca.org
mailto:suporttecnic@siloemallorca.org
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Dades generals 

Nom CMSS PONENT 

Direcció C/ Soltes, 4 C.P. 07013 

Tel. 971450294 Fax. 971454178 

E-mail jrios@as.palma.es  

 

Persona de contacte 

Nom Jordi Rios   

Càrrec Cap de sector 

Telèfon 971450294 Tel. mòbil - 

E-mail jrios@as.palma.es 

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  Necessitats socials 

Dependència orgànica: Benestar Social 

Professionals (nº i perfil):  
1 cap de sector, 2 auxiliars administratives,  5 educadors socials (2 educadors 
municipals, 2 educadores del servei comunitari del Grec i un educador de persones 
amb discapacitat de Coordinadora), 6 treballadores socials, 1 treballadora social de 
dependència, 1 treballadora familiar, 1 psicòloga, 1 senyora de neteja i 1 guarda de 
seguretat (les dues darreres figures compartides amb Ponent i Mestral) 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Proporcionar una millora de les condicions de vida dels ciutadans en situació de necessitat 
i mancança.  

 

Població que atén: 
 

 Infància, adolescència, joventut, adults i tercera edat 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 
Serveis:  
 

 Atenció primària individual 
 Servei comunitari en els barris de Santa Catalina/ Es Jonquet  i  El Terreno,  amb activitats 

i projectes dirigits a la intervenció amb població infantil, juvenil i les seves famílies i la 
col·laboració amb entitats i serveis del barri.  

 Treball grupal dirigit a col·lectius vulnerables amb necessitats i característiques 
específiques.  

 Col·laboracions amb els professionals del projecte comunitari ICI (Santa Catalina) i 
Consorci Ribes (Terreno).  

 
Activitats i projectes concrets que es desenvolupen al centre: 
 

 Projecte “Juntam camins” : comissions de pediatria i escoles dins tot el territori 
 Projecte “Serotonin”: comissions de Salud Mental dins tot el territori 
 Projecte “Espai Per tu”: Habilitats maternals y autoestima per dones 
 Projecte “Petazetas”: Habilitats Socials amb discapacitats 
 Taller de cuina :Habilitats de cuina saludable amb adults de tot el territori 
 Projecte “Pont de Colors”: Alfabetització d’adults per persones immigrants 

mailto:jrios@as.palma.es
mailto:jrios@as.palma.es
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 Projecte “Yo me lo guiso yo me lo como”:  Millorar hàbits saludables i habilitats parentals 
 Projecte “A bon ritme”:  treball comunitari amb entitats del barri. 
 Projectes d’intervenció grupal i comunitari de prevenció d’infants i joves en situació de ris 

que realitza el Grec als barris de Santa Catalina/Es Jonquet i El Terreno. 
 
 
 

              SANTA CATALINA: 
 

 Projecte “Al salir de clase”:  Millorar  hàbits d’estudi  i rendiment acadèmic (reforç escolar).  
Població diana: joves de 13 a 17 anys.  

 Projecte d’habilitats socials del CEIP Rei Jaume I:  Disminuir la por dels nins de sext de 
primària enfront el canvi de primària a secundària. Població diana: nins 12 anys.  

 Projecte “Espai, joc i lleure”:  Millorar hàbits d’estudi i habilitats socials.  Població diana:  
Grup 1: nins de 6 a 9 anys - Grup 2: nins de 10 a 12 anys.   

 Projecte “Cuina jove”: Millorar hàbits saludables i habilitats socials.  Població diana:   joves 
de 13 a 17 anys. 

 Projecte “Barri jove”: Millorar la participació del joves en la vida comunitària del barri.  
Població diana:   joves de 13 a 17 anys 
 
EL TERRENO:  
 

 Projecte “Espai, joc i lleure”:  Millorar hàbits d’estudi i habilitats socials. Població diana:   
Nins i nines que estiguin cursant el primer o segon cicle de primària i que presentin un 
baix rendiment escolar , dificultats d’adaptació al sistema escolar i necessitats educatives 
especials. Grup 1: nins de 6 a 9 anys - Grup 2 nins de 10 a 12 anys.   

 Projecte “Terreno de juego”. Millorar la capacitat d’organització i gestió del temps lliure i 
treball en equip. Població diana:  Grup petits:  nins de 6-10 anys, Grup mitjans:  nins de 
10-13 anys i  Grup voleibol: nines de 6-12 anys. 

 Projecte futbol de “Fundació Real Mallorca”: Fomentar la participació en grup i l’educació 
en valors. Població diana:  Grup grans: nins de 13-18 anys. 

 Projecte “Creant barri”: Potenciar la col·laboració i la feina amb xarxa amb entitats del barri 
(creació d’Amipa CEIP Màxim Alomar).  Fomentar la participació comunitària de tots els 
agents socials del barri (creació comissió de festes del barri).  Població diana:  comunitat  

 

Observacions: 
 

 Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i els dimarts horabaixes de 
16:00h a 18:00h. 
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Dades generals 

Nom CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA 

Direcció C/ Seminari nº4 C.P. 07001 

Tel. 971717289 / 971716288 Fax.  

E-mail atencioprimaria@caritasmallorca.org  

 

Persona de contacte 

Nom Margalida Barceló/ Marta Amer Rubí 

Càrrec Coordinadora equip de ponent/ T.S del barris Sta Catalina i Jonquet 

Telèfon 971717289/971716288 Tel. mòbil  

E-mail atencioprimaria@caritasmallorca.org  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: 1961 

Nº de socis:  

Composició Junta directiva:  
 Equip adjunt (Delegada acció social, director de Càritas, responsable de 

comunicació i coordinadora d’administració) 
 Coordinadora Zona Llevant. 
 Coordinadora Zona Ponent 
 Coordinadora Zona Eixample 
 Coordinadora Part Forana 
 Coordinadora Formació i orientació 
 Coordinadora  Economia social i emprenedoria 

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  
Càritas Diocesana de Mallorca actua a tota  Mallorca i en concret al Barri de Santa 
Catalina i El Jonquet, els seus punts d’atenció són Verge del Carme i Sant Magí. 

Dependència orgànica: Església de Mallorca 

Professionals (nº i perfil):  
Al barri de Sta Catalina i el Jonquet actuen la Coordinadora equip de ponent/ T.S 
dels barris Sta Catalina i Jonquet. 
A les parròquies de Verge del Carme i Sant Magí estan presents  els Grups d’acció 
Social, són els grups de voluntaris de Càritas que pertanyen a dites parròquies (7 
persones) 

 

Tasca 

Objectius: 
 
Els objectius anuals s’emmarquen en el pla estratègic 2014/2018: 
 
 

 Construir Càritas Mallorca com espai de proximitat i acollida, trobada i acompanyament, i 
veu de denúncia a favor de les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. 

 Impulsar el treball significatiu i innovador, afavorint la coordinació i el treball en xarxa per 
un canvi real de les condicions de vida de les persones més vulnerables. 

 Des dels valors evangèlics avançar en l’anàlisi, la reflexió i les propostes sobre la realitat 
social i la societat en general, l’Església i la nostra pròpia entitat, promovent estratègies i 
actuacions per a una transformació social. 

 Enfortir la identitat i l’organització de Càritas, mitjançant la renovació de totes les persones 
que la fan possible dia a dia. 
 

 
 
 

mailto:atencioprimaria@caritasmallorca.org
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Població que atén: 
 

 Persones i famílies en situació de vulnerabilitat 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 A les parròquies de Verge del Carme i Sant Magí es realitza treball individual i familiar. 
 

 Des de la zona es pot  oferir altres activitats que es realitzen a  Càritas: 
 

o Cursos de llengua i cultura castellana i catalana 
o Cursos d’anglès i alemany 
o Reforç escolar per a infants i joves 
o Programa d’ensenyament d’adults 
o Grup de dones 
o Tallers familiars 
o Cursos formatius específics (jardineria, cuina, curs de cuidadors....) 
o Tallers ocupacionals (triatge, recuperació de juguetes, emmarcació....) 
o Orientació i intermediació laboral 

 

 
Observacions: 
 

 Per demanar cita cridar a 971717289/971716288 
 Punt d’atenció: 2º i 4º dimecres del mes de 9 a 12 h a Parròquia Verge del Carme. 
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Dades generals 

Nom POLICIA DE BARRI  

Direcció C/ Felip II, 19 (Camp Redó) – Oficina policia local C.P. 07010 

Tel. 971758487 Fax. 971758363 

E-mail policia@palma.es / nordpb@pol.palma.es  

 

Persona de contacte 

Nom Salvador/Pedro  

Càrrec Policia de barri 

Telèfon 971758487 Tel. mòbil 630872071 (corporatiu) 

E-mail policia@palma.es / nordpb@pol.palma.es  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:   Seguretat ciutadana 
 

Dependència orgànica:  Ajuntament de Palma 

 
Professionals (nº i perfil):  
2 policies de barri (alternen torns de matins i horabaixes) 
 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Constituïm la primera línia d’atenció al ciutadà. Per això cerca’m constantment vies 
d’apropament al ciutadà. Treballa’m per obtenir la satisfacció i el respecte del ciutadà, per 
a millorar la qualitat de vida de la comunitat; cerca’m la resposta més adequada als 
problemes comunitaris. La satisfacció del ciutadà i de la feina ben feta és mostra de la 
nostra professionalitat. 
 

Població que atén: 
 

 Tota la població en general 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Assistència a centres escolars dins el programa “Policia tutor”. 
 Assessorament en temes de seguretat ciutadana a entitats, associacions comercials i 

altres col·lectius. 
 Patrullatge  als barris de Palma. Presència, freqüència i estabilitat del policia. Tracte 

personal, amable i directe. 
 Resposta a les demandes i col·laboració en la resolució de conflictes quan sigui necessari 
 Detecció d’anomalies a la via pública i comunicació als organismes competents. 
 Detecció de vehicles abandonats. 
 Informació en relació amb els tràmits de gestió municipal. 

 

Observacions: 
 
Horari: 

 Hivern: matins, de 8.00 a 13.00 hores  i horabaixes, de 16.00 a 19.00 hores  
 Estiu: matins, de 9.30 a 13.30 hores  i horabaixes, de 17.00 a 21.00 hores 
 Dissabtes de 10:00h a 13:30h 

Les queixes dels veïns es poden posar de manifest cridant al 010 

 

mailto:policia@palma.es
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Dades generals 

Nom CASAL DE BARRI SANTA CATALINA I ES JONQUET 

Direcció 
C/ Sobreposats, 3 (Santa Catalina)  
c/ Terrer, 10 (Es Jonquet) 

C.P. 07013 

Tel. 971286178  Fax. No 

E-mail cbsantacatalina@palma.es  

 

Persona de contacte 

Nom Antonia 

Càrrec Coordinadora 

Telèfon 971286178 Tel. mòbil - 

E-mail cbsantacatalina@palma.es  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  Cultura 
 

Dependència orgànica: Ajuntament de Palma (ho gestiona empresa “Tres”) 

Professionals (nº i perfil):  
1 coordinadora,  2 dinamitzadores, 1 netejadora,  24 monitors/es 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Programar i gestionar una oferta d’activitats de caràcter lúdic pel casal de barri de Santa 
Catalina i Es Jonquet 

 Desenvolupar una línea de caràcter comunitari al barri amb els agents de la comunitat 
 

Població que atén: 
 

 Persones majors de 16 anys 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Tallers formatius en els àmbits de la creativitat, activitat física, tècniques orientals, 
educació, etc. .. 

o Casal de barri  “Santa Catalina”: anglès, ball de saló, bollywood, brodats, 
ceràmica, country, cuina saludable, cuina vegetariana,  dansa del ventre, 
estiraments, gimnàstica, fotografia digital, informàtica diferents nivells, ioga, 
manualitats i G.A.C. 

o Casal de barri “Es Jonquet”:  estiraments, gravat i estampació creativa, guitarra, 
pilates i zumba. 

 
 Realització d’activitats puntuals obertes (viatjar sense sortir del barri, intercanvi d’idiomes, 

etc) 
 Establiment de contactes i relacions amb els diferents agents del barri per anar definint 

futures col·laboracions. 
 

Altres activitats previstes: 
 

 Desenvolupament d’una línea comunitària que encara manca definir.  Les previsions pel 
curs 2015 son: 

o En maquetació de la guia de recursos. Col·laboració amb ICI (projecte 
d’intervenció comunitària intercultural) 

o Organització diada d’entitats 

mailto:cbsantacatalina@palma.es
mailto:cbsantacatalina@palma.es
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o Programació de cursos de formació que s’adaptin a les necessitats del barri 
o Elaboració d’un projecte dirigit a fomentar l’auto ocupació 

 

Observacions: 
 

 El centre cultural realitza cessions d’espai 
 El casal està obert a tota la població de Palma major de 16 anys 
 Les inscripcions es realitzen en el casal de barri Santa Catalina 

 
 
 

 Preus públics:  
o Residents a Palma:  

 Tallers de 2h setmanals  - 38€ trimestre 
 Tallers informàtics de 2h setmanals – 48.50€ trimestre 

o no residents a Palma 
 Tallers de 2h setmanals  - 50€ trimestre 
 Tallers informàtics de 2h setmanals – 64€ trimestre 

*excepte casos puntuals no es realitzaran devolucions de preus públics 
(quotes inscripcions). 

 Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 22:00h. 
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Dades generals 

Nom TEATRE MAR I TERRA 

Direcció C/ Sant Magín, 89 C.P. 07013 

Tel. 971452358 Fax. 971 45 83 35 

E-mail mariterra@palma.es  

 

Persona de contacte 

Nom Kika Aguiló 

Càrrec Encarregada del teatre 

Telèfon 971452358 Tel. mòbil  

E-mail mariterra@palma.es 

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  Cultura 

Dependència orgànica: Àrea de cultural de l’Ajuntament de Palma 

Professionals (nº i perfil): 1  Encarregada, 1 ajudant d’Espais Escènics i serveis de 
porteria i taquilla i serveis tècnics de so i llum, serveis de neteja,  serveis de 
manteniment. 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Manifestacions culturals d’arts escèniques, música, etc. Escola municipal de teatre, tallers 
de cultura tradicional, venda anticipada d’entrades, dinamitzar esdeveniments culturals 
dins el barri. 
 

Població que atén: 
 

 Es dirigeix a tots els públics 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Espectacles de música i arts escèniques, escola municipal de teatre, monogràfics de 
l’Escola Municipal de Teatre,  tallers de cultura tradicional. 
*la programació d’activitats es pot consultar en la pàgina www.cultura.palma.es  
 
 

Altres activitats previstes: 
 

 Cursets de formació, exposicions d’art, presentacions de llibres, assajos... 
 

 
Observacions: 
 

 Horari d’atenció : per venda anticipada 18.30 a 21 h de dimarts a divendres,. Dematins de 
10.00 a 14.00 al núm: 971 452358 

 Aforament saló d’actes: 152 persones i un màxim de 20 damunt l’escenari. 
 

 
 
 
 

mailto:mariterra@palma.es
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Dades generals 

Nom BIBLIOTECA 

Direcció C/ Fàbrica, 34 C.P. 07013 

Tel. 971286069 Fax. - 

E-mail bibstacatalina@palma.es  

 

Persona de contacte 

Nom Juan 

Càrrec Bibliotecari 

Telèfon 971286069 Tel. mòbil 617285448 

E-mail bibstacatalina@palma.es  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  Cultura 

Dependència orgànica: Ajuntament de Palma 

Professionals (nº i perfil):  1 auxiliar de biblioteca 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Construir un espai d’informació i recerca de coneixements.  
 

Població que atén: 
 

 Tota la població en general 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Connexió WIFI 
 Realització de conta contes,  amb castellà,  català o anglès (Palma educa). Aquestes 

activitats són sempre concertades amb una escola; encara que també estiguin obertes a 
la resta de públic.  S’ha de tenir en compte que el local és petit. 

 

 
Observacions: 
 

 Horari d’atenció: Dilluns i divendres de 8:30h a 14:30h i Dimarts, Dimecres i Dijous de 
14:30h a 20:30h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bibstacatalina@palma.es
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Dades generals 

Nom DINAMO (Servei de Dinamització Jove de Palma) 

Direcció C/ José de Diego, núm. 4 C.P.  

Tel. 971420977 Fax.  

E-mail equipdinamo@gmail.com 

 

Persona de contacte 

Nom Neus Cifre 

Càrrec Dinamitzadora  

Telèfon 971420977 Tel. mòbil 630115936 

E-mail dinamo.areaa@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació: joves dins l’àmbit de l’oci i el temps lliure. 

Dependència orgànica: Regidoria de Comerç, Treball, Joventut i Participació 

Professionals (nº i perfil):  
L’equip dinamo compta amb 6 dinamitzadors/es que treballen per tots els barris de 
Palma, un tècnic i un coordinador.  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Fomentar la participació juvenil a les iniciatives del barri 
 Donar suport a les associacions de joves o que treballen per als joves del barri 
 Facilitar les iniciatives socioculturals dels grups de joves del barri 

 

Població que atén:  
 

 Joves de 12 a 30 anys 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Actualment donam suport i participam amb els serveis i entitats que desenvolupen 
activitats comunitàries del barri, fomentant que hi hagi oferta d’accions adreçades a joves. 

 Contacta'm amb joves per conèixer i donar suport a les seves inquietuds socioculturals. 
 Dinamitzam informació d’interès per a joves (activitats Agenda Jove de l’àrea de joventut 

de Palma). 
 

Observacions: 
 
- 
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Dades generals 

Nom PARRÒQUIA VERGE DEL CARME 

Direcció C/ Villalonga, 23 C.P. 07013 

Tel. 971456769 Fax. - 

E-mail palma@carme.cat.cat  

 

Persona de contacte 

Nom Pare Miquel Batlle 

Càrrec Rector  

Telèfon 971456769 Tel. mòbil - 

E-mail palma@carme.cat.cat 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1974 

Membres de l’església: 
 Rector: Miquel Batlle Munar 
 2 Vicaris 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Donar suport als col·lectius més desfavorits, a través de Càritas 
 Instruir i difondre la paraula de Jesús. 
 Organitzar  cerimònies i activitats  dirigides a la comunitat  

 

Població que atén: 
 

 Tota la comunitat 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Atenció a les famílies els dimecres de 9:30h a 12:30h (treballadora social de Càritas) 
 Servei de repartiment d’ aliments els dijous horabaixa de 18h a 19h (valoració prèvia 

treballadora social de Càritas) 
 Col·laboració amb l’associació “Festes del Carme” i associació “Bona gent”. 
 Catequesis:  

o Primer curs: Dimarts de 17:15h a 18:15h 
o Segon curs:  Dimecres de 17:15h a 18:15h 

 Culte cristià 
o Matins de 7:30h a 8:30h 
o Horabaixes de 18:30h a 20:30h  

 

 
Observacions: 
 

 La parròquia conta amb una confraria  i un consell pastoral que s’encarrega d’organitzar 
les festes de Verge del Carme, festa de Nadal, diumenge de Ram, Missa del gall, etc... 

 Besamans:  el Diumenge abans del Diumenge de Ram passegen  la mare de Déu de la 
Salut . 

 Missa Rociera, un Diumenge de Febrer. Es fa una missa i canta la coral Rociera.  
 

 
 

mailto:palma@carme.cat.cat
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Dades generals 

Nom PARRÒQUIA DE LA  IMMACULADA CONCEPCIÓ 

Direcció c/ Espartero, 9 C.P. 07013 

Tel. 971730708 Fax. - 

E-mail - 

 

Persona de contacte 

Nom Pare Josep Amengual 

Càrrec Rector 

Telèfon 971730708 Tel. mòbil - 

E-mail - 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1914 (fa 100 anys es va desmembrar de Santa Creu) 

Membres de l’església: 
 Rector: Josep Amengual 
 2 vicaris 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Donar suport a les persones més desfavorides, a través de Caritas 
 Instruir i difondre la paraula de Jesús. 

 

Població que atén: 
 

 Tota la comunitat 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Els grups constituïts pel consell pastoral organitzen activitats puntuals de caràcter limitat: 
torrada per Sant Sebastià, concert, excursions de convivència, entre d’altres serveis que 
corresponen a l’església.  

 L’església conta amb una coral que assaja els dimarts horabaixes.  
 Horari d’atenció al ciutadà: dimecres i divendres de 18h a 19h. 
 Horari esglèsia-públic: de dilluns a diumenge, de 8:00h a 9:15h i de 18:00h a 21.00h. Els 

diumenges es celebren tres misses. 
 

Observacions: 
 

 Es fan cessions d’espai, sempre que no coincideixin amb activitats ja instaurades dintre de 
la parròquia.  
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Dades generals 

Nom HERMANAS DE LA CARIDAD 

Direcció C/ Molí d’en Garleta, 29 C.P. 07013 

Tel. 971451955 Fax. - 

E-mail - 

 

Persona de contacte 

Nom Francisca Sagrera 

Càrrec - 

Telèfon 971451955 Tel. mòbil  

E-mail - 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1979 
 

Membres de la congregació: 
 

 Francisca Sagrera, Antònia Roig i Maria Capó 
 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Oferir un servei de suport i acompanyament a la comunitat 

 

Població que atén: 
 

 Tota la comunitat, principalment col·lectiu de gent gran 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Donar  suport  a persones del barri que presenten dificultats de mobilitat i autocura 
 Desenvolupar  tallers de manualitats a la residència “Bonanova”.  També es fa un 

acompanyament a missa de les persones que ho necessiten, amb l’ajuda dels voluntaris 
de la pastoral de la salut. 

 Establir coordinacions  amb Càritas i els Serveis Socials de referència, per donar suport a 
les famílies. 

 Donar suport a l’associació de veïns d’es Jonquet. 
 

Observacions: 
 
- 
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Dades generals 

Nom IGLESIA CRISTIANA EVANGÈLICA DE PALMA DE MALLORCA 

Direcció C/ Industria, 9 i C/ Conte de Barcelona, 9 C.P. 07013 

Tel. 971731810 Fax. - 

E-mail info@igl-evangelica.org  

 

Persona de contacte 

Nom Israel Martorell / Josué Enfedaque 

Càrrec Obrero 

Telèfon 971731810 Tel. mòbil  

E-mail info@igl-evangelica.org 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  2011 
(Església capella c/Murillo) té 50 anys d’antiguitat.  

Nº de socis:  380 (membres de l’església) 

Pastor: Miguel Navarro 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Promoure la fe en Jesús a través de diferents actuacions dirigides a la comunitat 
 

Població que atén: 
 

 Tota la població en general 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 
 

 Servei dominical els diumenges (culte) 
 Serveis a la comunitat:  

o Repartiment de roba i aliments (roba els dijous a les 17:00h i menjar els dilluns a 
les 17:00h). Prèviament s’ha d’aportar una documentació.  

o Menjador social 
o Projecte d’ajuda dirigit als indigents, se’ls hi proporciona roba i aliments. 
o Residència d’ancians a Santa María 
o Organització de campament s infantils i juvenils (ho organitza l’associació juvenil) 
o Ministeri de famílies (existeix la possibilitat d’organitzar una escola de pares) 
o Dia de Dorcas: mercadet solidari el darrer cap de setmana de Novembre  
o Espai per joves de 15 a 25 anys de 19h a 22h tots els dissabtes  
o Espai de suport per adults, majors de 25 anys, els divendres horabaixa-vespre 
o Classes de reforç entre setmana 
o Activitats d’excursionisme i senderisme els dies festius i qualcun dissabte 
o Espai per pares separats  
o Obra evangelista i social amb els interns i els seus familiars  -  Centre Penitenciari 

de Palma 
o Xerrades envers adopcions i acolliment 
o Altres cicles de xerrades temàtiques 
o Centre juvenil: inquietuds artístiques i exposicions 
o Espai dirigit a persones amb situació d’atur. El local es troba al c/ Bartolomé Pou.  

 
 
 
 

mailto:info@igl-evangelica.org
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Altres activitats previstes: 
 

 Col·laboracions amb serveis socials:  
o Sessions de reforç escolar conjuntament amb l’educadora del barri 
o Sortides i activitats puntuals amb els joves del barri 

 
 
 

Observacions: 
 
*Es duen a terme cessions d’espai 
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Dades generals 

Nom FUNDACIÓ VICENTE FERRER 

Direcció C/ Aníbal, 9 C.P. 07013 

Tel. 971220109 Fax. 971287424 

Email 
ibonnin@fundacionvicenteferrer.org 

 

Persona de contacte 

Nom Bel  Bonnin 

Càrrec Tècnica projectes 

Telèfon 971220109 Tel. mòbil 615974208 

E-mail ibonnin@fundacionvicenteferrer.org 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: 1996 

Nº de socis: 130.007 a nivell nacional, a Balears 7.394.  

Composició Junta directiva:  
President: Anna Ferrer 
Secretari: Fernando Aguiló 
Vocals: Sanjeev Sangwan 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Transformar una de les zones més pobres i necessitades de l’Índia. Actualment aquest 
programa  proveeix a més de 3110 comunitats rurals del districte de Anantapur i de 
Kurnool  beneficiant a 2500.000 persones. El projecte s’estructura des dels següents 
sectors d’actuació: construcció de vivendes, ecologia, educació, sanitat, persones amb 
discapacitat i dones.  

 Es pretén apropar la fundació i la cultura India al barri  
 

Població que atén: 
 

 A l’índia, la societat s’organitza per un rígid sistema de castes i subcastes, cada una 
d’elles ocupa un lloc determinat a l’estructura social, amb els propis comportaments, 
regles de conducta i creences. Un sistema jerarquitzat i perpetuat des de fa milers d’anys. 
Moltes són les persones excloses per causa d’aquest sistema anomenats dàlits o 
intocables, i backward castes o scheduled castes.  

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 
 
 

 La tenda: on es venen productes de comerç just elaborats per dones indies que tenen 
discapacitat  

 Activitats de sensibilització de caràcter complementari dirigides a escoles i a la població en 
general (exposició fotogràfica, conferències, projeccions, cine-fòrum, venta de comerç 
solidari, concert i  taller de “mandalas” per nins. El dia 21 de Maig, dia mundial de la 
diversitat cultural, se promociona una activitat molt interessant. 

 Gestió de voluntariat. S’ofereix al voluntariat una formació permanent i informació.  El 
voluntariat pot participar en comerç just, escoles, fires, activitats de sensibilització, etc... 
 
 
 

 

mailto:ibonnin@fundacionvicenteferrer.org
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Observacions: 
 

 Horari d’atenció d’oficina: de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15h a 18h i els divendres de 
9h a 14h. 

 Horari d’atenció a la tenda: de dilluns a divendres de 10h a 14h i de 17h a 20h i dissabtes 
de 10.30h a 14.30h  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
45 

 
Dades generals 

Nom ONG CARUMANDA 

Direcció C/  Murillo, 48 C.P. 07013 

Tel. 971730630 Fax.  

E-mail carumanda@ongcarumanda.org – palma@ongcarumanda.org  

 

Persona de contacte 

Nom Hermano Miguel Angel 

Càrrec Tresorer 

Telèfon 971730630 Tel. mòbil  

E-mail hermanomiguelangel@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:   20/10/2000 

Nº de socis:   884 

Composició Junta directiva:  
President:  Xisco Picallo 
Vicepresident:  Silvia Pardillo 
Secretari: Isabel Cuart 
Tresorer: Miguel Angel Martín 
Vocals:  Aina Palmer 
Portaveu: Aina Palmer 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Afavorir el desenvolupament de projectes internacionals a Equador, India i Burkina Faso 
per millorar les condicions de vida (cases per mestres, escoles, campaments d’estiu, grup 
d’universitaris...)  
 

 Sensibilitzar a  l’alumnat de l’escola  “Verge del Carme”  envers la situació de pobresa del 
món i la situació d’analfabetisme 

 

Població que atén: 
 

 Nins i joves de l’escola “Verge del Carme” 
 Població en general dels països de Equador, India i Burkina Faso. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Xerrades obertes al barri que es duen a terme a l’escola Verge del Carme 
 Tutories trimestrals de solidaritat 
 Torrada solidari en el mes de Novembre  
 Setmana Carumanda, la darrera setmana del mes de Maig (artesania, camisetes, torneig 

de futbol i basquet, etc...) 
 Campanya de la fam 
 Participació durant les festes del Carme per recaptar fons  
 Recollida del Kilo (dintre de l’escola) 
 Etc. 

Observacions: 
 
- 
 

 

mailto:carumanda@ongcarumanda.org
mailto:palma@ongcarumanda.org
mailto:hermanomiguelangel@gmail.com
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Dades generals 

Nom CASAL JONQUET per la promoció de l’autonomia personal.  

Direcció C/ Almadrava nº 10 C.P. 07013 

Tel. 971457911 Fax. - 

E-mail belen.vaquer@intress.org  

 

Persona de contacte 

Nom Belen Vaquer  

Càrrec Directora 

Telèfon 971457911 Tel. mòbil - 

E-mail belen.vaquer@intress.org 

 

Organització  

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:  Socioassistencial 

Dependència orgànica: Benestar social 

Professionals (nº i perfil):  
1 directora,  2 treballadores familiars, 3 auxiliars de menjador i una infermera.  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Fomentar l’autonomia personal de les persones que antenen, retardant així la seva 
dependència.  
 

Població que atén: 
 

 Persones majors de 60 anys autònoms amb un perfil molt concret: 
o Es troben en situació de soledat  i viuen soles  
o Tenen escassa xarxa social 
o Tenen manca de suport familiar 
o Etc... 

 Excepcionalment, persones menors de 60 anys amb manca d’ingressos.  
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 
 

 Servei de menjador de 13:15h a 14:30h 
 Servei d’infermeria que ofereix una atenció molt bàsica. Sempre s’intenta treballar 

l’autonomia dels usuaris i fomentar que acudeixin al seu centre de salut de referència.  
 El servei de neteja de roba i dutxes s’ofereix en aquells usuaris que realment ho 

necessiten 
 Es desenvolupen diferents tallers: Tai-chí, natació, memòria, manualitats i gimnàstica. 

 
 

Altres activitats previstes: 
 
 

 Es realitzen puntualment sortides culturals de caràcter lúdic.  
 El centre participa i s’implica sempre en l’organització d’activitats de caràcter 

intergeneracional amb els infants i joves del barri.  
 Qualcuns dels usuaris del Casal participen en moments puntuals en activitats comunitàries 

de la barriada (celebració de les festes populars) 
 
 

 

mailto:belen.vaquer@intress.org
mailto:belen.vaquer@intress.org


 
47 

Observacions: 
 

 Horari del centre: de dilluns a divendres  9:00h a 16:00h i dissabte i diumenge de 12:00h a 
16:00h 

 El centre disposa de 36 places 
 Normalment les derivacions procedeixen del centre municipal de serveis socials. El casal 

està obert a rebre derivacions del centre de salut i d’altres serveis. 
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Dades generals 

Nom LLAR GENT GRAN D’AVINGUDA ARGENTINA 

Direcció C/  Avinguda argentina, 45 C.P. 07013 

Tel. 971452061 Fax. 971287365 

E-mail jtderuz@imas.conselldemallorca.net  

 

Persona de contacte 

Nom Teresa 

Càrrec Directora llar 

Telèfon 971452061 Tel. mòbil - 

E-mail jtderuz@imas.conselldemallorca.net 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  Març 1982 

Nº de socis:  A dia d’avui  son  911 socis (van canviant) 

Composició Junta directiva:  
President:  Elvira Moreno 
Vicepresident:  Antonio Ramos 
Secretari: Paz Salas 
Vocals: Jose Caparrós, Antonio Gómez, Concha Garbey,  Marga Bizquerra, Rosa 
Sansegundo. 

A complimentar per:  

Serveis 

Àmbit d’actuació:   Sociocultural  

Dependència orgànica: Consell de Mallorca (IMAS) 

Professionals (nº i perfil):  
1 directora, 2 ordenances i una senyora de la neteja.  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Fomentar l’autonomia personal i la prevenció de la dependència 
 Potenciar l’autoestima 
 Afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment 
 Afavorir hàbits saludables 
 Promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística 

 

Població que atén: 
 

 Persones majors de 60 anys i els cònjuges o aquelles persones amb les que conviuen en 
relació anàloga d’afectivitat de forma estable, pública i notòria i els pensionistes majors de 
55 anys que han tramitat el carnet de soci o sòcia.   
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Servei de consulta i assessorament 
 Tallers d’entreteniment:  tai-txi, ioga, prevenció dependència, manteniment, alfabetització, 

pintura damunt  tela, dibuix i pintura d’oli, macramé, anglès, gimnàstica, punt mallorquí, 
coaching, cultura de religions, risoteràpia, bolillos, francès, ball de saló, reiki, confecció, 
manualitats, etc... 

 Activitats d’oci: conferències, excursions, bingo tots els dissabtes de 15:45h a 18:45h,  
jocs lúdics, visites culturals, exposicions, etc... 

 Cursos d’informàtica 
 Altres cursos:  taller de dolor físic i psíquic i “amics lectors” 
 Servei de biblioteca, ciberaula, podologia  i televisió. 

mailto:jtderuz@imas.conselldemallorca.net
mailto:jtderuz@imas.conselldemallorca.net
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Observacions: 
 

 Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 20:30h i dissabtes, diumenges i festius de 10:00h 
a 19:00h. 
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT BONA GENT 

Direcció C/ Ferro, 12 C.P. 07013 

Tel. 971452515 Fax. - 

E-mail gruptrencdauba@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Bernadí Pujol Rosselló 

Càrrec Vicepresident 

Telèfon - Tel. mòbil 677276236 

E-mail gruptrencdauba@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1986 

Nº de socis:  616 

Composició Junta directiva:  
President:  Damiana Adrover Vidal 
Vicepresident: : Bernadí  Pujol Rosselló 
Secretari: Rafel Álvarez Vallespir 
Tresorera: Maria Magdalena Marqués  
Vocals: Francisca Vicente Vicente, Herminia Augusto, Miquel Rosselló Boned, 
Antonio Estévez Dominguez,  Carmen Rincón Navarro, Manuel García Segovia, 
Bárbara Pizà.  

 

Tasca 

Objectius:  
 

 Oferir serveis i activitats de caràcter sociocultural dirigits a  les persones majors  

 

Població que atén: 
 

 Persones de la 2ª i 3ª edat  a partir dels 55 anys  

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Activitats socioculturals entre setmana i els cap de setmana: 
o Gimnàstica, curs de pintura, confecció, informàtica, brodats, bingo, animació, ball , 

jocs de taula, etc... 
o Bingo els horabaixes 
o Servei de menjador  (de 13:30h a 15:30h) 
o Coral i grup d’havaneres 
o Excursions 
o Etc... 

 Participació en les festes del barri 
 

Altres activitats previstes: 
 
*Es valora dur a terme un grup de teatre 
 

Observacions:   
 

 Horari: de 9:30h a 21:30h 
 

 
 

mailto:gruptrencdauba@gmail.com
mailto:gruptrencdauba@gmail.com
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ CULTURAL ARRAVAL SANTA CATALINA 

Direcció C/  Caro, 52 C.P. 07013 

Tel. 971454596 Fax. - 

E-mail - 

 

Persona de contacte 

Nom Llorenç Sabater Pujol 

Càrrec President 

Telèfon 971454596 Tel. mòbil - 

E-mail - 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: Febrer 1894 

Nº de socis:  141 

Composició Junta directiva:  
President:  Lorenzo Sabater Pujol 
Vicepresident: - 
Secretari: Miquel Coll Pujol 
Tresorer: Pedro Palmer Coll 
Vocals: Lorenzo Gil Verger, Antonio Perelló Sampol, Antonio Planas Martí, José 
Victory Vaquer  

 

Tasca 

Població que atén: 
 

 Crear un espai d’encontre i estància per a les persones majors de la barriada 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Bingo: de dilluns a dijous de 17:00h a 19:30h 
 Assaig coral: divendres horabaixa a partir de les 19:30h 
 Servei de bar 
 Joc de cartes 
 Etc... 

 

Altres activitats previstes: 
 

 Puntualment s’organitzen excursions 
 

 
Observacions: 
 

 Horari: de 9:15h a 20:30h 
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ DE VEÏNS D’ES JONQUET 

Direcció C/  Terrer, 2 C.P. 07013 

Tel. 639678336 Fax. - 

E-mail - 

 

Persona de contacte 

Nom Toni Sorell 

Càrrec Vicepresident 

Telèfon  Tel. mòbil 639678336 

E-mail info.esjonquet@gmail.com   /  toni@sssit.es  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1976 

Nº de socis:  290 aprox. 

Composició Junta directiva:  
Presidenta: Magdalena Moragues 
Vicepresident: Toni Sorell 
Secretària: Guida Comas 
Tresorera: Francisca Sagrera 
Vocals:, Pep Balaguer, Gustavo López, Margalida Rosselló, Catalina Busquets,  
José Cortés 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Defensar el patrimoni del Jonquet 
 Canalitzar les peticions dels veïnats cap a l’Ajuntament 
 Cuidar del manteniment del barri (enllumenat, estat dels vials, arbres, mobiliari urbà...)  
 Fomentar la convivència positiva entre veïnats autòctons i veïnats  nouvinguts d’origen 

europeu. 
 Disminuir  la  problemàtica social envers les empreses d’oci nocturn:  renous, “botellón”, 

brutícia, etc... 
 Organitzar les festes de la barriada per fomentar la convivència i recordar el passat 

mariner del barri 
 

Població que atén: 
 

 Comunitat veïnal 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Festa d’estiu (sardinada de Sant Matgí) 
 Festa d’hivern (torrada de Sant Antoni) 
 Diversos actes de la plataforma Salvem es Jonquet (manifestacions, xerrades, accions…) 
 Xerrades a la fresca durant l’estiu per debatre l’estat actual del barri. 
 Edició de material informatiu 
 Reunions periòdiques amb diferents col·lectius 

 

Observacions: 
 

 L’associació de veïnats del Jonquet forma part de la plataforma “Salvem Es Jonquet”, 
conjuntament amb  ARCA, GOB i OCB.  

 La plataforma  neix l’any 2009. 

mailto:info.esjonquet@gmail.com
mailto:toni@sssit.es
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI CIVIC DE SANTA CATALINA 

Direcció C/ Fàbrica, 33 baixos C.P. 07013 

Tel. 690717609 Fax. - 

E-mail barricivic@gmail.com 

 

Persona de contacte 

Nom Montserrat  Juan 

Càrrec Tresorera 

Telèfon - Tel. mòbil 690717609 

E-mail barricivic@gmail.com 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  2/8/2011 

Nº de socis: 32  i vinculats a l’entitat sense ser socis uns 60 

Composició Junta directiva:  
President:  Marilen Mayol 
Secretari: Rafel Umbert 
Tresorer: Montserrat Juan 
Vocals: Begoña Gómez, Rafael Pérez, Maria Coll 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Millorar la qualitat de vida de la comunitat a partir de la prevenció de situacions de  
conflictivitat derivades  de l’oci nocturn, de la  convivència positiva amb els 
restauradors, de la preservació de l’ identitat del barri, l’acolliment veïnal i 
l’equilibri d’usos al barri.  
 

 

Població que atén: 
 

 Comunitat veïnal 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Reivindicacions i accions de lluita a favor de la convivència positiva entre 
restauradors i veïnats 
 

 
Observacions: 
 

 Facebook: Barri Civic Santa Catalina 
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  ES RAVAL DE SANTA CATALINA 

Direcció C/  Despuig, 7 C.P. 07013 

Tel. 655854282 / 971280135 Fax. - 

E-mail perefelip@hotmail.com 

 

Persona de contacte 

Nom Pere Felip Buades 

Càrrec Vicepresident i portaveu 

Telèfon - Tel. mòbil 655854282 

E-mail perefelip@hotmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  Fa 30 anys aprox.  

Nº de socis:  455 

Composició Junta directiva:  
President: Lluc Colom Deià  
Vicepresident i portaveu: Pere  Felip Buades 
Secretari: Jose Antonio Garcia Vázquez 
Tresorer: Miguel Jose Vivo Cardell 
Vocals:  Dolores Rado Guirado, Guillermo Villalonga Vic, Yurmeli Josefina Coronado 
Coronado, Magdalena Victoria Vaquer, Maria Frau Calafat  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Reivindicar el pla Municipal. 
 Acollir  les demandes, queixes i preocupacions dels  veïnats i estar a la disposició de la 

comunitat 
 Dona suport a altres associacions i entitats del barri 
 Combatre les deficiències i mancances del barri: 

o Ampliació zona ORA 
o Mediació envers els conflictes entre veïnats i restauradors 
o Regulació de la circulació del carrer Caro 

 

Població que atén: 
 

 La comunitat veïnal 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Exposició i assistència  als plens de l’Ajuntament per reivindicar  drets dels ciutadans, 
mancances a nivell urbanístic i cultural, etc... 

 Assistència al consell de Districte de Ponent 
 Assistència al consell de centre del centre cultural 
 Assistència a les reunions convocades amb el batlle, concejals i regidors.  
 Espai dirigit als veïnats per  acollir les seves demandes i peticions de queixa 
 Etc... 

 

Observacions: 
- 

 

mailto:perefelip@hotmail.com
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Dades generals 

Nom UNIÓ  D’ASSOCIACIONS DE MALLORCA 

Direcció C/  Despuig, 7 C.P. 07013 

Tel. 655854282 Fax. - 

E-mail perefelip@hotmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Pere Felip Buades 

Càrrec Portaveu 

Telèfon - Tel. mòbil 655854282 / 696872932 

E-mail perefelip@hotmail.com /  fochoa@ono.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  2007 

Nº de socis:  11 entitats  aprox. 
AV Es Raval de Santa Catalina, Associació ex jugadores i ex jugadors de futbol base 
de Mallorca, Club ciclista Santa Catalina, Club Santa Catalina atlètic, Associació  
Cultural  Santa Catalina, AV Unidos en la Solidaridad,  ADIS (Associació dignitat  i 
solidaritat), Associació patins i monopatins de Santa Catalina,  Casal d’amistat 
Mallorca-Cuba, Balladors de Lluc,  Associació d’amics de la tercera edat La Vileta-
Son Serra. 

Composició Junta directiva:  
President: Antonio Juan Julve 
Vicepresident: i portaveu:  Pere  Felip Buades 
Secretari: Francisco Fernández  Ochoa 
Tresorer: Yurmeli Josefina Coronado Coronado 
Vocals: Jose Antonio Garcia Vázquez, Miguel Jose Vigo Cardell, Maria Frau Calafat, 
Guillermo Villalonga Vic,  Bartolomé Suau Riera 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Defensar el drets i deures de les associacions que conformen els barris 
 

Població que atén: 
 

 Associacions de Mallorca:  AV Es Raval de Santa Catalina, Associació ex jugadores i ex 
jugadors de futbol base de Mallorca, Club ciclista Santa Catalina, Club Santa Catalina 
atlètic, Associació  Cultural  Santa Catalina, AV. Unidos en la Solidaridad,  ADIS 
(Associació dignitat  i solidaritat), Associació patins i monopatins de Santa Catalina,  Casal 
d’amistat Mallorca-Cuba, Balladors de Lluc,  Associació d’amics de la tercera edat La 
Vileta-Son Serra. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Assistència als plens de l’Ajuntament 
 Assistència als consells Insulars de Mallorca 
 Assistència als consells de Districte de Ponent 
 Assistència als consells de centre del centre cultural de Santa Catalina 

 

Observacions 
 

- 

mailto:perefelip@hotmail.com
mailto:perefelip@hotmail.com
mailto:fochoa@ono.com
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ  MERCAT SANTA CATALINA 

Direcció Plaça Navegació s/n C.P. 07013 

Tel. 971730710 Fax. 971730710 

E-mail mercatsantacatalina@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Xisca 

Càrrec Administrativa 

Telèfon 971730710 Tel. mòbil - 

E-mail mercatsantacatalina@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1900 aprox. 

Nº de socis: 50 aprox.  

Composició Junta directiva:  
President: Virgilio Izquierdo 
Vicepresidenta: Ana L. Moyá 
Secretari: Biel Ferrà 
Vicesecretari: Pedro Frau 
Vocals: Arturo Pérez, Joan Massanet, i Catalina Capellà 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Gestionar i vetllar pels interessos del mercat. 
 

Població que atén: 
 

 50  comerços aprox. 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Venta de productes molt diversos 
 Desenvolupament de projectes socioeducatius amb les escoles, gestionats per Palma 

Educa.  
o Projecte “escola al mercat” i “cuina saludable” 

 Elaboració d’un betlem nadalenc, dut a terme per una associació de betlemites. 
 

Altres activitats previstes: 
 

 Estan oberts a conèixer nous projectes que es puguin desenvolupar en el mercat. Aquests 
projectes son valorats pel consell d’administració. 

 

 
Observacions 
 
Horari d’atenció: dilluns de 8:00h a 15:00h i de dimarts a dissabte de 7:00h a 17:00h.  
 

 
 
 

mailto:mercatsantacatalina@gmail.com
mailto:mercatsantacatalina@gmail.com
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS DE SANTA CATALINA 

Direcció C/  Sant Magín, 80  C.P. 07013 

Tel. 971280023 Fax.  

E-mail asstcatalina@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Tomeu Mas 

Càrrec President  

Telèfon 971280023 Tel. mòbil 670684739 

E-mail asstcatalina@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  2002 

Nº de socis:  90 

Composició Junta directiva:  
President:  Tomeu Mas 
Vicepresident:: Tofol  Suau 
Secretari:  Maria del Mar Sánchez Cabezudo 
Tresorer: Sandra Castelló 
Vocals:  Jordi  Planellas, Angel Romaguera, Yon Pérez.  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Promocionar el barri a través de la gastronomia 
 Millorar la convivència i la relació amb els veïnats del barri 
 Fomentar  uns canals de comunicació positius  amb els referents de l’Administració 

pública 
 Millorar  les condicions del barri a partir d’una regeneració d’aquest, tenint en compte el 

que representa a nivell terciari.   
 

Població que atén: 
 

 Restauradors del barri 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Puntualment, s’ha intentat oferir  als proveïdors del gremi un escenari  per les 
presentacions. 

 Puntualment,  s’han intentat dur a terme accions de caràcter festiu per Sant Sebastià. 
 

Altres activitats previstes: 
 

 Els hi agradaria poder dur a terme qualque acció solidària dins el barri. 
 

Observacions: 
 

 Els restauradors intenten extreure el màxim profit dels negocis durant l’època d’estiu. 
 

 
 

mailto:asstcatalina@gmail.com
mailto:asstcatalina@gmail.com


 
58 

 
 

Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ DE DONES DE LES  ILLES BALEARS PER A LA SALUT (ADIBS) 

Direcció C/ Barrera de baix, 6A (local Dona Sana) C.P. 07013 

Tel. 640638084 Fax.  

E-mail adibsfeminista@gmail.com / donasana.feminista@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Carmen Sánchez-Contador Escudero 

Càrrec secretaria 

Telèfon  Tel. mòbil 627524289 

E-mail adibsfeminista@gmail.com / donasana.feminista@gmail.com 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: març del 2005 

Nº de sòcies: 20 

Composició Junta directiva:  
Presidenta:   Maria Jose Hernández Ortiz 
Secretària:    Carmen Sánchez-Contador  Escudero 
Tresorera:     Jimena Jiménez Madrazo 
Vocals:          Nina Parron Mate 
Portaveu:       totes 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Promocionar la salut integral de les dones des d’ una perspectiva biopsicosocial destacant 
els hàbits saludables, la salut sexual i reproductiva i l’autoconeixement corporal 
  

Població que atén: 
 

 Dones de Balears, Palma i part forana, des d’adolescents fins a persones majors.  
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Realització de tallers: gimnasia hipopresiva, xerrades de prevenció de càncer de pit, 
cinefòrum, taller d’afrontament del dolor crònic, etc... 

 Servei d’orientació i informació, a nivell individual i grupal, envers temes de sexualitat i 
reproducció. Horari d’atenció de 11:30h a 13:00h. 
 

Altres activitats previstes: 
 
*Els taller es van adaptant i van canviant.  
 

Observacions: 
 
Horari d’atenció:  
...- Depèn de les activitats 
...- Es pot concertar cita per atenció individualitzada 
 
Es poden consultar les activitats al facebook de Dona Sana i a la web de Adibs (adibs-
feminista.org) 

 

 

mailto:adibsfeminista@gmail.com
mailto:donasana.feminista@gmail.com
mailto:adibsfeminista@gmail.com
mailto:donasana.feminista@gmail.com
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Dades generals 

Nom AS. CULTURAL FESTES DEL CARME 

Direcció C/ Villalonga, 23 baixos C.P. 07013 

Tel. 971456769 (parròquia) Fax. 971454643 

E-mail palma@carmelcat.cat  

 

Persona de contacte 

Nom Juana Maria Hernández 

Càrrec Presidenta 

Telèfon - Tel. mòbil 667344023 

E-mail palma@carmelcat.cat  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1997 (17 anys) 

Nº de socis:   no hi ha socis 

Composició Junta directiva: 
Presidenta: Juana Maria  Hernández 
Vicepresident::  Pare Miquel  Batlle Munar 
Secretari: Catalina Giménez 
Tresorer: Juan Carlos Arévalo 
Vocals: Antonio Román, Mari Carrillo, Juan Vera, Magdalena Martorell i Vicenç 
Jiménez. 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Dinamitzar el barri a través de les festes de Mare de Déu del Carme 
 

Població que atén: 
 

 Tota la població en general 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Festes de “Máre de Déu del Carme” (patrona de  la barriada de Santa Catalina): del 7 al 
16 de Juliol, amb havaneres,  tramponada, processó marítima, festa infantil i juvenil, etc.. 

 Festa nadalenca i campanyes solidaris 
 
L’associació sempre sol·licita la col·laboració dels comerciants per tal d’aconseguir finançament. 
 
Col·laboren conjuntament amb C.P Santa Catalina, Parròquia Verge del Carme i C.C Verge del 
Carme.  

 

Observacions: 
 

- 
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Dades generals 

Nom AS. CULTURAL GRUPO FOLKLORICO BALLADORS DE LLUC 

Direcció C/ Caro nº56A 6ºA C.P. 07013 

Tel. 600327794 Fax. - 

E-mail carles.mulet.forteza@gmail,com 

 

Persona de contacte 

Nom Carles Mulet 

Càrrec Secretari de l’associació 

Telèfon - Tel. mòbil 600327794 

E-mail carles.mulet.forteza@gmail,com 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: 5 de setembre de 1978 

Nº de socis: 21 

Composició Junta directiva:  
President: Miquel Borrás Olmeda  
Vicepresidenta: Leonor Martínez Fuentes 
Secretari: Carlos Mulet Forteza  
Tresorer: Carlos Borrás Olmeda  
Vocals: Maria del Rosario Llop Carayol, Pedro Mas Rigo, Magdalena Llompart 
Barceló. 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Promoure el ball  mallorquí y la cultura popular.  
 

Població que atén: 
 

 Dirigit a tots els públics 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Balls oberts 
 Mostres i concerts (toquen instruments de música) 

 

 
Observacions: 
 

 Es troben dintre de la Federació de música y ball. 
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Dades generals 

Nom AS. AMICS DELS MOLINS DE MALLORCA 

Direcció C/  Molí d’en Garleta, 14 C.P. 07013 

Tel. 971280977 Fax. - 

E-mail molinsdemallorca@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Josep Pascual Tortella 

Càrrec President 

Telèfon - Tel. mòbil 629439491 

E-mail molinsdemallorca@gmail.com 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: 1960 aprox.  

Nº de socis:  420 

Composició Junta directiva:  
President: Josep Pascual Tortella  
Vicepresident: Joan Mesquida 
Secretari: Andrés Martí Porta 
Vocals:  Andreu Negre Estarelles, Luis Garcia Ruiz Serra, Joana Mudoy, Miguel 
Ramis, Gabriel Becerra, Francesc Becerra, Alejandrino García, Salvador Vallverdú.  

 

Tasca 

Objectius:    
 

 Fomentar la conservació i divulgació cultural dels Molins de Mallorca.  

 

Població que atén:   
 

 Tota la comunitat. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Berenar a la fresca en el mes de Juny 
 Visites guiades a escoles 
 Visites guiades en general 
 Excursions culturals 

 

Altres activitats previstes: 
 

 Exposicions  de quadres de fotografies  
 Cada any s’entrega “un molí d’or” a l’entitat que més col·labora en benefici de la difusió 

dels Molins.  
 Concurs de pintura de molins obert a tot el barri 

  

Observacions: 
 

 Les activitats son gratuïtes 
 L’horari d’atenció: dimarts i dijous de 10:20h a 12:20h. 
 Col·labora amb associació “Fafiba” (associació fotògrafs professionals). 
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Dades generals 

Nom AD PENYA ARRAVAL 

Direcció Camp Municipal Ca’n Valero C.P. 07011 

Tel. 971758239 Fax. - 

E-mail sapenyaarrabal@hotmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom TONI TATXA 

Càrrec Fundador 

Telèfon - Tel. mòbil 629061726 

E-mail sapenyaarrabal@hotmail.com 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1983 

Nº de socis:  400 aprox. 

Composició Junta directiva:  
 
AD Penya Arrabal: 
President:   Antonio Planas Martí 
Vicepresident  1: Juan Jaume Alemany  
Vicepresident  2: Antoni Román Máñez  
Secretari: Javier Hernando Latorre 
Tresorer: Jose Maria Vallés Bota 
Vocal: Bartolomé Pou Suárez 
  
Rtvº Penya Arrabal: 
President:   Juan Riera Cánaves 
Vicepresident  1:  Monserrat Barceló Reus 
Secretari: Guillermo Morell Eseñat 
Tresorer:  Antonio Bergas Pou 
Vocal: Jorge Horrach Garau 
 
Santa Catalina  
President:   Francisco Juan Ramis Ferrer 
Vicepresident  1:  Pedro Miquel Pujol Martin 
Secretari:  Jose Francisco Planas Hernández 
Tresorer:  Antoni Jaume Pérez 
Vocal:  Bartolome  Vich  Oliver 
 
Es Jonquet Penya Arrabal 
President: Juana  Maria Hernández Valles 
Vicepresident  1:  Rosa Maria Planas Hernández 
Secretari:  Lucia Gil Hidalgo 
Tresorer:  Bartolome Lopez Oliver 
Vocal:  Francisca Maria Llabres Nadal 
 
Coordinador:  Jorge Horrach 
2º coordinador:  Carlos Rosselló 
Ajudant coordinació:  Tolo Lopez 
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Tasca 

Objectius: 
 

 Fomentar l’ integració social  i promocionar hàbits de vida saludable a través de l’esport  
 

Població que atén: 
 

 Nins i joves de 4 a 19 anys 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Entrenaments de dilluns a divendres en el camp municipal de Ca’n Valero (Toni Tatxa). 
Dissabtes i diumenges partits.  

 Escoleta de 4-6 anys, dimarts i dijous de 17:45 a 19:30h. 
 Servei  de fisioteràpia 3 pics per setmana, infermeria, gimnàs, bar, etc... 
 Es duen a terme celebracions amb els socis, com per exemple: torrades cada setmana 
 Entrega de trofeus anual 
 Viatges informatius de futbol a València, Madrid i Menorca.  
 Torrada anual dirigida a 1000  persones aprox. on el club assumeix certes despeses i els 

pares duen el menjar.  
 

Altres activitats previstes: 
 

 En aquests moments, no es contemplen.  
 

 
Observacions: 
 
Pàgina web: 
www.penyaarrabal.net  
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Dades generals 

Nom CLUB SANTA CATALINA ATLÉTICO 

Direcció C/  Despuig, 7 C.P. 07013 

Tel. 971280135 Fax. - 

E-mail lluccolom@hotmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Lluc Colom Deià 

Càrrec President 

Telèfon - Tel. mòbil 655854282 

E-mail lluccolom@hotmail.com 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  1985 

Nº de socis:  62  

Composició Junta directiva:  
President: Lluc Colom Deià  
Vicepresident: Juan Carlos Colom Cuesta 
Secretari: Juan Francisco Garcia  
Secretari tècnic: Tofol Pelaez  
Tresorer: Vanesa Román 
Vocals:  Jose Costa, Custodia García y Miguel Prieto.  
Coordinador escoleta Son Flor: Dani Castellà 
Coordinador escoleta “Col·legi Jesús Maria” :  Juan Carlos Colom  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Fomentar la integració social a i promocionar hàbits de vida saludable a través de l’esport  
 

Població que atén: 
 

 Nins i joves de 5 a 18 anys 
 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Dues escoles de futbol base dirigides a nins  entre els 5 i 7 anys. Una d’elles està ubicada 
al camp de Son Flor i l’altre a l’escola “Jesús Maria”.  

 Entrenaments en el camp de Son Flor de dilluns a divendres amb diferents horaris. 
 

Observacions: 
 

 El  club conta amb 23 equips i un total de 400 jugadors.  
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Dades generals 

Nom CLUB CICLISTA SANTA CATALINA 

Direcció C/  Despuig, 7 C.P. 07013 

Tel.  610421818 Fax.  

E-mail jccolom@hotmail.com 

 

Persona de contacte 

Nom Juan Carlos Colom 

Càrrec President 

Telèfon - Tel. mòbil 655854282 

E-mail perefelip@hotmail.com 

 

Organització 

A complimentar per: 

Entitats 

Data creació: 1985 

Nº de socis:  20 

Composició Junta directiva:  
President: Juan Carlos Colom  
Vicepresident:  
Secretari: Jose roman Fernández 
Tresorer: Vanessa roman Fernández 
Vocals: Manuela Fernández Villar 
Portaveu: Pere Felip Buades  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Promocionar hàbits de vida  saludables  a través de l’esport. 
 

Població que atén: 
 

 Nins, joves i adults des de  8 anys fins a 30 aprox.  

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Escola y pràctica del futbol de manera federada. 
 

 
Observacions: 
 

 Horari d’atenció:  horabaixes de 17:00 a 20:00 hores 
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Dades generals 

Nom ASOCIACIÓN DE MAYORES POR EL EMPLEO EN BALEARES (AMPEB) 

Direcció C/Caro, 56, 1ro Dcha (domicilio fiscal) C.P. 07013 

Tel. 651094348 - 655476949 Fax. - 

E-mail ampebaleares@outlook.com 

 

Persona de contacte 

Nom Pedro Delgado 

Càrrec President 

Telèfon - Tel. mòbil 651094348 

E-mail ampebaleares@outlook.com 

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: 23 de Julio 2012 

Nº de socis: 483 

Composició Junta directiva:  
President: Pedro Delgado Arraque 
Vicepresident: 1) Elisa Carmen de Toro, 2) Yaneth Fonseca, 3) José Antonio Valent 
Secretari: Gustavo Marcos Di Pietro 
Tresorer: Miguel García 
Vocals: Jorge Mandado, Viviana Borrás, Elena Bautista, Rodolfo Scaltritti Burgos, 
Vicente Matínez Nadal, Elizabeth Ruiz, José Miguel Rico, Miguel Comeche, 
Francisco José Castillo 
Portaveu: Jorge Mandado 

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Defensar, ajudar, assessorar i donar suport psicològic a les persones majors de 45 anys 
en situació d’atur.   

 

Població que atén: 
 

 Persones majors de 45 anys en situació d’atur 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Sessions orientatives i de suport psicològic tots els dijous a les 17h en el casal de barri “El 
Vivero” al c/ Mestre Perosi, 13. 

 Sessions informatives els dilluns “Campaña de los Lunes al sol”. 
 Establiment de convenis de col·laboració  
 Establiment de contactes i relacions amb referents polítics, associacions, serveis laborals i 

empreses. 
 

 
Observacions: 
 

 Local: casal de barri “El Vivero” al c/ Mestre Perosi, 13. 
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Dades generals 

Nom ASSOCIACIÓ ARTS NÓMADES 

Direcció Vicenç Cuyas 7, baixos  C.P. 07013 

Tel. 678017137 Fax.  

E-mail arts_nomades@hotmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Carmen Matarín  

Càrrec Presidenta 

Telèfon 678017137 Tel. mòbil  

E-mail arts_nomades@hotmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació:  2012 

Nº de socis:  101 artistes  

Composició Junta directiva:  
President:a: Carmen Matarín González 
Secretaria: Neus Pastor 
Tresorera: Encarni Solivellas 
Vocals: Emilio Valdivia y Carmen Valdivia  

 

Tasca 

Objectius: 
 

 Donar a conèixer i preservar l’artesania des dels seus començaments de les diferents 
modalitats, de qualsevol regió o país . 

 Implicar al ciutadà en els diferents esdeveniments com a exposicions, fires, mercats, 
etc...perquè s’identifiquin i perquè s’impliquin a conèixer i executar tan belles professions i 
riqueses artístiques. 

 Donar l’oportunitat als artistes de diferents temàtiques per poder exposar amb una 
escenografia diferent i temàtica comuna. 

 Activar als mercats artesanals on el ciutadà pugui interactuar amb les diferents matèries, 
coneixent les arrels i donant-li la importància que es mereix. 

 

Població que atén: 
 

 Tota la població en general 
 Professionals del món de l’art i l’escultura. 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Formació: art i artesania de diferents modalitats. 
 Tallers i exposicions: ceràmica, disseny i decoració, escultures, murals, dibuix, pintura, 

reciclatge i poesia. 
 Mercats artesanals interactius 
 Xerrades envers temes d’artesania 
 Tertúlies i debats 

 

Observacions: 
 http://www.facebook.com/ASOCIACIO.ARTS.NOMADES  
 artsnomades.blogspot.es  
 www.blog.com.es/user/espacio-cerart-creativo-matarin  
 http://es.linkedin.com/pub/ceramica-matarin/4b/251/b38  
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Dades generals 

Nom HOGAR CANARIO EN BALEARES 

Direcció C/ Caro,  44A C.P. 07013 

Tel. 606793593 Fax. - 

E-mail hogarcanarioenbaleares@gmail.com  

 

Persona de contacte 

Nom Carlos Aleman 

Càrrec President 

Telèfon - Tel. mòbil 606793593 

E-mail hogarcanarioenbaleares@gmail.com  

 

Organització  

A complimentar per:  

Entitats 

Data creació: 05.12.2008 

Nº de socis: 79 

Composició Junta directiva:  - 

 

Tasca 

Objectius:   
 

 Difondre la cultura canari 

 

Població que atén: 
 

 Dirigeixen les seves activitats a tots els públics 

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Cant,  ball, esports  i altres activitats culturals 
 

Observacions: 
 

- 
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Dades generals 

Nom ICI (PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITARIA INTERCULTURAL) 

Direcció C/ Juan Ramón Jiménez, 15 baixos (Es Rafal) C.P. 07008 

Tel. 971409094 (telèfon Grec) Fax. 971477094 

E-mail palomar@grecmallorca.org/cvecina@grecmallorca.org/ asegura@grecmallorca.org  

 

Persona de contacte 

Nom Pau Alomar – Carlos Vecina – Toñi Segura 

Càrrec Tècnic comunitari 

Telèfon 971409094 Tel. mòbil  

E-mail palomar@grecmallorca.org/cvecina@grecmallorca.org/ asegura@grecmallorca.org 

 

Organització  

 
Serveis 

Dependència orgànica: Programa de carrer del Grec 

Professionals (nº i perfil):  3 tècnics comunitaris 

Àmbit d’actuació:  Comunitari 

 

Tasca 

Objectius:   
 

 Fomentar  la convivència i cohesió social dels  barris de Santa Catalina, Es Jonquet i Son 
Roca. 

 Afavorir la transformació social dels barris de Santa Catalina, Es Jonquet i Son Roca. 

 

Població que atén: 
 

 Entitats, serveis, associacions i persones a títol individual dels barris de Santa Catalina, Es 
Jonquet i Son Roca.  

 

Serveis que ofereixen i/o activitats que realitzen: 
 

 Procés d’acompanyament i suport als agents socials dels barris de Santa Catalina, Es 
Jonquet i Son Roca. 

 Preparació d’accions conjuntes amb els agents socials dels barris de Santa Catalina i Es 
Jonquet: festa per a la convivència, programació d’estiu, etc... 

 Elaboració de monografia (estudi del barri), guia de recursos, creació d’espais de relació i 
d’interacció, creació de teixit associatiu, etc... 
 

Observacions: 
 

 Projecte gestionat pel GREC,  subvencionat per “Obra Social La Caixa” i avalat per 
l’Ajuntament de Palma.  

 Duració del projecte: 3 anys (2014-2017).  
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