
INFORMACIÓ I RECURSOS PER A UN OCI COMPARTIT

GUIA DE RECURSOS
PER A LES FAMÍLIES DE PALMA



L’AJUNTAMENT, AL COSTAT DE LES FAMÍLIES 

Fa uns mesos posàrem a l’abast de la ciutadania la Guia de recursos per a les famí-
lies de Palma, que donava a conèixer totes les prestacions i les ajudes municipals 
adreçades a les famílies (ajudes, bonificacions, descomptes...). 

En aquell moment ja ens vàrem adonar que la guia només recollia una part dels 
serveis que l’Ajuntament de Palma posa a disposició de les famílies amb infants. 
Va ser així que posàrem en marxa aquesta nova publicació, amb tot d’alternatives 
per a gaudir plegats de la ciutat: pares i mares, fills i filles, padrins i padrines, néts 
i nétes. 

En el context de les polítiques locals de suport a les famílies, cal optimitzar la xar-
xa de recursos existent, fer-la més accessible a les famílies i assegurar-hi l’accés 
universal d’aquestes –també als recursos culturals de la comunitat. Així, les po-
lítiques locals han de contribuir al desenvolupament d’unes relacions parentals 
positives, i una de les estratègies consisteix a promoure un oci familiar compartit, 
com afavorir les relacions intergeneracionals. 

Som conscients que la guia no recull totes les possibilitats de la ciutat. A Palma, són 
nombroses les iniciatives ciutadanes, les associacions i les entitats que treballen 
per un temps lliure de qualitat, per un temps de lleure educatiu. Hi trobareu, però, 
els serveis municipals (parcs i jardins, biblioteques, centres culturals...), seleccio-
nats de manera que puguin ser compartits pels diferents membres de la família 
amb independència de l’edat.

 Esperam que pugueu gaudir de tot plegat.

Sebastià Sansó Bonet
Tinent de batlia 
Àrea d’Educació, Família, Majors i Immigració 



1. Activitats a l’aire lliure
 -Jugam i passejam als parcs i jardins 
  ·Parcs de Palma per anar amb família 
  ·Parcs amb àrees de jocs per districtes (Centre, Ponent,  
   Nord, Llevant i Platja de Palma)  
 - Amb bicicleta per Palma
 - Serveis a l’espai públic
 - Feim el turista a la nostra ciutat
 - On podem anar si tenim mascota

2. Feim esport
 - Poliesportius municipals

3. Anam a les biblioteques municipals
 - Per a fer-se soci/sòcia de les biblioteques
 - Serveis de les biblioteques
 - Biblioteques municipals

4. Ens apuntam a tallers i activitats
 - Fundació Pilar i Joan Miró 
 - Es Baluard
 - Centre d’Art i Creació Ses Voltes
 - Castell de Bellver
 - Centre Flassaders
 - I també

5. Calendari de festes populars

índex



Activitats 
a l’aire lliure1.



Accessos:
Av. Antoni Maura a través de l’Hort del Rei, av. Gabriel 
Alomar i Villalonga, carrer de Miramar, carrer de la 
Portella i carrer de la Porta de la Mar

Connexions:
Amb vehicle particular: 
 Aparcaments urbans d’Antoni Maura i parc de la Mar
Autobusos: 
 ·Des de la plaça de la Reina línies 2, 15 i 25
 ·Des de la Porta del Camp, línies 1, 23, 29, 30, 31 i 41
 ·Des del Moll Vell, línia 29, i també amb el Bus Turístic

Districte: Centre
Extensió: 68.336 m²
Horari: obert

Serveis:
· Àrea de jocs infantils
· Jocs de tennis taula
· Elements culturals
· Quiosc a Ses Voltes

Altres serveis:
Oficina d’Informació Turística

JUGAM I ANAM A PASSEJAR 

ALS PARCS  I JARDINS DE PALMA

Parcs de Palma per anar amb família
Parc de la Mar
El parc de la Mar és un dels parcs urbans més coneguts de la ciutat per la seva ubicació als peus 
de la Seu. L’estructura allargada del parc està condicionada per la murada i els dos baluards, el 
baluard d’en Berard i el baluard del Príncep.

Ben enmig el llac d’aigua amb el brollador i just devora una gran esplanada pavimentada. L’extrem 
oriental és on es troba la part més verda i l’àrea de jocs infantils.

Altres elements d’interès són les escultures (Josep Guinovard, Alfons Sard, Andreu Alfaro) i el mural 
ceràmic de l’obra de Joan Miró.

Molt a prop trobam edificis emblemàtics de la ciutat: la Seu, el Palau Episcopal, el palau de 
l’Almudaina o la Llotja, així com l’espai de Ses Voltes.

Accessos: 
Plaça d’Espanya, carrer d’Eusebi Estada, carrer del 
Marquès de la Fontsanta i carrer de Gabriel Maura

Connexions:
Amb vehicle particular: 
 Aparcaments urbans Avingudes

Autobusos: 
 Línies 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 

30, 33, 41, 46
 I també el Bus turístic

Districte: Centre
Extensió: 42.264,16 m²
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h /
hivern, de 8 a 20 h

Serveis:
Jocs infantils de 6 a 12 anys

Altres serveis:
Oficina d’Informació Turística
Estació Intermodal
Mou-te bé, servei gratuït de prés-
tec de bicicletes dirigit als titulars 
de la Targeta Intermodal.

Parc de les Estacions
El Parc de les Estacions s’aixeca damunt les instal·lacions i vies del tren. De fet, l’Estació Intermodal 
(metro, tren i autobusos) s’hi troba soterrada.

A més dels elements habituals a qualsevol parc urbà, hi trobam algunes restes del seu passat ferroviari.



Castell de Bellver
Es troba situat a 3 km del centre de la ciutat de Palma. Domina la badia, la ciutat, el port i una gran 
part de l’illa: la serra de Tramuntana i el Pla de Mallorca.

El Castell. 
La construcció del castell s’inicia l’any 1300 per ordre de Jaume II, rei de Mallorca, i es va concebre 
per a ser residència reial. És un castell d’estil gòtic català de planta circular d’època medieval. Té 
tres torres semicirculars adossades i una altra que està separada set metres del cos del castell. La 
construcció, disposada al voltant d’un pati central, presenta dos nivells: la planta baixa, amb arcs 
de mig punt, i la superior, amb arcs apuntats i coberta amb volta de creueria, al més pur estil gòtic.
El bosc
Parc públic des de 1931, en què fou cedit a la ciutat de Palma, és un espai boscós de pinar i garri-
ga baixa elevat a 112 metres del nivell del mar. Diferents camins creuen el bosc. Vora l’escala que 
creua el bosc del carrer de Bellver es troba la capella de Sant Alonso Rodríguez (1885).

Accessos:
Carrer del Polvorí, núm. 34
Carrer de Camilo José Cela, núm. 24
Connexions:
Amb vehicle particular: 
 Accés pel carrer de Camilo José Cela fins a l’àrea 
 de pàrquing del castell
Autobusos: 
 ·Des del Terreno, línies 3, 20, 46. I també el Bus Turístic
· Parada plaça de Gomila, pujada a peu (20 min. 

aprox.) pel c. de Bellver i escala
· Parada av. de Joan Miró, 16; pujada a peu (20 min. 

aprox.) pel c. de Camilo José Cela a través del bosc 
(no està senyalitzat)

· Parada av. de Joan Miró, 16; pujada a peu (2,5 km) 
 pel c. de Camilo José Cela i carretera (30 min. aprox.)

Serveis:
· Àrees de jocs infantils de 6 a 12 anys, una amb accés 

des del carrer de Camilo José Cela i l’altra des del 
carrer del Polvorí

· Font per a beure
· Cafeteria

Districte: Ponent (el Terreno)
Extensió: 125 ha per confirmar
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
D’octubre a març l’accés en vehicle 
al parc de Bellver es tanca a les 
18.30 h i el parc es tanca totalment 
a les 21 h.

Altres serveis:
Centre de recepció de Visitants
Esplanada de l’aparcament del 
Castell
Tel. 971 259 000 ext.3935
Museu d’Història de la Ciutat
Oficina d’Informació del Castell
C. Camilo José Cela, s/n
Tel. 971 735 065
A/e castelldebellver@palma.es
www.cultura.palma.es

Accessos: 
Carrer de Salvador Dalí, camí de Jesús, carrer 
d’Andreu Torrens, carrer de la Sínia d’en Gil

Connexions:
Amb vehicle particular: 
 Aparcament del parc de la Riera

Autobusos: 
 Des del camí de Jesús, línies 2 i 9

Districte: Nord
Extensió: 139.351,44 m²
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h /
hivern, de 8 a 20 h

Serveis:
·Jocs infantils de 6 a 12 anys
·Ús de mascotes
·Elements culturals
·Pistes esportives
·Zona gimnàstica i skatepark
·Quiosc amb serveis
·Parc de convivència canina a la 

zona de la Falca Verda

Parc de la Riera
És un dels parcs més extensos i amb més serveis de Palma. L’àrea de jocs infantils reprodueix a 
gran escala un castell.
Per les seves característiques i ubicació, el parc de la Riera acull al llarg de l’any diversos actes i 
esdeveniments. Consultau la programació.



Accessos: 
Avinguda de l’Argentina

Connexions:
Amb vehicle particular: 
 Aparcaments del passeig de Mallorca

Autobusos: 
 Línies 1 i 41

Accessos: 
Av. Gabriel Roca, núm. 35

Connexions:
Autobusos: 
 Línies 1 i 41

Accessos: 
Carrer de Medellin, carrer Guayaquil i carrer Fran-
cesç Femenies

Connexions:
Autobusos: 
 Línies 15, 18, 28 i 30 de l’EMT

Districte: Ponent. (Santa Catalina)
Extensió: 10.879,35 m²
Horari: obert

Serveis:
· Àrea de jocs infantils
· Quiosc amb serveis
· Elements culturals

Districte: Ponent (el Terreno)
Extensió: 4.142 m² 
Horari: : estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Serveis:
· Quiosc
· Font per a beure

Districte: Llevant-Platja de Palma 
(el Portitxol)
Extensió: 7.418 m² 
Horari: : estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Serveis:
Jocs per a infants de 6-12 anys

Altres serveis:
Aula de la Mar
Parc Social Toy
http://socialtoy.org/2014/01/15/sa-
petrolera-el-primer-parque-social-
toy-en-palma-de-mallorca/

Parc de la Feixina
La Feixina discorre entre l’espai de separació de la murada renaixentista de Palma, el baluard de 
Sant Pere i Santa Catalina, seguint el curs de la Riera fins a la mar.

Disposa dels elements habituals dels parcs urbans amb una varietat d’arbres i arbusts. També s’hi 
poden trobar diverses escultures i un rellotge de sol.

Molt proper al Museu Es Baluard i al passeig Marítim.

Parc de la Quarantena
Ocupa l’espai de l’antic llatzeret, del qual trobam alguna resta com la porta d’entrada. Es tracta d’un 
parc escalonat amb elements de jardí tradicional, com el joc que s’estableix entre la vegetació i la 
presència de l’aigua (font, aljub...)

Parc de la Petrolera
Ocupa part del complex industrial conegut com la Petrolera, una de les primeres refineries de 
petroli de l’estat espanyol. Allà hi trobarem l’edifici de Can Salas.



Accessos: 
Camí de Can Pastilla, carrer de Sant Joan de Déu i 
carrer Déntol
Connexions:
Amb vehicle particular: 
 Estacionar a la zona de Cala Gamba o de Cala 
 Estància
Autobusos: 
 Línia 30 (Gala Gamba) i línia 52 (Cala Estància) 
 de l’EMT. I també la línia 15

La Gerreria. Plaça Nova de la Ferreria
Mercat. Plaça del Comtat del Rosselló
Plaça dels Patins
Dalt Murada. Mirador de la Seu

Jardins de la Misericòrdia
Jardí amb arbres singulars com el ficus i nombroses 
escultures. Devora la Biblioteca de Cultura Artesana.

Hort del Rei
Estanc de cignes. S’hi accedeix per l’arc de les an-
tigues drassanes àrabs. L’origen de l’Hort del Rei és 
medieval però el seu disseny és d’estil historicista, de 
la dècada dels 60.
Escultures d’Alexander Calder i Joan Miró, i també el 
Foner de Llorenç Rosselló.

Jardí del Bisbe
Exemple de jardí tradicional amb una zona de fruiters 
i plantes medicinals. Es pot observar el sistema de reg 
amb la presència imponent de l’aljub.

Districte: Llevant-Platja de Palma
Extensió: 8,78 hectàrees
Horari: obert

Serveis:
Zona d’oci caní apte per als banys 
dels cans
Altres serveis: 
Platges properes a Ciutat Jardí i 
Cala Estància

Obert
Obert / Quiosc
Obert
Obert

La Rambla, 1

Av. Antoni Maura

Carrer del Palau, núm. 4

El Carnatge
No es tracta d’un parc, sinó d’una àrea natural. Situat en el centre de la badia de Palma, entre els 
barris del Coll d’en Rabassa i Can Pastilla, ofereix una excel·lent vista panoràmica de la ciutat.

S’hi troben petites cales i accessos rocosos a la mar, a més d’un passeig per a vianants i bicicletes.

D’interès geològic i paleontològic.

Trobareu distribuïts els parcs de la ciutat per districte i, llavors, per barri i les connexions corres-
ponents amb el transport públic
Els parcs poden ser oberts (no hi ha un horari de tancament) o tancats (amb  un horari diferenciat 
a l’estiu i a l’hivern)

DISTRICTE CENTRE 
Al centre de Palma trobarem una àrea de jocs per a infants als següents parcs o places:

Parcs amb àrees de jocs per districtes 
(Centre, Ponent, Nord, Llevant i Platja de Palma)

També al centre de Palma es pot fer una aturada a una sèrie de jardins singulars encara que no hi 
hagi una àrea específica per als jocs.



Sant Agustí
Carrer de Joan Miró, núm. 342

Carrer d’Andreu Ferret, 15

Camí de Gènova a Sant Agustí

La Bonanova
Carrer del General Antoni Barceló, núm. 20

Son Vic
Carrer de Francesc Vidal i Sureda, núm. 74-76

Son Armadans
Carrer del Marquès de la Sénia, núm. 29-41

Entre el carrer de Federico García Lorca i el 
carrer de Joan Miró

Son Espanyolet
Carrer de Morlà, núm. 15

Parc del Sagrat Cor
Carrer de Son Espanyolet, núm. 49-55

Portopí
Pelaires
Carrer del Perill, entre av. Gabriel Alomar i 
Vilallonga i les Rafeletes

Carrer del Corb Marí, núm. 10 / carrer de 
Joan Miró, núm. 150

Gènova
Plaça de Sant Salvador

Línia 20 de l’EMT
Obert

Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern: de 8 a 20 h

Línia 46 de l’EMT
Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Línies 20, 30 i 46 de l’EMT
Obert
Font per a beure

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Línia 29 de l’EMT
Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Font per a beure
Parc de convivència canina
Pistes esportives

Línies 1, 3, 20 i 50 de l’EMT

Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Ús de mascotes

Línia 46 de l’EMT
Obert

DISTRICTE PONENT
Trobareu una àrea de joc per a infants als següents parcs i places:



Santa Catalina
Plaça de la Verge del Miracle

Plaça del Progrés

Son Peretó / Son Flor
Carrer de Son Peretó, núm. 1-7

Son Moix Negre
Carrer de Fèlix Gili, núm. 2

Plaça de Son Flor

Camí dels Reis, núm. 197

Son Roca / Son Anglada
Carrer de l’Alosa, núm. 1

Carrer del Cap Enderrocat, núm. 10

Carrer de Maria Antònia Salvà amb carrer 
de Son Puig, núm. 1

Parc de Son Ximelis
Carrer del Cap Enderrocat, núm. 9-12

Son Rapinya
Plaça del Rector Francesc Adrover

Entre els carrers de les Illes Canàries i 
de Castella-Lleó

Carrer de l’Arboç,

Son Dameto de Dalt
Camí de la Vileta, núm. 21-39 i carrer 
d’Andalusia, 15-17

Son Serra / la Vileta
Plaça de Son Ceba

Línies 3, 5, 20 i 46 de l’EMT
Obert

Obert
Quiosc

Línies 6 i 8 de l’EMT
Obert

Obert

Obert
Font per a beure

Obert

Línia 8 de l’EMT
Obert

Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Àrea de grafits
Espai Wi-Fi
Parc accessible

Línies 6 i 8 de l’EMT
Obert

Obert
Font per a beure

Obert
Font per a beure

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Font per a beure
Parc de convivència canina

Línia 8 de l’EMT
Obert



Los Almendros / Son Pacs
Plaça de Son Quint

Carrer del Llac dels Quatre Cantons, núm. 19-21

Son Vida
Entre els carrers de Binicaubell, Binifaldó, 
Mossa i Turixant

Son Cotoner
Entre els carrers de la Sínia d’en Gil, de 
Montserrat Mascaró i de Bonaventura Serra

Carrer de Juan Gris, núm. 22

Carrer de Francesc Martí i Mora, núm. 96

Parc de Son Cotoner
Entre els carrers de Salvador Dalí, Joan Muntaner 
i Bujosa i Joan Dameto

Son Dameto
Carrer de Vicenç Juan i Rosselló, núm. 43-53

Son Moix Blanc
Entre el carrer de Galícia, núm. 5-12, i 
la plaça del País Basc

Carrer de Pasqual Ribot, núm. 39

Son Xigala
Plaça de Tarent

Carrers de Massanella, núm. 23-31 i de 
Matamusinos, núm.18

Carrer del Mussol, núm. 2-8

Carrer de la Cega

Arabela
Carrer del Sebel·lí, núm. 1 i 
carrer del Verderol, núm. 1

Línia 7 de l’EMT
Obert

Obert

Línia 7 de l’EMT
Obert
Jocs de gimnàstica
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línies 6, 8 i 9 de l’EMT
Obert

Obert
Parc d’oci caní

Obert
Font per a beure

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Quiosc
Font per a beure
Pistes esportives

Línies 6, 7, 8 i 29 de l’EMT
Obert

Obert

Tancat
Horari:  estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Línia 8 de l’EMT
Obert

Obert

Obert

Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h



Parc de Son Dameto Nou
Entre els carrers d’Antoni Riera i Xamena, Josep Socias 
i Martí Boneo

Carrer de la Dragonera, núm. 8-14

Carrer de Joan Ripoll i Trobat, núm. 32-34

Camp d’en Serralta
Plaça d’en Serralta

El Fortí
Plaça de Madrid

El Secar de la Real
Carrer del Císter

Carrer de Son Serra Parera, núm. 3

Carrer de la Reina Sança de Nàpols, núm. 9-11

Establiments
Plaça Nova d’Establiments i plaça de la Immaculada

Son Sardina
Carrer de Verd, núm. 43

Plaça de Can Banya

Camí de Passatemps, núm. 1-51

Cal Capiscol
Carrer de Cotlliure, núm. 23-25

Carrer de Sor Catalina Maura, núm. 1

Entre els carrers del Rector Antoni Ferrer 
i de Maria Ferret

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Parc accessible

Obert

Obert

Línia 7 de l’EMT
Obert

Línies 6 i 8 de l’EMT
Obert

Línies 16 i 29 de l’EMT
Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Línia 16 de l’EMT
Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Línies 12 i 34 de l’EMT i metro
Obert

Obert

Obert

Línies 19, 20, 29 i 33 de l’EMT
Obert

Obert

Obert



Camp Redó
S’Escorxador
Carretera de Valldemossa, núm. 1

Carrer dels Germans Garcia Peñaranda, núm. 2

Son Simonet
Carretera de Valldemossa, núm. 25-27

Parc de les Fonts
Carrer de Miquel Arcas, núm. 5-7

Bons Aires

Carrer d’Anselm Turmeda, núm. 5-6

Entre el carrer de Blanquerna i la plaça de 
Santa Pagesa

Carrer del General Riera, núm. 5-11

Plaça de París

Carrer de Llorenç Cerdà

Plaça de Toros

Carrer de la Concòrdia, núm. 43-45

Carrer de la Concòrdia, núm. 31-33

Son Oliva
Carrer de José María Usandizaga

Carrer d’Isaac Albéniz, núm. 2-4

Carrer d’Isaac Albéniz, núm. 11

Parc de la Fertilitzadora
Carrer de Julián Gayarre

Línies 12, 20 i 29 de l’EMT
Obert

Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h /
hivern, de 8 a 20 h

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Línies 16, 19 i 33 de l’EMT des del 
carrer del General Riera
Obert

Obert

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h

Obert

Obert

Línies 20 i 24 de l’EMT des del 
carrer d’Eusebi Estada
Obert
Jocs per a infants de 0-3 anys

Obert
Font per a beure
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línies 10, 24 i 29 de l’EMT
Obert
Font per a beure
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Font per a beure
Pistes esportives
Jocs per a infants de 6-12 anys



Amanecer
Carrer de Carles Riba, núm. 7-9

L’Olivera
Carrer de Pompeu Fabra, núm. 1

La Indioteria
Plaça de la Indioteria

Plaça de Miquel Riera i Perelló

Gremi de Tintorers núm. 8-14

Arxiduc
Plaça d’Alexander Fleming

Línia 11 de l’EMT
Obert
Font per a beure
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línia 29 de l’EMT
Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Font per a beure
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línies 10, 11 i 34 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants majors de 12 anys

Línia 11 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Son Rul·lan/ Mare de Déu de Lluc
Plaça de Félix Rodríguez de la Fuente

Carrer d’Aragó, núm. 323-325

Plaça de Miguel Delibes

Son Cladera
Carrer de Cala Marçal

Camp d’esports de Son Fuster
Carrer del Llobregat

Línies 3, 16 i 34 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Pistes esportives
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línies 10 i 34 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Pistes esportives
Jocs de gimnàstica
Jocs per a infants majors de 12 anys

DISTRICTE LLEVANT



Carrer de Cal Capellà, núm.13

Son Fuster Nou
Plaça del Prevere Pedro Poveda

Entre els carrers de Cala Mitjana i del Túria

El Viver

Carrer de Baltasar Valentí, núm. 32

Plaça de Can Llimona

Carrer de Músic Arrieta, núm. 34-48

Ses Cases de Son Ametler
Carrer d’Antoni Vivaldi, núm. 2

El Rafal Nou
Carrer del Crèdit Balear, núm. 65-67

Parc de Son Gibert
Carrer de la Mimosa, núm. 1-5

El Rafal Vell
Carrer del Baladre, núm. 1

Carrer de Joan Estelrich Artigues, núm. 49

Carrer de Josep Maria Llompart

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línies 5, 24 i 34 de l’EMT i també 
les 3 i 16 des del carrer d’Aragó
Obert
Font per a beure
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Font per a beure
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línies 5, 24 i 34 de l’EMT
Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Font per a beure
Jocs per a infants de 6-12

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Quiosc amb servei
Jocs de gimnàstica
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línia 5 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs per a infants de 3-6 anys



Son Fortesa
Carrer de Santa Maria Josepa

Els Hostalets

Entre els carrers de Jacint Verdaguer i Miguel Fleta

Plaça de Santa Elisabet

Carrer de Bujosa, núm. 13

Son Gotleu
Plaça de Fra Joan Alzina

Carrer de Joan Coll, núm. 2

Plaça d’Orson Welles

Carrer de la Mare de Déu de la Victòria

Son Canals

Carrer de Josep Darder, Metge, núm. 7-33

Plaça de Miquel Dolç

La Soledat
Plaça de Cosme Adrover

Plaça de Sant Francesc Xavier

Línia 29 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línies 29 de l’EMT des del carrer 
de Jacint Verdaguer i línies 3 i 16 
des del carrer d’Aragó
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línies 5, 7, 24 i 28 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Zona esportiva
Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Zona esportiva
Jocs per a infants

Línies 3 i 16 de l’EMT des 
del carrer d’Aragó
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línia 7 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants majors de 12 anys



El Rafal Nou / Estadi Balear
Carrer de Jules Leclercq

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, núm. 56-62

Pere Garau
Plaça de Francesc Garcia Orell

Plaça de José Luis Borges

Foners

Costa del Gas

Carrer de Joan Maragall

Plaça de les Veles

El Pil·larí
Plaça de Fra Joan Oliver

Carrer de Matilde Landa

Polígon de Llevant

Carrer d’Amer, núm. 48

Parc de Manuel Azaña
Carrer de Manacor, núm. 148-154

Parc de Llevant Kristian Krekovic
Entre els carrers de Manuel Azaña, Ciutat 
de Querétaro i Caracas i l’avinguda de Mèxic

Línies 5, 24 i 28 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs de gimnàstica
Zona esportiva
Jocs per a infants de 6-12 anys 
i per a majors de 12 anys

Línies 5, 7, 24, 28 i 29 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línies 1, 6, 12, 15, 23, 29, 30 i 31 
de l’EMT
Obert

Obert

Jocs per a infants de 6-12 anys

Línia 31 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línies 6, 12, 18, 28 i 29 de l’EMT i 
línies 7, 14 i 18 des del carrer de 
Manacor
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Zona Wi-Fi
Parc d’oci caní
Jocs per a infants de 3-6 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs de gimnàstica
Jocs per a infants de 6-12 anys 
i per a majors de 12 anys



Son Ferriol
Carrer de la Milana, núm. 4

Carrer de Sant Joan de la Creu, núm. 43-49

Plaça de Can Burell

L’Aranjassa
Plaça de Josep Guasp

Sant Jordi
Plaça de Mateu Verd “Campet”

La Casa Blanca
Plaça dels Molins de vent”

Línies 14 i 28 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Jocs per a infants de 3-6 anys

Línia 31 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Línia 14 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línia 14 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línies 15, 18, 28 i 30 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys
Accessibilitat

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs per a infants de 3-6 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs per a infants de 3-6 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs per a infants de 3-6 anys

El Molinar
Carrer de Bernat Visca, núm. 23-29

Carrer de Bernat Visca, núm. 11

Son Parera
Carretera de Llucmajor, núm. 79

Carrer de la Gruta, núm. 3-5

Carrer del Golf de Cadis

Vicari Joaquim Fuster, núm. 283

PLATJA DE PALMA



El Coll d’en Rabassa
Carrer de Josep Tarongí, núm. 11-13

Carrer de Jaume Pomar i Fuster, núm. 11-21

Carrer de Bernat Rigo, núm. 3

Carrer de l’Illa de Rodes, núm. 10-12

Carrer de José Vargas Ponce, núm. 31-34

Torre d’en Pau
Entre els carrers de Josep Mascaró i Passarius 
i de l’Illa de Samos

Can Pastilla
Carrer de la Tramuntana, núm. 7-9

Carrer del Déntol, núm. 37

Carrer de la Caravel·la, núm. 1

Plaça d’Alejandro Ribas

Les Meravelles
Plaça de Sant Ferran

Carrer de Samil, núm. 2

Carrer de Marbella, núm. 9-15

Carrer de la Grua, núm. 2-6

Parc de la Ribera
Carrer de Samil, núm. 15-25

Línies 15, 18, 28, 30 i 31 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs de gimnàstica
De 6-12 anys i més de 12 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Zona esportiva
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línies 15, 21, 28, 30 i 31 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Línies 15, 21, 23, 25 i 31 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Jocs per a infants de 6-12 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

Tancat
Horari: estiu, de 8 a 22.00 h / 
hivern, de 8 a 20 h
Parc de convivència canina
Jocs de gimnàstica
Més de 12 anys



L’Arenal
Plaça dels Nins

Plaça de Blai Bonet

Línies 21, 23 i 31 de l’EMT
Obert
Jocs per a infants de 3-6 anys

Obert
Jocs per a infants de 6-12 anys

AMB BICICLETA PER PALMA

Recomanacions per a una circulació segura amb infants

Es permet circular per les següents vies: carril bici, vorera bici, 
calçada (incloent-hi ciclocarrers i carrers de residents), sendes 
ciclables; i per les places, carrers i les zones només per a via-
nants únicament els dies festius i en horari nocturn.

Els cicles han d’ajustar la seva velocitat a les condicions de la 
via per on circulen i en qualsevol cas no poden superar els lí-
mits màxims de velocitat establerts.

Només és permesa la circulació a les voreres, les places, els 
parcs i els jardins als menors fins a 12 anys, si no sobrepassen 
la velocitat dels vianants i van acompanyats d’un vianant adult.

Els cicles que per fabricació no poden ser ocupats per més 
d’una persona poden transportar, això no obstant i quan el con-
ductor sigui major d’edat i sota la seva responsabilitat, un menor 
de fins a 7 anys, que ha de dur un casc homologat, en un seient 
addicional acoblat al cicle i degudament certificat i homologat.

Usar el casc és obligatori per als menors de 16 anys.

Aparca i passeja

La Societat Municipal d’Aparcaments presta bicicletes gratuïta-
ment als conductors i acompanyants que aparquin el seu vehi-
cle als aparcaments de Via Roma, Santa Pagesa, Antoni Maura, 
carrer de Manacor, Parc de la Riera i Marquès de la Sénia durant 
el temps que el cotxe hi estigui estacionat

Els usuaris dels pàrquings poden sol·licitar la bicicleta a la cabi-
na de control, on han d’emplenar un registre d’entrega i deixar 
en dipòsit la targeta de l’aparcament i les claus del cotxe, que es 
tornaran en el moment en què deixin les bicicletes.

El servei disposa de bicicletes per a persones adultes i per a 
infants. No es facilita casc per motius d’higiene però sí un pany 
de maleta.

Per a consultar:
Reglament del servei de préstec 
de la bicicleta pública de Palma
http://bicipalma.palmadema-
llorca.es/portal/BICIPALMA/
RecursosWeb/DOCUMEN-
TOS/9/0_65463_1.pdf

Plànols del carril bici
http://bicipalma.palmadema-
llorca.es/portal/BICIPALMA/
RecursosWeb/DOCUMEN-
TOS/9/10_46318_1.pdf

SMAP - Societat Municipal 
d’Aparcaments i Projectes de 
Palma
C. Sant Joan de la Salle, 6
Tel. 971 214 646
A/e info@smap.palma.es

http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/9/0_65463_1.pdf
http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/9/0_65463_1.pdf
http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/9/0_65463_1.pdf
http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/9/0_65463_1.pdf
http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/9/10_46318_1.pdf
http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/9/10_46318_1.pdf
http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/9/10_46318_1.pdf
http://bicipalma.palmademallorca.es/portal/BICIPALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/9/10_46318_1.pdf
info@smap.palma.es


Per a més informació:
Servei de Bicipalma
Telèfon per a informació, consul-
tes, avaries i incidències: 971 225 
530
A/e bicipalma@palma.es
www.bicipalma.es

Oficina del Departament de 
Mobilitat
Av. Sant Ferran, edifici de la Policia 
Local, segona planta
Horari: de dilluns a divendres de 
8.30 a 14.30 h

El servei de Bicipalma

Bicipalma és un sistema de bicicleta pública que posa a dispo-
sició de la ciutadania un grup de bicicletes perquè es puguin 
utilitzar per a desplaçar-se per la ciutat.

És imprescindible disposar de la Targeta Ciutadana.

Els menors de 18 anys, però majors de 16 poden ser usuaris de 
Bicipalma si els pares, mares o tutors legals ho autoritzen.
Consultau el procediment a seguir.

SERVEIS A L’ESPAI PÚBLIC

Banys públics als aparcaments municipals
Els banys no són un servei exclusiu dels usuaris sinó que són 
un servei públic, amb accés il·limitat per a turistes i ciutadans.

Es troben als següents aparcaments: Antoni Maura, parc de la 
Mar, via Roma, Santa Pagesa, carrer de Manacor, Marquès de 
la Sénia, la Riera,

S’ha senyalitzat amb pictogrames l’accés i les entrades de via-
nants més properes als banys, amb l’excepció del parc de la 
Mar i d’Antoni Maura, en què tots els accessos de vianants es 
troben senyalitzats.

Si us cal connectar-vos, zones Wi-Fi
Accés gratuït a la xarxa

Per a més informació:
SMAP - Societat Municipal 
d’Aparcaments i Projectes de 
Palma
C. Sant Joan de la Salle, 6
Tel. 971 214 646
A/e info@smap.palma.es

Poliesportius: 
Son Hugo, Germans Escalas
Platges: 
Cala Estància, Cala Major, Ciutat 
Jardí
Parcs: 
Son Ximelis, Parc de Llevant-
Krekovic
Places:
plaça d’Espanya, plaça del 
Tub- Instituts
Espais socioculturals: 
Ses Voltes, Casal Solleric. 
Centre Flassaders, CEPA
Son Malferit, Teatre Municipal Xesc
Forteza i a totes les biblioteques 
municipals

I també al Mercat del Camp Redó 
i a la línia 19 de l’EMT



ON PODEM ANAR SI TENIM MASCOTA

Zones d’oci caní / Parcs de convivència
En aquests recintes els cans poden circular lliurement sense co-
rretja.

Parcs de convivència: Son Dameto de Dalt, Falca Verda, Miquel 
Fleta, Sagrat Cor, La Ribera
Parcs d’oci caní: Orquídia, Juan Gris, Manuel Azaña
Zona de bany per a cans: el Carnatge

“Vaig amb bus”, línia 30, 20 i 2.
Tots els cans que accedeixen al bus han d’anar lligats amb co-
rretja i portar morrió (excepte els que viatgin en transportador).

Perquè el ca pugui viatjar s’ha d’abonar un bitllet. Els cans per 
a persones invidents i els cans petits, que viatgin en una borsa 
adequada, poden viatjar gratuïtament.

I també amb taxi
Si heu d’agafar un taxi i porteu la vostra mascota, cercau-ne un 
amb el distintiu que acredita l’admissió d’animals domèstics. Es 
pot cobrar un suplement.

Centre de Protecció Animal
Es pot visitar el centre per adoptar un animal de companyia o 
conèixer la problemàtica dels animals abandonats

L’horari de visites és de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 h i 
els dissabtes de 9.00 a 12.00 h.

FEIM EL TURISTA A LA NOSTRA CIUTAT

Bus turístic
Línia 50 de l’EMT
Per a visitar els punts més emblemàtics de la ciutat. Es pot 
baixar i pujar a totes les parades mentre duri la validesa del 
bitllet.
Durada de trajecte: 1 hora i 20 minuts

Tren turístic
De Can Pastilla a l’Arenal

Trobareu tota la informació per a visitar la ciutat: edificis emblemàtics, museus... al web 
www.palmademallorca.es.

Per a més informació:
Empresa Municipal de Trans-
ports (EMT)
Carrer de Josep Anselm Clavé, 5
Tel. 971 214 444
A/e usuaris@emt.a-palma.es 
(usuaris)
A/e emt@a-palma.es 
(administració)
www.emtpalma.es

Informació de les rutes amb 
interès turístic
http://www.emtpalma.es/EMTPal-
ma/Front/rutainteres.ct.svr

Per a consultar l’horari i les con-
dicions d’ús de cada zona d’oci:
http://csmpa.palmademallorca.
es/portal/PALMA/csmpa/contene-
dor1.jsp?seccion=s_ldes_d10_v1
.jsp&codbusqueda=2148&codM
enu=2113&codResi=1&languag
e=ca

Per a més informació:
Centre de Protecció Animal
Camí de Son Reus, s/n
Tel. 971 438 864
A/e centreproteccioanimal@
sf.palma.es
http://csmpa.palmademallorca.es

http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/rutainteres.ct.svr
http://www.emtpalma.es/EMTPalma/Front/rutainteres.ct.svr
http://csmpa.palmademallorca.es


Feim
esport2.



Equipaments esportius per a tota la família

Totes les piscines (a excepció de Son Hugo) disposen de ves-
tidor mixt

Consultau la programació de cursets al web

Consultau l’equipament esportiu més proper al vostre lloc de residència.

Per a més informació:
Institut Municipal de l’Esport 
(IME)
Camí de la Vileta, 40
Tel. 971 28 1870
A/e ime@a-palma.es

Poliesportius municipals

L’Arenal. Antoni Servera
Camí de Ca na Gabriela, 29

Exteriors
Camí de la Vileta, 40

Germans Escalas
Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 62

Marga Crespí
Camí de la Muntanya,

Rudy Fernández (Gènova - Sant Agustí)
Carrer d’Adolf Vázquez Humasqué, 6

S’Estel
Carrer de l’Hostal de l’Estel, 4

Son Hugo
Carrer de la Concòrdia, s/n

Son Moix
Camí de la Vileta, 40

Son Roca
Carrer del Cap Enderrocat, s/n

Sant Jordi - Xavi Torres
Camí de Can Cota, 6

Telèfon

971 746 315

971 281 870 

971 47 2 111

971 429 618 

971 708 541 

971 227 196 

971 757 150 

971 281 870 

971 606 730 

971 785 903

ACTIVITATS ESPORTIVES



Barridiades
Activitats ludicoesportives a diferents barriades de Palma: cir-
cuit de psicomotricitat per als més petits, futbol sala, bàdminton, 
patinatge, bàsquet, hoquei, petanca, tennis, voleibol…

I també el circuit de seguretat viària de la Policia Local

Consulteu la programació.

Cursa dels Reis
Cursa popular infantil que es du a terme el 5 de gener a les 12 
hores, amb sortida i arribada al parc de les Estacions.

Les inscripcions són gratuïtes però està limitat el número de 
participants per motius de seguretat.

Per a més informació:
Institut Municipal de l’Esport 
(IME)
Camí de la Vileta, 40
Tel. 971 28 1870
A/e ime@a-palma.es

ime@a-palma.es


Anam a les 
biblioteques 
municipals3.



Les biblioteques compten amb l’espai i les tecnologies necessàries per a poder llegir i gaudir de 
tots els seus fons als mateixos locals, però també d’un servei de préstec.

Totes les biblioteques disposen de secció infantil, a excepció de la biblioteca de Cort.

PER A FER-SE SOCI/SÒCIA

SERVEIS DE LES BIBLIOTEQUES

Obtenció del carnet
El carnet és totalment gratuït i vàlid per a totes les biblioteques 
públiques de Palma.

Permet utilitzar aquells serveis que necessitin identificació: 
préstec de documents, reserva d’ordinadors...

Sol·licitud del carnet
Es pot sol·licitar de dues maneres, personalment a qualsevol 
biblioteca o per Internet. En ambdós casos, el carnet s’ha de 
recollir personalment a la biblioteca escollida.

Els menors de 14 anys han d’anar a la biblioteca pública més 
propera amb els pares o tutors i sol·licitar-hi el carnet.

Si es perd el carnet, cal demanar-ne un duplicat a qualsevol bi-
blioteca.

Servei de préstec
Amb el carnet de les biblioteques, es poden tenir fins a 6 docu-
ments en préstec a la vegada, entre totes les biblioteques de la 
Xarxa de Biblioteques de l’Ajuntament de Palma.

La durada dels préstecs és de 21 dies per als materials impre-
sos i 7 dies per als altres (CD, DVD, etc.)

Accés a les noves tecnologies
Per a utilitzar els ordinadors de la biblioteca només cal tenir el 
carnet i demanar-ho. Per a utilitzar la connexió Wi-Fi, sols cal 
encendre l’ordinador personal.

Cal consultar si es pot imprimir o amb quins dispositius es pot 
gravar des dels ordinadors.

Per a sol·licitar el carnet a través 
d’Internet:
http://bibliopalma.palmademallor-
ca.es/portal/PALMA/bibliopalma/
contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_
d4_v1.jsp&codbusqueda=2204&l
anguage=ca&codResi=1&codMe
nu=2148

Per a més informació:
Coordinació de biblioteques
Carrer de l’Almudaina, 7A
Tel. 971 718 795
 www.bibliopalma.es

ANAM A LES BIBLIOTEQUES

http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2204&language=ca&codResi=1&codMenu=2148
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2204&language=ca&codResi=1&codMenu=2148
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2204&language=ca&codResi=1&codMenu=2148
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2204&language=ca&codResi=1&codMenu=2148
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2204&language=ca&codResi=1&codMenu=2148
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=2204&language=ca&codResi=1&codMenu=2148


Cercau la biblioteca més pròxima i consultau els horaris a través del web www.bibliopalma.es

Biblioteques municipals de zona

Biblioteca de Cort
Plaça de Cort, 1

Biblioteca Joan Alcover
Carrer de Joan Alcover, 28

Biblioteca Josep Maria Llompart (recinte S’Escorxador)
Carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6

Biblioteca Ramon Llull
Carrer de l’Institut Balear, s/n

Biblioteca del Coll d’en Rabassa
Carrer de Son Rossinyol, 1

Biblioteca Son Cladera
Carrer de Cala Mitjana, 41

Biblioteca Son Ferriol
Carrer de Sant Joan de la Creu, 43

Biblioteca Son Sardina
Camí de Passatemps, 123

Biblioteca Son Ximelis
Carrer de Cap Enderrocat, 14

Biblioteca de Gènova
Carrer del Barranc, 22

Biblioteca de la Indioteria
Carrer del Gremi Tintorers, 2

Telèfon

 971 225 962 

971 771 7 24 

 971 753 942 

971 299 260 

971 49 03 54 

 971 470 839 

971 429 856 

971 438 473 

971 791 233 

971 405 4 81 

971 207 505 

Biblioteques municipals de barriada (obertes de dilluns a dissabte)

Biblioteques municipals de barriada (obertes de dilluns a divendres)



Biblioteca del Molinar
Carrer de Can Xadó, 3

Biblioteca de l’Olivar
Plaça de l’Olivar, edifici del mercat, primera planta

Biblioteca del Rafal Vell
Carrer de Joan Estelrich Artigues, 50

Biblioteca de Sant Jordi
Carrer de Paul Bouvy, 31

Biblioteca de Santa Catalina
Carrer de la Fàbrica, 34

Biblioteca de Son Cànaves
Son Cànaves, s/n. El Secar de la Real

Biblioteca de Son Fortesa
Carrer de Sant Isidre Llaurador, 25

Biblioteca de Son Gotleu
Carrer de Josep Garcias, 2B

Biblioteca de Son Rapinya
Carrer de Catalina March, 4

971 247 649 

971 726 580 

971 474 414 

971 742 036 

971 286 069 

971 225 900
Ext. 3659 

971 243 983 

971 273 507 

971 79 23 37 



Ens apuntam 
a tallers 
i activitats4.



Programa educatiu per a adults, famílies i nins
És un programa d’activitats teoricoplàstiques destinades a les 
famílies, amb l’objectiu d’apropar-les a l’art contemporani i als 
processos creatius.

Es diferencien els tallers en funció de l’edat dels infants.

Cal reservar plaça telefonant al 971 70 14 20, de 8.30 a 14 h.
Preu: 2 € per infant.

ES BALUARD

Família el dissabte va d’art!
Tallers dirigits a nins i nines acompanyats d’una persona adulta.v
Té com a objectiu acostar l’art contemporani i les exposicions 
temporals que acull el museu als nins i les nines i les seves fa-
mílies.

Cal reservar plaça amb antelació.

Inscripcions al 971 908 201

Tots els tallers familiars d’Es Baluard tenen lloc els dissabtes.

Preu: 1€ per taller i infant. 

Tallers familiars impartits per artistes i especialistes.

Els infants han d’estar acompanyats per una persona adulta.

CASTELL DE BELLVER

Visites guiades familiars i activitats diverses (cicle de concerts 
d’estiu al pati d’armes, exposicions, tallers...)

Consultau la programació

FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ

CENTRE D’ART I CREACIÓ SES VOLTES

Per a més informació:
Fundació Pilar i Joan Miró
Carrer de Joan de Saridakis, 29
Tel. 971 701 420
A/e info@fpjmiro.org

http://miro.palmademallorca.es/

Per a consultar la programació 
o per a més informació:
Es Baluard
Plaça de la Porta de Santa Cata-
lina, 10
Tel. 971 908 200
A/e museu@esbaluard.org

www.esbaluard.org/

Per a més informació:
CAC Ses Voltes
Passeig de Dalt Murada, s/n
Tel. 971 728 739 / 971 722 364
A/e: info@sesvoltes.org
http://sesvoltes.org/actividades/
cursosytalleres.html

Oficina d’Informació del 
Castell
Carrer de Camilo José Cela, s/n
Tel. 971 735 065
A/e castelldebellver@palma.es

www.cultura.palma.es

http://www.cultura.palma.es


CENTRE FLASSADERS

Ludoteca. Espai de Joc en Família

Un espai per al joc i la trobada dels infants de 0 a 6 anys i també 
dels pares i les mares.

A la ludoteca trobareu: un racó per a les manualitats, un racó per 
a la lectura, un racó de joc simbòlic... i jocs i juguetes adaptades 
a les diverses edats.

Els infants han d’estar acompanyats permanent d’una persona 
adulta (pares, mares, padrins i padrines, cangurs...). que se’n fa 
responsable en tot moment.

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 16 h.

Tallers per a famílies

Oferta de tallers per a infants i per a famílies. També altres tallers 
centrats en la vida quotidiana.
Consultau la programació al web.

I TAMBÉ...

Tot i Molt. Espectacles infantils i juvenils
Proposta d’oci per a un públic familiar als teatres municipals.
La programació inclou teatre, titelles, música...

Punts de venda anticipada:
Punt d’Informació de Centre Històric
Carrer de l’Almudaina, 9A
De dilluns a divendres
Mar i Terra Espai de Cultura
Carrer de Sant Magí, 89
De dimarts a divendres de 18.30 a 21 h

Activitats a les biblioteques públiques de Palma
Les biblioteques organitzen activitats per a un públic infantil: 
contacontes, activitats creatives...

Per a més informació:
Centre Flassaders
Carrer de la Ferreria, 10
Tel. 971 214 027
A/e flassadersadmin@palma.es
www.flassaders.org

Per a consultar la programa-
ció:
www.cultura.palma.es

Per a més informació:
Negociat de Música i Arts Es-
cènics
Tel. 971 710 986 / 971 225 900 
ext. -010

Per a consultar les activitats:
http://bibliopalma.palmade-
mallorca.es/portal/PALMA/
bibliopalma/contenedor1.
jsp?seccion=s_lact_d12_v1.js
p&codbusqueda=2191&lang
uage=ca&codResi=1&codMe
nu=2150

Per a més informació:
www.bibliopalma.es

http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_lact_d12_v1.jsp&codbusqueda=2191&language=ca&codResi=1&codMenu=2150
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_lact_d12_v1.jsp&codbusqueda=2191&language=ca&codResi=1&codMenu=2150
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_lact_d12_v1.jsp&codbusqueda=2191&language=ca&codResi=1&codMenu=2150
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_lact_d12_v1.jsp&codbusqueda=2191&language=ca&codResi=1&codMenu=2150
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_lact_d12_v1.jsp&codbusqueda=2191&language=ca&codResi=1&codMenu=2150
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_lact_d12_v1.jsp&codbusqueda=2191&language=ca&codResi=1&codMenu=2150
http://bibliopalma.palmademallorca.es/portal/PALMA/bibliopalma/contenedor1.jsp?seccion=s_lact_d12_v1.jsp&codbusqueda=2191&language=ca&codResi=1&codMenu=2150
http://www.bibliopalma.es


Calendari 
de festes 
populars5.



Gener
5 de gener: Cavalcada dels Reis Mags
6 de gener: Els Reis
17 de gener: Sant Antoni Abat. Se celebren les tradicionals beneïdes d’animals.
20 de gener: Sant Sebastià, patró de Palma. A més de moltes altres activitats, el programa de 
les festes de Sant Sebastià inclou una diada ciclista i una trobada de gegants.

Febrer
Sa Rueta i Sa Rua, darrers dies abans de la Quaresma. Sa Rueta és un carnaval que se cele-
bra el matí per als més petits i Sa Rua es correspon amb la festa de Carnaval, una desfilada 
pels carrers de la ciutat, l’horabaixa.

Març/abril
Setmana Santa. L’element més tradicional de les festes són les processons.

Diumenge de l’Àngel: al castell de Bellver el diumenge posterior al de Pasqua.

Juny
23 de Juny. Nit de Sant Joan. Concerts i foguerons a diferents ubicacions de la ciutat, entre les 
quals la platja de la Ciutat Jardí o el parc de la Mar.

Setembre
Festes de la Mare de Déu de la Salut, patrona de Palma.

Desembre
Festes de Nadal. Es posa en marxa l’itinerari guiat pels betlems de Palma.
31 de Desembre: Festa de l’Estendard. Commemoració històrica. Se celebra l’aniversari de 
la conquesta cristiana de la ciutat pel rei Jaume I. Festa cívica i religiosa.

CALENDARI DE FESTES POPULARS


