Ajuntament de Lloret de Vistalegre

Fira de maig

Dipòsit Legal: PM 1030-2015

El passat dia 8 de maig se celebrà la fira del nostre poble. Enguany, amb la intenció de renovar-la, es decidí
innovar en canviar la temàtica global de la festa; és a
dir, fer-la de l’art, la cultura i seguir amb la gastronomia.
S’ha de dir que el resultat fou molt bo, gran afluència
de gent i satisfacció general davant les activitats proposades. S’ha de destacar el concert de divendres, 6,
de música clàssica, on el públic desbordà les previsions
i, per desgràcia, quedà gent a defora. Així i tot hi assistiren 114 persones que gaudiren tant de l’espectacle com
de l’espipellada posterior. En prenem nota per a futures edicions! Dissabte s’hagué de suspendre la trobada
d’escoletes de ball de bot per mor de la pluja. El vespre,
però, tant la Mostra de cuina com la ballada organitzada
per Brocalet fou tot un èxit.
Diumenge el temps acompanyà i tant les exposicions
com els diferents actes es desenvoluparen sense incidents. A l’horabaixa, els més petits gaudiren amb la
Mostra de ball modern d’Amics del ball i Petits Pirates.
Per acabar la festa hi hagué una gran vetlada de glosa
i poesia que encantà a tota la gent que s’arreplegà a la
plaça.
En resum, una gran fira amb un gran èxit de participació!
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Nou espai per a la batedora

S’han duit a terme unes petites obres de condicionament i embelliment de la zona de davant el Cementeri
Municipal. S’hi ha fet una era i a damunt s’hi ha col·locat
la batedora que hi havia dins el molí de pinso, s’ha il·luminat i, en breu, s’hi farà una teulada que en protegirà
tot el perímetre.

Nou horari d’estiu Punt verd

A partir de dia 1 de juny entra en vigor el nou horari d’estiu!
HORARI D’ACCÉS
AL PUNT VERD DE LLORET
1 JUNY – 30 SETEMBRE
Dilluns

7:00-12:00 / 17:00-20:00

Dimarts

13:00-15:00

Dimecres

7:00-12:00 / 17:00-20:00

Dijous

7:00-12:00 / 17:00-20:00

Divendres

17:00-20:00

Dissabte

8:00-12:00 / 17:00-20:00

Diumenge

9:00-12:00 / 17:00-20:00

L’Ajuntament vol agrair a les ciutadanes i ciutadans
del poble de Lloret de Vistalegre la gran col·laboració i
comprensió amb les noves normes del Parc Verd.
Amb aquesta gran tasca que tothom du a terme de reducció, reciclatge i separació dels residus representa un
estalvi de 1400 €/mes en la factura del rebuig i 10 tones
manco de rebuig cada mes.

Assentament Clastra el tarongers i
Can Bolero

A la passada fira s’inaugurà la nova casa adquirida per
l’Ajuntament i a on s’hi feren unes obres per deixar-la
més “còmoda” per als usuaris. Així mateix es va fer net

Feines desbrossament i neteja de
Sa Comuna

Al passat mes d’abril es dugué a terme un desbrossament i neteja de Sa comuna incloses dins el Pla Comarcal d’Ibanat. Tenim la intenció de revisar aquest Pla perquè sols contempla una actuació cada quatre anys.

el jardí i s’obrí un portal amb la clastra dels tarongers,
que també s’assentà i il·luminà, deixant-la a punt per poder fer-hi els actes que s’hi trobin oportuns.

Il·luminació pàrquing darrere el
Convent i Tarongers

Es reciclà una torre en desús del futbol i es col·locà baix
de Sa Riba i s’hi instal·laren quatre focus per il·luminar el
pàrquing i la passarel·la, donant solució, així, a la petició
de la gent que, al vespre, hi va a passejar o a la gent que
vulgui aparcar.

Comença un nou municipal

Dia 1 de juny començà el nou municipal que tendrem a
Lloret. Amb aquesta nova incorporació podrem cobrir
el servei de Policia Local en torns de matí i horabaixa.
Donam la benvinguda al nou agent, Rafel Salvà González, de Llucmajor, i li desitjam molta sort amb les seves tasques professionals en el nostre municipi.

Obres al cementeri

Les obres al cementeri s’acabaren el passat mes de febrer. S’arreglaren dues tombes i una vorera municipal.

Aniversari de rècord

Gabriel Jaume Florit complí 103 anys el passat mes
d’abril. L’amo en Biel té molt bona salut i, sobretot, un
cap ben clar! Molt ben cuidat per la seva filla, gendre i
néta es mostrà encantat amb el petit homenatge que
li feren a casa seva el batle, el president de la 3ª edat i
alguns regidors de l’Ajuntament. Enhorabona!

Homenatge Tomeu “Pagès”
Organitzat per un grup
d’amics i amigues d’en
Tomeu “Pagès” i amb
la col·laboració de la
Unió Esportiva Lloret i
l’Ajuntament, diumenge, 24 d’abril, va tenir
lloc un homenatge a
una de les persones
més populars del poble
i segurament una de
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les que més ha fet, al llarg de molts d’anys, per l’esport
al nostre poble. Des d’aquí el nostre reconeixement a en
Tomeu i la nostra enhorabona als organitzadors per la
feina feta i l’èxit aconseguit.

Dia de la Natura i dia de l’Àngel

Els actes de la Diada de la Natura començaren amb la
visita d’alumnes i mestres a Sa Comuna. Allà instal·laren el nou cartell de benvinguda i sembraren arbres.
Enhorabona a tots per la participació! Al dia següent,
una quarantena de voluntaris participaren a la jornada
de neteja de sa Comuna, feina que es concentrà en el
perímetre de la finca. Al final, la Societat de Caçadors
convidà a berenar a tots els participants.
Ja diumenge, el mal temps obligà a celebrar el dinar a
la finca de Llorac, Així i tot hi hagué molta de gent i fou
tot un èxit.
El dia de l’Àngel transcorregué sense incidents. Guillem
Sansó oferí un espectacle per als més menuts i l’Associació contra el Càncer va fer una rifa després de dinar, la
qual va anar molt bé!

Refugiats Lesbos

Dijous 17 i divendres 18 de març,
la gent de Lloret pogué dur a
l’Ajuntament material per ajudar als refugiats Sirians de l’illa
de Lesbos. S’ha de dir que, una
vegada més, es demostrà la solidaritat de tot el poble i la col·laboració fou màxima.

Àrea de caravanes de Sa Comuna

L’Ajuntament, complint amb la normativa vigent, procedí a desallotjar els usuaris de la zona de caravanes i intentà iniciar els tràmits per a la seva legalització, la qual
cosa no és possible amb la Legislació actual.

Focus escola i xarxes de protecció

Es feu una repassada a tots els focus de la pista perquè,
a part d’un que ja penjava, estaven en molt mal estat. Se
n’arreglaren uns i es canviaren els altres. També s’afegiren xarxes per evitar que les pilotes caiguin dins l’edificació de l’escola.

Conveni Ajuntament

El Batle Antoni Bennasar Pol, signà el passat 30 de maig
el Conveni EMT Targeta Ciutadana amb l’Ajuntament de
Palma. A la signatura del Conveni hi assistiren Batles i
Batlesses d’altres municipis i el Batle de Palma José
Hila. Ens complau anunciar que ja està disponible el servei per tramitar les sol·licituds de TARGETES CIUTADANES per als residents de Lloret, ja podeu passar per les
oficines municipals.

Breus:

Escola d’estiu
Enguany l’escola d’estiu que gestiona l’Ajuntament la
durà a terme è temps lliure, una empresa amb gent
jove però amb molts d’anys d’experiència. Us podeu
inscriure al mateix Ajuntament i els infants empadronats a Lloret tendran una subvenció a la seva quota.
Compra de cadires
L’Ajuntament ha adquirit 60 cadires per al local de la
tercera edat. Així mateix, juntament amb altres Ajuntaments, es feu una compra col·lectiva per aconseguir un millor preu de 265 cadires per emprar a festes, actes, etc.
Control processionària
Com cada any, la Societat de Caçadors
col·laborà en la lluita
contra la processionària. Des d’aquí
volem agrair la seva
participació.
Cotxe de policia local
El cotxe de de policia es
pintà amb els colors que li
pertoquen legalment.
Abaratiment quotes pàdel
Les tarifes de la pista municipal de pádel s’han modificat. S’han abaratit un 30%
per als usuaris empadronats a Lloret.

NOTÍCIES ASSOCIACIONS
DINÀMIC LLEURE I NATURA
Comencen els cursets de natació al Poliesportiu Sa Comuna! Els monitors serán Jaume Arrom i Joana Maria
Jaume, de Dinàmic lleure i natura. Per a més informació
podeu veure el cartell a diferents comerços o al mateix
poliesportiu, també podeu telefonar al 629886063.
ASSOCIACIÓ MOTERA LLORET
Excursió amb moto a Cala Tuent Diumenge 12 de juny.
Ruta en moto, nedar a la platja i dinar al Restaurant Es
Vergeret de Cala Tuent. més informació:
associaciomoteralloret@gmail.com
CC LLORET
Lloret de Vistalegre, referent de l’esport a Mallorca
Lloret de Vistalegre i sa Comuna s’han consolidat com
un dels espais de referència de l’esport outdoor a Mallorca. Sota l’organització del Club Ciclista Lloret, amb

la col·laboració de l’Ajuntament, el teixit empresarial i
altres associacions, el nostre municipi presumeix d’esdeveniments de prestigi en el calendari illenc.
El MTB Berganti Bikes amb 250 participants i el Duatló Lloret de Vistalegre amb 185 s’han confirmat com
els més multitudinaris a les disciplines de BTT i duatló
cross. Altres proves com el Memorial Nicolau i el Ciclocròs Centre de l’Illa destaquen com a referents en ruta i
ciclocròs respectivament.
La privilegiada ubicació del municipi també ha consolidat Lloret de Vistalegre com un destí a l’alça per l’anomenat turisme esportiu. Sense anar més lluny, nombrosos ciclistes de diferents països europeus han residit al
poble durant les dues últimes temporades i han competit lluint els colors de la nostra entitat, com els noruecs
Dan Erik Hansen i Anders Boine.
En l’aspecte esportiu, aquesta temporada el Club Ciclista Lloret ha estat el principal dominador del ciclocròs
illenc. El balanç a aquesta espectacular modalitat ha
estat excepcional: set podis absoluts, dos títols autonòmics a les categories de Màster 30 i Màster 40, segona
i tercera posició al ranking del certamen, així com la primera posició a la classificació per equips. En ruta i BTT,
el club ha aconseguit meritoris resultats a Un Hivern a
Mallorca, Challenge de Primavera i en proves de resistència, mentre en triatló cal destacar la participació en
esdeveniments de caire internacional com el Triatló
Internacional de Portocolom i l’Ironman d’Alcúdia. Per
últim, Toni M. Vanrell ha demostrat el seu potencial com
una de les revelacions de la COPA Balear de Muntanya.
ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS
A la celebració de l’assemblea general de l’associació,
es canvià de president de la junta directiva. En sortí Catalina Gomila Gelabert i entrà Martí Gelabert Beltran.
L’assemblea fou dia 13 de març i la nova junta se’n farà
càrrec els propers anys.
BROCALET
L’agenda de Brocalet per als mesos de juny i juliol és la
següent:
Juny: Dissabte 4, trobada d’escoletes a les 18.30 h a la
plaça de Consell. Dissabte 11, Trobada d’escoletes al Pla
de na Tesa a les 17.00 h.
Juliol: Diumenge 3, final de curs de l’Escola de Ball de
bot Brocalet: trobada d’escoletes amb Amics del Ball de
Lloret, escoleta de ball de bot de Sant Joan i escoleta
de ball de bot Brocalet. Dissabte 9, mostra de música
i ball a Menorca. Diumenge 17, ballada popular al Rafal
Vell a les 21.00 h. Dissabte 30, mostra de música i ball
tradicional a Ariany.

