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Sant Domingo

Molts d’actes i dies de festa amb una gran participació i
èxit seria un bon resum de les festes de Sant Domingo.
Diverses associacions programaren actes i sopars amb
bones vetlades. Des d’aquí l’enhorabona a totes elles
per contribuir a fer un Sant Domingo més nostre i per
al poble.
Dels actes s’ha de destacar la festa Flower Power. Una
nit molt, molt divertida i animada des del principi fins al
final. Hi hagué dos dies de Taller previs per decorar la
Plaça, dos dies de rialles i bon ambient. Gràcies als que
ho féreu possible
La Gran nit de ball de bot amb els grups Ballugall Folk,
s’Estol des Gerricó i Brocalet també fou un èxit de gent.
El darrer grup, S’estol des Gerricó alabà el poble quan
veié que a la una de la nit, la Plaça encara era plena de
gent que ballava.
Durant la Nit de Varietés va tenir lloc la presentació del
“making-of” de la marca de Lloret, un vídeo sobre el
procés de creació d’aquesta marca que ha nascut de la
creativitat dels nins i nines de Lloret i que ha comptat
amb l’ajut i assessorament del pintor Miquel Barceló.

La marca Lloret pretén ser la primera passa d’un projecte més ampli i ambiciós que està elaborant l’Ajuntament amb la coordinació de l’empresa Som per donar a
conèixer el municipi i el seu patrimoni i contribuir al seu
desenvolupament.
L’animació infantil també fou protagonista a les festes,
amb el grup Spaguetti, Cucorba i Plou i fa sol com a part
musical; a part d’ells, dos dies de jocs aquàtics a la piscina, contacontes als tarongers i la desfilada de models
organitzada per na Nena Gelabert.
La novetat d’enguany fou la nit als Tarongers. Primer,
Voicello Duet al Claustre; després tapes i begudes al casal i el concert de Tutti Quanti per acabar. La gent en
quedà tan entusiasmada que, de ben segur, es repetirà
l’experiència.

Gran èxit, també, de la segona edició de l’Olimpíada
Pagesa. Fins a 16 equips es decidiren a demostrar, o al
manco a intentar-ho, les seves habilitats. Les proves foren ben dures i pageses, creades amb molta imaginació
per part dels organitzadors. Cal destacar que el batle
sofrí un accident i va estar un mes lesionat del genoll!
Els tres primers classificats foren, per aquest ordre,
Women Izer, Es Ventalls i Crackens. El premi especial a
la millor indumentària va ser per a Umbrel·les Pageses.
Des d’aquí la nostra enhorabona a tots els participants,
col·laboradors, voluntaris de Protecció Civil Lloret de
Vistalegre i a Amador Bauzà, promotor de la diada.
S’ha de destacar, també, la gran nit de focs artificials
que ens oferí Pirotècnia Jordà. Molta de gent coincidí
en què va ser la més vistosa dels darrers anys. Enhorabona!

Finançament reforma integral
del convent.

Dijous, 15 de setembre, va tenir lloc una reunió de treball per trobar el finançament necessari per realitzar la
reforma integral del convent dels Dominics. A la reunió
hi assistiren el president del Consell de Mallorca, Sr. Miquel Ensenyat; la directora general de Cultura del Consell, Sra. Kika Coll, el director gerent de l’Agència Balear de Turisme, Sr. Pere Muñoz; tècnics de la Direcció
General d’Arquitectura del Govern de les Illes Balears, a
més del Sr. Joan Enric Capellà, de l’empresa SOM, i els
tècnics municipals i regidors de l’Ajuntament del nostre
poble.
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Els actes de la Festa del Sequer començaren dijous, dia

Asfaltat nou

1, amb una gran afluència de gent a la magnífica conferència d’en Montserrat Pons i a la projecció del video del
Sequer. Des de l’Ajuntament es va agrair la col·laboració
gratuïta d’en Montserrat Pons en aquest acte, la seva
passió cap a la festa del nostre poble, la dedicació en la
investigació dins el camp de les figueres i figues i, sobretot, el seu mestratge cap al públic assistent.
Divendres fou el dia del pregó, amb una gran vetlada.
Arnau Mateu va fer un recorregut per la petita i ja llarga
història de la Festa; la coral Sor Francinaina, de Sencelles, oferí un excel·lent concert amb una encertada combinació de música de diferents èpoques i, per acabar,
unes immillorables tapes servides per Es Fasser.

Al setembre es feren les obres de condicionament i asfaltat de la zona de davant el magatzem de Protecció
Civil, amb la intenció que presenti un millor aspecte i
s’hi puguin habilitar llocs d’aparcament per al cementeri. També es va fer el mateix a la zona que hi ha entre
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Continuen les obres al recinte de l’antic convent. Per
una banda, s’han eliminat els porxos que hi havia al pati
de Can Bolero (la casa recentment adquirida per l’Ajuntament) i la paret que separava aquest pati del claustre,
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Figueral i del camí de baix de Sa Riba

Aquest mes d’agost han finalitzat les obres del camí del

l’Ajuntament.
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lloritans i lloritanes que han patit els inconvenients de les

d’aquesta jove lloritana és molt engrescador i motiva-
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dins el pla de Mallorca. Les altres dues mestres són na
Cati Niell, també de Lloret i na Joana Maria, de Selva.
Des d’aquí la nostra enhorabona i ànims per a la tasca.

Nitrats a l’aigua
que subministra Hidrobal

Punts de recarrega

Continuant amb l’aposta per la mobilitat sostenible i la
protecció del medi ambient a les llles Balears dia 6 de
juliol s’inauguraren dos nous punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics a Lloret de Vistalegre. Ubicats a la plaça de Jaume I i l’altre al Poliesportiu Municipal (Camí
des Cementeri s/n), se sumen a la xarxa de 41 punts
de recàrrega repartits per tota l’illa gestionats per la
comercialitzadora Fenie Energía. L’acte inaugural va tenir lloc dimecres, 6 de juny, a les 11:00 hores, a la Plaça
Jaume I i va comptar amb la presència del Batle, Antoni
Bennasar, el regidor d’interior, esports i participació ciutadana, així com dels responsables de Baixa Tensió SL,
empresa delegada de Fenie Energía i ASINEM.
Així mateix, es va presentar l’aplicació de Fenie Energía per gestionar les àrees de recàrrega. Es tracta d’una
plataforma única, accessible des de dispositius mòbils,
que permet visualitzar i reservar els punts disponibles
més propers a la ubicació de l’usuari (aviat estarà disponible al web de l’Ajuntament al nou apartat de Recàrre-

L’aigua que subministra l’empresa adjudicatària de prestar aquest servei té habitualment un nivell de nitrats superior al que marca sanitat (50 mg/l). A la darrera analítica, la del mes d’agost, s’enregistraren uns valors de
50.7 mg/l i per molt poc se supera el límit permès. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Lloret continua recomanant que no es begui d’aquesta aigua i també que no es
faci servir per cuinar. Això no ha de provocar alarmisme
entre els veïnats i veïnades de Lloret: els petits valors superats no són preocupants per a la salut de les persones.
Aquest problema d’excés de nitrats és un problema ge-
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neralitzat al Pla de Mallorca. L’any 2018 acaba la con-

Conveni d’hidrants

del Pla haurà de preparar un nou concurs per a l’explo-

cessió del servei municipal d’aigua i la Mancomunitat

Dia 16 de juny, a la seu del Consell de Mallorca, se sig-
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rebaixar els nivells de nitrats de l’aigua subministrada.

Nou horari Punt Verd
HORARI D’ACCÉS AL PUNT VERD DE LLORET
(de l’1 d’octubre al 31 de maig)
Dilluns
9:00-13:00 / 16:00-19:00 hores
Dimarts
13:00-15:00 hores
Dimecres
9:00-13:00 / 15:00-19:00 hores
Dijous
9:00-13:00 / 15:00-19:00 hores
Divendres
16:00-19:00 hores
Dissabte
9:00-13:00 / 16:00-19:00 hores
Diumenge
9:00-13:00 / 16:00-19:00 hores

CEIP Antònia Alzina
(informació transmesa per la direcció del col·legi)
El curs escolar 2016-2017 ha començat amb moltes novetats al CEIP Antònia Alzina.
El primer gran canvi que hi ha hagut aquest principi de
curs ha estat en la direcció del centre on na Catalina
Covas i na Natasha Holles han rellevat com a directora
i secretària a Miquel Gelabert i Biel Cabot respectivament. El primer per exercir de batle al municipi veïnat de
Sineu i el segon com a mestre als camps d’aprenentatge
de Binifaldó i Orient on ja havia estat abans d’exercir el
càrrec. Ambdues tenen moltes ganes de seguir treballant per la millora del centre i, sobretot, pels alumnes
que hi assisteixen.
Juntament al canvi de direcció, cal esmentar que el
claustre de mestres ha augmentat considerablement
aquest curs arribant als 16 mestres (no tots a jornada
completa) i variat respecte al de l’any passat però on
molts d’aquests mestres han arribat per quedar-s’hi.
Com a propostes noves d’aquest any és important esmentar que es fan millores en el ja començat projecte d’innovació pedagògica per tal de crear una línia de
centre on les metodologies actives (aquelles on els infants juguen un paper principal i fonamental i on en són
els protagonistes de tots el procés d’aprenentatge) hi
juguen un paper fonamental. Així a l’etapa d’Educació
Infantil s’ha començat a treballar per Ambients d’Aprenentatge; al primer cicle de l’etapa d’Educació Primària
per racons (de llengües i de matemàtiques) així com
també es segueix la metodologia dels projectes; i a segon cicle, el treball per projectes ja iniciat en cursos anteriors.
Per dur a terme de manera eficaç aquestes noves metodologies, tot el claustre participa en diferents cursos
de formació que es desenvolupen tan al centre com a
municipis propers.
Per últim i no menys important, enguany el centre s’ha
adherit al servei de menjadors escolars del que disposa
la Conselleria d’Educació i Cultura. Per aquest motiu, un
total de nou alumnes del centre s’han pogut beneficiar
de les Beques de Menjador de la mateixa Conselleria.

Breus:
Jutgessa de pau
Donam l’enhorabona a la nova jutgessa de pau, na
Monserrat Cueto García. El seu horari d’atenció al
públic és tots els dilluns, de 17’00 a 18’00 hores a
l’Ajuntament.
Coberta batedora
En breu es posarà la coberta per tal de protegir la
batedora de les inclemències del temps.
Peixateria
S’han arreglat les portes de cara a futurs nous usos
d’aquest local municipal.
Municipal nou
Com ja deveu haver comprovat, ha començat un nou
municipal que acompanyarà en Tomeu en la seva
tasca. Nom Rafel Salvà i fa feina a Lloret d’ençà del
mes de juny. Benvingut!
Èxit de participació del III MTB Berganti Bikes
El III MTB Berganti Bikes disputat el 25 de setembre
a sa Comuna de Lloret de Vistalegre va aconseguir
un nou èxit de participació amb més de 160 parelles
i 300 bikers. En només tres edicions, l’esdeveniment
organitzat pel Club Ciclista Lloret s’ha consolidat
com la prova de referència del mountainbike del calendari i la més multitudinària celebrada fins ara a
l’illa de Mallorca. El triomf final va ser per la parella formada per Pascual Torrens i Joan Barceló de
l’equip Cafès Bay.
Homenatge Toni Vanrell
El passat 7 de setembre va tenir lloc a l’Ajuntament
un senzill i emotiu acte d’homenatge a l’atleta del
Club ciclista Lloret Toni M. Vanrell per haver finalitzat la mítica carrera de muntanya Ultra Trail du Mont
Blanc - UTMB
Recordem que completà els 178 quilòmetres de la
carrera amb un crono de 40 hores, 24 minuts i 12
segons, quedant classificat en el lloc 613. L’acte,
organitzat pel CC Lloret, omplí la sala de plens de
l’Ajuntament i acabà amb una entrega de fotografia
i medalla recordatòria per part del CC Lloret. Enhorabona!
Nous Doctors!
Aquest mes de setembre dos joves de Lloret presentaren les seves tesis doctorals amb idèntic resultat:
Excel·lent Cum Laude! Es tracta d’en Joan Muñoz i
en Miquel Àngel Coll, Enhorabona!!!

