Ajuntament de Valldemossa

SALUTACIÓ DEL BATLE
En nom de Valldemossa vos don la benvinguda,
heu vengut a viure a un petit poble de la muntanya de Mallorca que malgrat la proximitat a Palma
vol mantenir el seu caràcter discret i tranquil.
Volem fer-vos lloc i que trobeu el vostre espai entre nosaltres, que us identifiqueu amb la nostra
cultura i llengua, amb els nostres valors, amb les tradicions, amb l’entorn privilegiat que gaudim, i
que ens conegueu suficientment per poder aprofitar les oportunitats que aquesta comunitat ofereix, a
qui vol ser veïnat nostre.
Que participeu i poguem compartir les festes, els esforços i les preocupacions; i que hi aporteu la
vostra manera de veure el món.
De Valldemossa també han partit centenars de persones a viure a altres llocs, a altres països i
continents on s’hi adaptaren per a ser veïnats com els demés. Per a moltes d’elles aquesta
experiència vital ha estat una empremta positiva i els ha permès valorar millor tant el que deixaven
enrere com aquell nou entorn que els acollia.
Volem que aquesta guia us faciliti el camí per resoldre les necessitats que tendreu a l’hora de poder
circular amb el cotxe pel nucli antic, a l’hora d’anar a la metgessa, de matricular un infant a
l’escoleta, a apuntar-vos a les activitats esportives i culturals que es fan, a pagar els imposts
municipals, a demanar l’ajuda dels serveis socials, de participar en l’oferta cultural, de cridar a la
policia local, de participar en alguna associació,...
És una guia viva que renovarem periòdicament. Si hi ha algun contingut que us sembli necessari
incloure, o si detectau alguna errada, no dubteu en avisar-nos. En cas de dubte, veniu o contactau
amb l’Ajuntament, és casa vostra.
Rebeu el nostre respecte i esperam també el vostre.
Jaume Vila Mulet,
Batle de Valldemossa
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Situació geogràfica
El terme municipal de Valldemossa es troba a l’oest de l’illa de Mallorca, situat en plena Serra de
Tramuntana, i ben aprop del Puig del Teix. Limita al nord amb Deià, a l’est amb Bunyola, a la
punta sud-est amb Palma, al sud amb Esporles, al sud-oest amb Banyalbufar i amb la Mar
Mediterrània al nord-oest. Està format per Valldemossa i el Port de Valldemossa, a més de les
urbanitzacions de Son Maixella, George Sand, Shagril·la.

Ocupa una superfície de 44,51 km2.
Té una població de més de 2.000 habitants.

Origen
La prehistòria del terme està documentada a través de més de vint jaciments arqueològics, el més
destacat és el de Son Matge. En aquest abric rocós, s’hi trobaren diversos nivells: vestigis d’una
ocupació situada entre el 5000 aC i el 2700 aC formats per un nucli de sílex i restes de Myotragus.
A més de restes pretalaiòtiques i talaiòtiques.
En l'època islàmica, l’actual terme de Valldemossa feia part del juz’, de Bunyula-Musu. En el
Llibre del Repartiment de Mallorca (1232) es documenta la concessió a Nunó Sanç, comte del
Rosselló, de la porció de Valldemossa dins la qual s’hi incloïen les terres de Deià.
Valldemossa és rica en fonts i està envoltada d'una abundant i frondosa vegetació (oliveres
mil·lenàries, alzines i ametllers, etc.), per això ofereix al visitant la sensació de calma i quietud
seculars. Tenen un encant especial els seus carrers estrets i empinats. Es conserva al poble la casa
natal de la santa més venerada de Mallorca, Catalina Thomàs, qui va néixer a Valldemossa el 1531 i
va morir considerada una santa a Palma el 1574. Destaca també per la seva ubicació l'església
parroquial, originària del s. XIII, si bé reformada àmpliament en el s. XVIII. L'atracció principal de
Valldemossa ha estat i és, sens dubte, el monestir de la Cartoixa. Aquí es visiten les habitacions en
les quals es varen allotjar els capdavanters del romanticisme francès de mitjans s. XIX, el famós
compositor polonès Frédéric Chopin i la seva companya, l'escriptora Aurora Dupin, més coneguda
pel seu àlies de George Sand. Les petjades de la seva breu (desembre de 1838 - febrer de 1839),
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encara que intensa, estada ha originat des de llavors un incessant pelegrinatge.
Una altra atracció, molt important també, és el monestir de Miramar. Un indret pertanyent al
monestir de la Real que l’any 1276 compra el rei Jaume II a fi que Ramon Llull, el nostre teòleg,
místic, filòsof i escriptor més universal hi fundàs una escola de missioners.
A final del segle XV el valldemossí Nicolau Calafat funda a Miramar, juntament amb Bartomeu
Caldentei, la primera impremta de Mallorca, on fan els primers incunables.
L’any 1872 Miramar és adquirida per l’Arxiduc Lluís Salvador.

Economia
Valldemossa viu, actualment, del sector serveis i principalment del turisme que visita el poble i
entorn pels atractius que hi troba. Enrere queda el seu passat rural.

Etimologia del topònim
L'origen del topònim s'explica per la influència del domini islàmic a Mallorca, durant 300 anys,
després de la invasió de la península Ibèrica el 711. És una grafia aglutinada de vall de Mussa (nom
personal aràbic). Trobam documentat el terme Valldemuça l’any 1395 i el de Valldemussa l’any
1468.

La llengua
El català és la llengua pròpia de les Illes Balears i és la llengua oficial juntament amb el castellà.
És també la llengua de Catalunya, el País Valencià, Andorra, la Franja de Ponent (Aragó), la ciutat
de l’Alguer (Sardenya), la Catalunya Nord (França) i el Carxe (Múrcia).
La parlen més de 10 milions de persones i l’entenen un bon nombre més de persones. És la 14a
llengua més parlada de la Unió Europea i, de les 6000 llengües que es parlen al món, el català està
entre les 100 llengües més parlades.
Aquesta és la llengua habitual dels centres educatius de Valldemossa, de relació veïnal i amb
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l’Ajuntament.
És molt important aprendre la llengua del lloc durant el període de residència a Valldemossa atès
que això obre moltes portes en la recerca de feina, en els estudis o en la integració mateixa. De tota
manera, les dues llengües cooficials són vàlides a la relació amb els organismes públics.

L’Ajuntament
És el lloc on es troba el govern i l’administració del poble. Aquí és on podran donar resposta a la
majoria de les necessitats que us puguin sorgir. A més de l’Ajuntament hi ha tres administracions
territorials que afecten a la ciutadania: L’administració insular (Consell de Mallorca), l’autonòmica
(Govern de les Illes Balears) i la de l’Estat espanyol.

Serveis Municipals
Empadronament
L’empadronament és imprescindible per a residir al municipi, sigui quina sigui la situació
administrativa. Aquest tràmit us identifica com a veí o veïna del poble i us dóna una sèrie de drets i
obligacions. És necessari per a accedir als serveis educatius, socials i sanitaris del municipi. A més,
estar inscrit al padró és la forma més fàcil de justificar la residència a un municipi.
Per a les persones que no són membres de la Unió Europea o que no disposen d’un permís de
residència permanent, l’empadronament s’ha de renovar, com a mínim, cada dos anys.
També s’han de modificar les dades si es canvia de domicili.

Documentació necessària
Document identificatiu (DNI, targeta de resident o passaport vigents).
Document que acrediti l’ocupació de l’habitatge (Escriptura propietat o contracte de lloguer).
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Per a empadronar menors, us heu d’adreçar a l’oficina municipal i portar el Llibre de família i DNI,
si escau, dels menors i del pare o mare.

Taxes i imposts
Pel fet de residir a Valldemossa assumiu l’obligació de pagar una sèrie d’imposts i taxes amb els
quals es mantenen els diversos serveis que proporciona el poble, la comunitat autònoma o l’Estat
(educació, serveis socials, etc.).
El pagament del subministrament d’aigua es fa trimestralment. La resta d’imposts i taxes es paguen
de forma anual (durant els mesos de novembre i desembre):
— Impost sobre béns immobles.
— Impost sobre els vehicles.
— Recollida de fems.
— Cementeris.
— Guals.
— Altres impostos i taxes.

Circulació
El nucli antic del nostre poble és una àrea de circulació restringida (zona ACIRE). És una zona
especial on només es permet la circulació dels vehicles autoritzats i que per tant, disposen de la
targeta d’ACIRE corresponent. L’aparcament dins d’aquesta àrea és escàs i complicat, per aquest
motiu s’ha d’intentar no estacionar a llocs on es pugui dificultar les maniobres a vehicles de
recollida residus.
Fora del nucli antic hi ha una zona ORA (operació de regulació d’aparcament) amb l'objecte de
fixar el temps màxim de permanència als carrers i aparcaments disponibles a Valldemossa, per a
aconseguir una rotació de vehicles que permeti optimitzar l'ús d'un bé escàs condicionat al
pagament previ d'un preu públic establert o d'una taxa, quan es tracti de l'obtenció dels distintius
ORA per a no residents o per a vehicles que no paguin l’impost sobre vehicles al municipi.

Horari d’atenció al públic
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Dilluns a divendres: de 07.30 h a 14.00 h
Dilluns: de 16.00 h a 19.00 h
Ajuntament de Valldemossa, Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa
T. 971 612 002

Festes Tradicionals
A Valldemossa se celebren nombroses festes tradicionals, la majoria d'elles a l'estiu. És per aquest
motiu, que cada any entre els mesos d'abril i maig es convoquen diverses reunions on els
valldemossins poden aportar idees i involucrar-se en l'organització dels diferents esdeveniments que
es duran a terme.
En honor a santa Catalina Tomàs celebram les tradicionals "Festes de la Beata" durant el mes de
juliol. Dins el mes d'agost gaudim de les "Festes de la Mare de Déu d'Agost" que es duen a terme al
Port de Valldemossa i de les festes en honor al nostre patró, les "Festes de Sant Bartomeu". El mes
d’octubre té lloc la recreació històrica de la batalla de moros i cristians. A l'hivern també se celebren
les beneïdes i els tradicionals foguerons de Sant Antoni i la Rua de Carnaval. Existeix un

reglament que regula la participació a les festes de la Beata per representar els angelets, la
Beateta, la dama i les hereves; el podreu trobar a la secció de tràmits i documents del web
municipal a la tercera pàgina, al nombre 39 o al següent link:
http://www.valldemossa.cat/wms/ofo/imgdb//archivo_doc265202.pdf

Serveis Socials
Els serveis socials són un recurs de caire universal adreçat a tota la població del municipi, amb
l’objectiu d’informar, orientar, i promoure el benestar social de les persones usuàries del servei,
sota el principi d’igualtat.
Entre els serveis que oferim hi són el Servei d’informació, orientació i assessorament a la població
en general, el Servei d’atenció a la família, infància i joventut, el Servei d’ajuda a domicili (sad), el
Servei de tele assistència, el Servei de menjador per a la gent gran, el Servei d’atenció a la dona, el
Servei d’atenció a persones immigrants, el Servei d’orientació laboral, el Servei de prevenció del
consum de drogues, el Servei de promoció de l’autonomia i prevenció de la dependència, el Servei
de suport psicosocial, el Servei de respir per a familiars cuidadors, …

Equip de professionals i horari d’atenció al públic:
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1 Treballadora social d’atenció primària. Dimarts i dimecres de 9.00 a 12.00 h. (concertar cita
telefònica)

1 Treballador social d’atenció a la dependència (Fundació Balear d’Atenció a la
Dependència). Un dilluns al mes de 9’00 a 14’00 hores (concertar cita telefònica de 8.00 a 14.00
h

Tel: 971612591)

1 Psicòloga (ADISEB)
2 Treballadors familiars
1 Orientadora laboral (Fundació Deixalles)
Centres vinculats a Serveis Socials:
Unitat Bàsica de Treball Social (UTS) Carrer del Pare Francesc Frau, 7-2n (edifici de la Unitat
bàsica de salut) Tel: 971 61 25 91
Menjador Social, Centre de Promoció de l’Autonomia Personal i Servei de Respir
C/ de la Rosa, 30-32 Tel: 971 61 28 81

Jutjat de pau
És el lloc on se celebren els matrimonis civils i es registren els naixements, els matrimonis i les
defuncions.
A més, el Jutjat de Pau actua com a conciliador en conflictes entre veïns.
Ajuntament de Valldemossa, Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa
Tel: 971 612 002

Educació
L’escolarització és obligatòria i gratuïta per a les persones que tenen entre 6 i 16 anys. Totes les
persones menors de 16 anys, en qualsevol situació administrativa, tenen els mateixos drets a
l’educació.
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Primer cicle d’educació infantil
— De 0 a 3 anys
Valldemossa disposa d’una Escola Infantil Municipal de 0-3 anys amb instal·lacions funcionals, una
ubicació privilegiada, i un equip expert. Roman oberta de dilluns a divendres durant tot l’any, llevat
del mes d’agost, les vacances de Nadal i Pasqua i altres dies festius. Veniu a visitar-la amb el vostre
infant.
El seu horari lectiu és de dilluns a divendres de 7,30 a 16,00 hores.
Per a la matriculació a l’Escoleta és important fer la preinscripció a l’Ajuntament, normalment
durant el mes de maig, o acudir directament al centre educatiu. Quotes segons ingressos de la unitat
familiar.

Escola Infantil Municipal de Valldemossa Carrer d’Els Valldemossa, s/n, 07170
Valldemossa T. 971 612 173 escoletavalldemossa@ajvalldemossa.net

Segon cicle d’educació infantil (3-6anys) i educació primària (6-12 anys)
Segon cicle de l’Educació Infantil: no és obligatori, però és gratuït i és molt recomanable que es
faci. S’imparteix al Col·legi Públic Nicolau Calafat. El seu horari lectiu és de 9 a 14,00 hores.
Educació Primària: és obligatòria i gratuïta. També es fa al Col·legi Públic Nicolau Calafat. El seu
horari lectiu és de 9 a 14,00 hores.
A més, disposa de diversos serveis, com pedibús escolar, menjador, escoleta matinera i activitats
extraescolars.
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Col·legi Públic Nicolau Calafat Carrer de la venerable Sor Aina, 20, 07170 Valldemossa
T.i fax: 971 612 364 cpnicolaucalafat@educacio.caib.es
Educació secundària
— De 12 a 16 anys
Educació Secundària Obligatòria (ESO). És un període obligatori. Un cop acabat, s’obté el títol de
Graduat en Educació Secundària. Valldemossa no disposa de centres per a cursar-lo.
Es fa a l’Institut d’Educació Secundària Josep Font i Tries d’Esporles. El seu horari lectiu és de 8 a
15 hores. És gratuït. Existeix un servei de transport escolar des de Valldemossa amb sortida a les
7,20 del matí i tornada a les 15h.

Institut d’Educació Secundaria Josep Font i Tries, Punta de Son Quint, 07190 Esporles
T. 971 611 896 iesesporles@educacio.caib.es
— De 16 a 18 anys
Batxillerat o Formació Professional específica de Grau Mitjà. Aquests estudis són voluntaris per als
alumnes que vulguin continuar l’aprenentatge. Valldemossa no disposa de centres per a cursar-los.
— A partir de 18 anys
Si volen, es poden continuar els estudis superiors de formació professional específica o iniciar
l’educació universitària.
La universitat pública és la Universitat de les Illes Balears (UIB) i es troba a la carretera de
Valldemossa a Palma, a només 8 quilòmetres de Valldemossa. T. 971 173 000
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Educació per a adults
Cursos de català
Anualment l’Ajuntament de Valldemossa organitza cursos de català de diferents nivells, tant per a
catalanoparlants com per a no catalanoparlants.

Ajuntament de Valldemossa, Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa
T. 971 612 002

Escola Municipal de Música
L’Escola és un centre municipal dedicat a l’aprenentatge d’instruments, balls tradicionals i vocal, de
manera individual i grupal.

Escola de Música de Valldemossa Carrer d’Els Valldemossa, s/n, 07170 Valldemossa T.
697 671 251 info@emvalldemossa.com

Salut
Valldemossa disposa d’una Unitat Bàsica de Salut a on s’ofereix assistència sanitària. A l’UBS us
demanaran la targeta sanitària individual i us assignaran un metge. L’horari d’atenció és de dimarts
a divendres de 9 a 14 hores i el dilluns de 14 a 21 hores. Les analítiques es realitzen el dijous de 8 a
8,30 hores. Depèn del Govern de les Illes Balears.

Unitat bàsica de Salut de Valldemossa Carrer del Pare Francesc Frau, 7, 07170
Valldemossa T. 971 612 539
Cita prèvia
Heu de telefonar al 902 079 079 i demanar hora per al vostre metge. Cal que indiqueu el número de
targeta sanitària i se us assignarà un dia i una hora per a la visita.
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Urgències
Valldemossa no disposa d’aquest servei. El Centre d’Atenció Primària d’Esporles disposa d’un
servei d’urgències durant les 24 hores. Per a urgències, podeu telefonar al 971 611 122.
En cas molt greu, podeu telefonar al 061 o al telèfon d’emergències, el 112.

Centre de Salut de Tramuntana Carrer del Quarter, 24, 07190 Esporles
T. 971 611 122

Serveis Funeraris
L’Ajuntament disposa d’un tanatori amb una sala per vetlatoris i una cambra refrigeradora de
conservació temporal al mateix cementiri municipal. També gaudim d’un cotxe fúnebre per al
trasllat de fèretres. Aquests serveis són gratuïts i per a utilitzar-los, cal contactar amb les oficines de
l’Ajuntament.
Ajuntament de Valldemossa Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa
Tel: 971 612 002

Informació Turística
Valldemossa disposa d’un punt d’informació turística municipal (Infovall) que és l'organització
encarregada de proveir informació als turistes potencials i turistes que visiten el municipi per tal de
facilitar la seva decisió de viatjar i facilitar la seva estada. Es troba oberta des de les 9 del matí fins
a les 15 hores en temporada baixa i fins a les 18: 30 en temporada alta.

Infovall, Avinguda de Palma, 7; 07170 Valldemossa
T. 971 612 019

Informació Urbanística
L’Ajuntament compta amb un servei d’atenció ciutadana de la regidoria d’urbanisme on, amb cita
prèvia, us gestionaran les llicències d’obra, us resoldran dubtes referents a disciplina urbanística i us
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donaran a conèixer la normativa vigent al nostre poble. Aquest servei s’ofereix els dilluns horabaixa
de 16 a 19 hores al propi Ajuntament.
Ajuntament de Valldemossa Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa
Tel: 971 612 002

Recollida de residus
L’ajuntament de Valldemossa ha fet una clara aposta per la millora en la gestió dels residus
municipals. Es volen augmentar els percentatges de reducció, reutilització i recollida selectiva per
tal d’esdevenir un municipi més sostenible ambiental i econòmicament.
Per aquest motiu es va aprovar al plenari de novembre de 2014 una nova taxa de residus basada en
el principi “Qui contamina paga”, és a dir que els habitatges i negocis que separin correctament els
seus residus paguen menys que els que no ho fan.
Aquesta mesura es duu a terme mitjançant la ITR (Inspecció Tècnica de Residus), un programa
voluntari de descomptes de la taxa de residus. Els habitatges i comerços es poden inscriure
mitjançant l’entrega d’un full de sol·licitud.
Donat que el sistema de recollida de residus es troba en un procés de millora i canvi continu, us
demanam que passeu per l’Ajuntament a informar-vos o bé visiteu l’apartat de residus de la web
municipal. Allà també hi trobareu el full de sol·licitud dels descomptes de la taxa de residus.

Parc Verd
L’Ajuntament disposa d’un parc verd, una instal·lació municipal on s’hi poden depositar residus
domèstics, residus voluminosos com poda, trastos vells, electrodomèstics, etc. i residus perillosos
com pintures, dissolvents, piles, etc. El parc està vigilat per un operari i té un horari d’obertura que
podeu consultar a la web municipal o telefonant a l’ajuntament.
El parc verd es troba situat al carrer de la venerable Sor Aina, s/n entre el camp de futbol i el
cementiri.

Infants i Jovent
Ludoteca
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L’Ajuntament compta amb l'ajuda d'una dinamitzadora encarregada d’organitzar i desenvolupar
activitats d'oci i entreteniment per a al·lots d'entre 8 i 16 anys de Valldemossa. Aquesta activitat té
lloc els divendres i dissabtes horabaixa, entre les 17 h. i les 20 h. a la Biblioteca Municipal de
Valldemossa.

Biblioteca
La Biblioteca municipal és publica i gratuïta i possibilita l’accés al fons bibliogràfic i audiovisual
mitjançant diversos serveis:
— Servei de lectura i/o consulta en sala.
— Servei de préstec.
Per a fer-ne ús cal obtenir el carnet d’usuari a la
biblioteca.
— Servei de préstec a domicili.
— Ús d’equipament informàtic amb connexió a internet.
— Espai wi-fi.
A més, a la biblioteca es duen a terme diverses activitats de difusió de la lectura, tant per a infants
com per a adults com el Club de Lectura.

Biblioteca Municipal de Valldemossa, Carrer de la Constitució, 1, 07170 Valldemossa T.
971 616 175 biblioteca@ajvalldemossa.net

Entitats i associacions:
A Valldemossa hi ha una gran quantitat d’associacions culturals i esportives. Per posar-se en
contacte amb qualsevol de les entitats us podeu adreçar a l’Ajuntament o directament a qualsevol
membre de l’associació que vulgueu.

Associació Festival Chopin: Associació encarregada any rere any d’organitzar el famós festival
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de música durant els vespres dels diumenges del mes d’agost.
Plaça de Cartoixa – Corredor Cartoixa, 2, 07170 Valldemossa
T. 607 430 949 (Sra. Rosa Capllonch Ferrá)

APIMA CEIP Nicolau Calafat: És l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi
d'Educació Infantil i Primària Nicolau Calafat de Valldemossa, associació sense ànim de lucre
creada en la dècada de 1980.
Col·legi Públic Nicolau Calafat, Carrer de la venerable Sor Aina, 20, 07170 Valldemossa
T. 652 158 947 (Sra. Marian Vidal Artigues, presidenta)

apimanicolaucalafat@gmail.com
APIMA Escola Infantil: És l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Infantil
Municipal de Valldemossa.
Escola Infantil Municipal, Carrer d’Els Valldemossa, s/n, 07170 Valldemossa

apimaescoleta@gmail.com

Obra Cultural Balear: L'Obra Cultural Balear és una entitat que fa més de quatre dècades que fa
feina per la llengua, la cultura i el país. Es tracta d’un voluntariat cultural per a l’organització
d’actes i edició de la Revista Miramar.
Carrer dels donants de sang, 30, 07170 Valldemossa (Sra. Carme Sánchez Rubí)

ocbvalldemossa@gmail.com

C.D. Valldemossa At: Club de futbol fundat l’any 1984 per a promoure la pràctica de l’esport
del futbol al municipi.
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Carrer de Josep Coll Bardolet, s/n (camp de futbol), 07170 Valldemossa
T. 971 616 487 / 636 783 417 (Sr. Llorenç Lladó Colom, president)

cdvalldemossaat@hotmail.com
Sporting Valldemossa: Club de futbol fundat l’any 2007 per a promoure la pràctica de l’esport
del futbol i el volei al nostre municipi.
Carrer de Josep Coll Bardolet, s/n, 07170 Valldemossa
T. 971 612 949 / 699 110 953 (Sr. Albert Timoner Rullán, president)

spvalldemossa2007@gmail.com
Associació Tennistes de Valldemossa: Entitat esportiva que promou la pràctica del tennis a
Valldemossa.
Avinguda de Palma, 4 (Bar s’Olivera), 07170 Valldemossa
T. 971 612 436 / 610 440 785 (Sr. Lluís Oliver Barceló, secretari)

Associació de Dones de Valldemossa: Associació fundada amb l’objectiu de defensar la
igualtat de Drets i Oportunitats de les dones del municipi.
Carrer del Pare Francesc Frau, 5, 1er, A, 07170 Valldemossa
T. 971 612 353 / 680 237 030 (Sra. Margarita Vicens)

Associació de Gent Gran de Valldemossa: Entitat que es dedica al camp de la gent gran. Té
com a objectiu bàsic la promoció d'activitats culturals, activitats de formació i esportives per tal que
la gent gran gaudeixi del seu temps de forma dinàmica, amb sentit i amb plenitud.
Carrer Vell, 6, 07170 Valldemossa
T. 971 612 442 / 971 299 638 (Sr. Manuel Miró, president)

Associació de Joves de Valldemossa: És una entitat amb la finalitat de crear i promoure
activitats, principalment, per al col·lectiu jove del poble.
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Avinguda de l’Arxiduc Lluís Salvador, 1, 07170 Valldemossa
T. 681 390 179 (Sr. Biel Català Carbonell, president)

joventdevalldemossa@gmail.com

Associació de Caçadors: Entitat que promou la caça amb arts tradicionals a Valldemossa.
Carrer de Xesc Forteza, 7, 07170 Valldemossa
T. 607 749 820 (Sr. Jaume Morey, president)

Agrupació de Protecció Civil: Grup de voluntaris del poble que proporciona l'assistència
necessària per a tothom davant de qualsevol tipus d'accident o catàstrofe, així com la salvaguarda
dels béns i del medi ambient.

Jardins del Rei Joan Carles, s/n, 07170 Valldemossa
T. 647 348 308 (Sr. Vicenç Torres, cap)
Club de Muntanya Es Cairats: Club que promou la pràctica del muntanyisme i d’altres esports
a la Natura a Valldemossa. Disposa d’Escola d’Escalada amb nivells diferenciats d’aprenentatge per
a totes les edats (Àlex 699580869)
T. 636 675 813 (Cecília Vidal)
www.facebook.com/people/Club-De-Muntanya-Es-Cairats

Grup de Teatre Joves de Valldemossa: Agrupació cultural que des de fa més de 30 anys
interpreta diverses obres de teatre al poble.
T. 649 915 062 (Sra. Beatriu Carbonell, tresorera)
Penya Mallorquinista de Valldemossa: Entitat creada amb la finalitat de, mitjançant les seves
activitats, ajudar l’equip del R.C.D. Mallorca a aconseguir les més altes fites esportives i socials.
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Plaça de Cartoixa – Corredor Cartoixa, 2, 07170 Valldemossa
T. 607 430 949 (Sra. Jaume Capllonch Ferrá)

Parado de Valldemossa: Agrupació de balls folklòrics mallorquins creada a 1925 per Bartomeu
Estaràs Lladó que pren el nom del més conegut del seus balls, el Parado de Valldemossa.
Son Olesa, 07170 Valldemossa
T. 649 373 526 (Sr. Bartomeu Estaràs)

Associació de Comerciants i Empresaris de Valldemossa: Entitat creada a 2013 amb la
finalitat de representar, gestionar, fomentar, assessorar i defensar els interessos comuns dels
comerciants i empresaris del nostre municipi.
Carrer del Pare Francesc Frau, 5, 1r, A, 07170 Valldemossa

T. 649 915 062 (Sra. Beatriu Carbonell, tresorera)
acomerciantsvalldemossa@gmail.com

Activitats Socioculturals:
A la següent imatge podreu veure les activitats que es realitzen a espais municipals amb els
telèfons i persones de contacte (curs 2014-15):
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Cada activitat determina les condicions d’accés (preu, …)

Transport
Autobus

Jardins Rei Joan Carles I
Tels. 971 61 20 02 - 971 61 20 25 - 971 61 26 07 / Fax 971 61 22 99
07170 VALLDEMOSSA (Balears)

Ajuntament de Valldemossa
Com a servei de transport col·lectiu, Valldemossa disposa de l’autobús de la línia L 210 del servei
de Transports de les Illes Balears (TIB). Aquesta línia connecta el nucli amb Palma, l’Hospital de
Son Espases, Deià, Sóller i el Port de Sóller, i fa aturada a diversos punts de la carretera.
Els mesos de juliol i agost també hi ha servei de bus entre Valldemossa i el Port de Valldemossa.

Transport de les Illes Balears, Telèfon gratuït d’atenció al públic 900 177 777. Consulta
d’horaris a www.tib.org
Taxi Valldemossa
Per a sol·licitar el servei de taxi, podeu telefonar a: T. 606 367 375

Comunicacions
Oficina de Correus
Al municipi podeu trobar bústies per a fer enviaments de cartes. Els segells es venen a l’estanc i a
l’oficina de correus. A més, a l’oficina teniu la possibilitat d’enviar paquets i de fer girs postals.

Horari
De dilluns a divendres de 8.30 a 10.30.
Dissabtes de 9 a 11.30.
Oficina de Correus, Carrer d’Uetam, 4, 07170 Valldemossa T. 971 612 285
Telèfons públics
Hi ha un telèfon d’ús públic a la Plaça Bartomeu Estaràs del municipi. Funciona amb monedes o
targetes telefòniques que es venen a la papereria i a l’estanc. Per a telefonar a l’estranger s’ha de
marcar 00, seguit de l’indicatiu del país o la zona.

Connexió a Internet
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A la biblioteca hi ha ordinadors a disposició dels usuaris que compten amb connexió gratuïta a
internet. Per conèixer-ne les condicions i normes d’ús, cal posar-se en contacte amb el personal de
la biblioteca. A més, la biblioteca i l’oficina d’informació turística són zones wi-fi, per tant
permeten la connexió gratuïta d’ordinadors i altres dispositius portàtils que disposin de connexió
sense fil.

Revista Miramar
Revista trimestral editada per l’Obra Cultural Balear a Valldemossa. S’hi recull informació relativa
al municipi i es divideix en diverses seccions: entreteniments, cultura, esports...

Llistat de distribució municipal
Si voleu rebre tota la informació municipal, esdeveniments esportius i culturals i tot allò que afecta
al dia a dia del municipi, només us heu d’atracar a les oficines de l’Ajuntament i donar les vostres
dades personals, adreça electrònica i autorització. Apuntau-vos-hi!

Televisió Local
Servei de teletext informatiu on rebreu tota la informació municipal i podreu seguir els plens de
l’Ajuntament en directe i d’altres actes d’interès que es duguin a terme al nostre poble. El canal es
pot sintonitzar al vostre receptor de TDT.

Web municipal
És una finestreta electrònica municipal on podreu consultar l’agenda d’activitats del poble,
realitzar alguns tràmits, descarregar formularis, etcètera. A la secció de tràmits i documents
trobareu els preus públics dels diferents serveis municipals. De la mateixa manera podreu
trobar un bàner a la part dreta de la portada on podreu obtenir els certificats de viatge. Per a
utilitzar aquest servei heu d'introduir-hi l'usuari i el PIN prèviament obtinguts a les oficines

Jardins Rei Joan Carles I
Tels. 971 61 20 02 - 971 61 20 25 - 971 61 26 07 / Fax 971 61 22 99
07170 VALLDEMOSSA (Balears)

Ajuntament de Valldemossa
de l’ajuntament. Per a obtenir el certificat d'un menor amb el qual estigueu empadronat
haureu d'introduir la data de naixement del menor.
www.valldemossa.cat

Comerç
Comerços
Valldemossa compta amb una xarxa important de petits comerços per a satisfer les necessitats del
dia a dia. Aquests comerços ofereixen tot tipus de productes de qualitat.

Pel que fa als mercats, a Valldemossa hem de destacar-ne els següents:

Mercat setmanal
Al poble hi ha un mercat setmanal ambulant cada diumenge al matí, situat a l’aparcament
municipal del carrer de la venerable Sor Aina. Al mercat podeu trobar productes d’alimentació
fresca, plantes, roba i articles per a la llar.

Mercat de segona mà
Mercat d’oportunitats organitzat per l’Ajuntament dos diumenges a l’any, un durant la primavera i
l’altre a la tardor.
Hi podreu trobar objectes ja usats amb els millors preus. Se celebra a la Plaça Bartomeu Estaràs.
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Esport
A Valldemossa es poden practicar activitats de natura i diferents activitats fisico-esportives
tan variades com l'escalada, el futbol, la gimnàstica de manteniment, el pilates, el tai-chi, el
tennis o el voleibol.
Instal·lacions esportives
Equipament esportiu:
− 1 pista de tennis (amb reserva prèvia al 620 697 699 o al 971 612 019)
− 1 camp de futbol de gespa artificial (amb reserva prèvia al 620 697 699 o al 971
612 019)
− 2 pistes de pàdel de gespa artificial (amb reserva prèvia al 620 697 699 o al 971
612 019)
− 1 poliesportiu cobert (amb reserva prèvia al 620 697 699 o al 971 612 019)
− 1 taula de ping-pong exterior
− 1 skate park
− 1 rocòdrom (contactant amb el Club de Muntanyisme Es Cairats)

Seguretat Ciutadana
Policia Municipal
La Policia Local és la policia més propera al ciutadà. La seva tasca principal és vetlar per la
seguretat i donar serveis de prevenció, seguretat, assistència i regulació del trànsit de vehicles.

Carrer de Josep Coll Bardolet, s/n (baixos del camp de futbol), 07170 Valldemossa
T. 971 612 940 / 669 365 192
Guàrdia Civil
Valldemossa no disposa quarter de la Guàrdia Civil però el nostre municipi està adscrit a la caserna
d’Esporles.
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Carrer del Quarter, 48, 07190, Esporles.
T. 971 610 223 / 062

Emergències 112
Per a qualsevol tipus d’emergència telefonau al 112.

Serveis Religiosos
La Parròquia de Sant Bartomeu celebra les eucaristies a l’església parroquial de Sant Bartomeu
(Plaça de Santa Catalina Thomàs) i a l’església de la Reial Cartoixa de Jesús de Natzaret (Plaça de
Cartoixa).
L’horari de misses és de dilluns a divendres a l’església de Sant Bartomeu a les 20 hores, dissabtes i
vigílies a les 20 hores a Sant Bartomeu, diumenges i festius a les 9 hores a Cartoixa i a les 20 hores
a la parròquia.

Rectoria, Carrer de la Rectoria, 1, 07170 Valldemossa T. 971 612 024

Edició: Ajuntament de Valldemossa.
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