Ajuntament de Lloret de Vistalegre

Adquisició cotxe elèctric brigada i
moto per a Policia Local

L’Ajuntament, aquest passat mes de novembre, ha
adquirit dos nous vehicles elèctrics, subvencionats al
100% pel Departament de Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca,. Es tracta d’una furgoneta elèctrica
per a la brigada i d’una moto, també elèctrica, per a la
Policia Local. El cost total dels dos vehicles ha estat de
30.000 euros, pagats íntegrament pel Consell.

Crònica darrer trimestre escola

(Enviada per la directora, Catalina Covas, Gràcies!)

Dipòsit Legal: PM 1030-2015

Al CEIP Antònia Alzina aquests darrers mesos han
estat molt intensos. Dia 18 d’octubre partírem tots
junts, des dels alumnes d’educació infantil fins als més
grans d’educació primària, cap a Vilafranca per gaudir
dels espectacles de la Fira de Teatre Infantil que s’organitza cada any a aquest poble. Com sempre, quedàrem
encantats!
Durant el mes de novembre, concretament dia 12, el
centre va organitzar una diada per tal de poder unificar
esforços (famílies - mestres - Ajuntament) per a què els
nins poguessin gaudir d’un patis i unes instal·lacions més
divertides i motivadores. L’experiència fou excel·lent!
El 21 de desembre es va celebrar el tradicional concert nadalenc a l’església del poble. Els infants gaudiren
d’allò més mostrant a tots els seus familiars els resultats del treball fet a les assignatures de música i d’anglès i amb les seves respectives tutores.
Aquests mesos que han de venir segur que tampoc
ens deixaran indiferents perquè amb infants cada dia és
una sorpresa!

Crònica darrer trimestre escoleta
(Enviada per la directora: Cati Roig. Gràcies!)
Un canvi de mirada.
Avui ja no parlam de “guarderia”, parlam d’Educació. Això vol dir que tenim una visió global de l’infant i
el consideram protagonista del seu propi aprenentatge
tenint en compte el desenvolupament motriu, emocio-
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nal i cognitiu. Tractam d’acompanyar els aprenentatges
dels primers anys de vida des del respecte i entenent el
moment maduratiu de cadascú.
Des de l’Escola Infantil 0-3 anys hem començat
aquest curs amb moltes ganes i apostant per un canvi
en positiu en tots els sentits. Des del mes d’octubre, una
vegada a la setmana, ens visita na Janet que a través del
joc i la música es relaciona amb els nins i nines en anglès. Prioritzam el contacte amb la Natura com a espai
saludable i plena de valors i per això estam condicionant
la zona del jardí amb un arener, hort, galliner, engronsador, arbres, canyissar... Un altre projecte és acostar l’Art
a l’escola ja que la llum, el color, l’experimentació, la dansa i la música, a més de facilitar estats de benestar i felicitat, permeten experiències sensitives i perceptives:
visuals, auditives, tàctils, espacials, estètiques, lògiques,
fantàstiques... La llibertat, el desig d’investigar, la necessitat de conèixer l’entorn i descobrir-se a un mateix fa
que sigui una experiència única per cada un dels infants.
Ja tenim cita confirmada amb artistes de diferents disciplines (dansa, música i arts plàstiques) per venir a fer
tallers a l’Escoleta. D’altra banda convidar “Padrins a
l’Escola” significa promoure el vincle intergeneracional
entre petits i majors amb tot el que implica la riquesa
social humana. Tothom és benvingut!
D’aquesta manera estam reorganitzant i adaptant
tots els espais, mobiliari i joguines per a poc a poc anar
construint amb una base sòlida aquest nou enfocament,
aquest canvi de mirada.
Moltes gràcies a tots i totes que de qualque manera
col·labora, participa i fa suport al nostre projecte educatiu i, molt especialment, a les famílies.

Columbaris cementeri
Vos recordam que les obres dels
columbaris (construcció funerària
amb nínxols per a rebre les urnes
cineràries) estan acabades. Tots els
interessats en l’adquisició d’un columbari es poden posar en contacte
amb en Xesc de Llar d’Estels al telèfon 630 514 153.

Dimissió regidora del PI
La regidora Sara Oliver Pascual, que entrà al Consistori com a representant del PI, dimití com a membre
d’aquest partit el passat mes d’octubre i ara queda a
l’Ajuntament com a regidora no adscrita. El motiu, segons explicaren els mitjans de comunicació, fou desavinences amb la direcció d’aquest partit. Així, el PI queda sense representació municipal.

Actes Any Llull

Crònica Festes de Nadal i Reis

Amb motiu de la celebració de l’Any Llull commemorant el 700è aniversari de la mort de Ramon
Llull, l’Ajuntament organitzà diverses activitats.
Totes es feren dia 18 i dia 19
de novembre. Divendres,
18, els més petits gaudiren
de l’espectacle del joglar Pau, que, mitjançant les seves
cançons, va fer un resum de les vivències del beat. Ja
dissabte, el dematí es feu una ruta lul·liana pel centre de
Palma i ja al vespre, Agustí Puigserver ens oferí una excel·lent conferència sobre el vessant filosòfic de Ramon
Llull. Tot plegat uns grans actes que ens permeteren
conèixer de més a prop la vida d’aquest geni mallorquí.

Aquestes
passades
festes de Nadal poguérem
gaudir de molts d’actes al
nostre poble. Es pot destacar la conferència sobre
el món dels sentits, a càrrec del doctor Felip Ramis,
el canta contes El monstre
de colors, el recital ofert
per Mariona Forteza,
l’obra de teatre El botxí i el
conta contes El rei Melcior
i els pastorets de Nadal. Tots aquestes activitats tengueren bona resposta del públic i foren d’una altíssima
qualitat.
Cal remarcar la colcada dels Reis d’Orient; enguany
arribaren d’una manera diferent: amb galeres. Una carrossa carregada de regals, tres galeres, set cavalls i un
canó de llum que il·luminà el recorregut de la Costa des
Pou feren que la festa fos prou lluïda i de gran espectacularitat per als més petits del nostre poble. Tot això
fou possible per la feina de la brigada, protecció civil,
associació motera, policia local i de tot un equip capitanejat per n’Elisa i na Cati Bessona, moltes gràcies!

Inauguració pintura Monserrat
Fontanet
Divendres dia 11 de novembre i aprofitant el ple ordinari, es va descobrir una pintura representativa d’en
Montserrat Fontanet, el qual fou anomenat Fill il·lustre
de Lloret l’any 2013. La pintura, realitzada per Biel Bonnín, roman exposada a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
devora la del pare Gaspar Munar (Fill adoptiu) i d’Agustí
Puigserver (Fill il.lustre).

Crònica actes Mare de Déu de Loreto

A les Festes de la Mare de Déu de Loreto es feren
diferents actes durant el cap de setmana. Dues activitats foren subvencionades íntegrament pel Consell de
Mallorca; el grup d’animació Spaguettis i el concert de
música clàssica de violoncel barroc Scordatura. El dissabte se celebrà l’aniversari de Brocalet, amb torrada i
ballada a la Plaça Jaume I.
Dins el programa d’actes, el divendres va tenir lloc
un acte de reconeixement a les persones de Lloret que,
mitjançant la seva tesi doctoral, han contribuït a la investigació individual i col·lectiva. D’esquerra a dreta:
Bartomeu Mut (2012), Llorenç Picornell (2012), Miquel
Àngel Coll (2016), Andreu Ramis (1992), Antoni Aguiló (2003), Felip Munar (1991) i Cati Mari Gili (2015).
També, el mateix dia, es presentà un vídeo promocional
del nostre poble produït per Guillem Pastor.

Sant Antoni
Els Quintos organitzaren el tradicional fogueró
i posterior torrada dia 14
de gener. L’acte tengué
molta afluència de públic
i la vetllada s’allargà amb
la ximbombada i glosada a càrrec de Glosadors
de Mallorca. Cal remarcar
que també hi hagué qualque llorità que s’animà a cantar i a fer més divertida la rotlada. Ja diumenge, a les
beneïdes, foren cinc les comparses i carrosses que hi
participaren. S’ha de donar l’enhorabona a tots els participants perquè el fred era prou important i llevava a
voler les ganes de sortir.

Fira Stuttgart
Els dies 14 i 15 de gener l’Ajuntament de Lloret i el Club Ciclista Lloret
participaren, a Stuttgart,
a una de les fires més importants del món sobre
turisme amb bicicleta i
senderisme. La finalitat
fou promocionar el nostre
municipi i posar en valor el
pla de Mallorca i els seus
atractius. El nostre stand
despertà molt d’interès entre el nombrós públic assistent i estam segurs que això reportarà importants beneficis al nostre municipi.
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Restauració batedora
L’Ajuntament de Lloret ha arribat a un acord de col·
laboració amb el departament de Patrimoni del Consell
de Mallorca per restaurar la batedora que està exposada al costat del punt verd. Aquest acord permetrà recuperar l’estat original de la batedora, tant en colors com
en la situació dels elements que la componen. El passat
25 de gener se l‘endugueren per començar la tasca. En
uns mesos ja lluirà la nova imatge donant la benvinguda
als visitants del nostre municipi.

Subvencions associacions
Així com ja es va fer l’any passat, s’han concedit subvencions a les associacions del poble que així ho han
demanat. S’han presentat les propostes per a l’any 2017
i l’Ajuntament les ha repartit sempre tenint en compte
el nombre d’associats i els actes programats. S’ha d’afegir que aquests doblers han de ser utilitzats amb actes
o accions per als associats i que actuïn en benefici del
poble. Les subvencions són les següents:
Amics del ball: ........................... 1000 euros
CC Lloret: .................................... 1000 euros
Deinats: .......................................... 500 euros
Brocalet: ...................................... 1000 euros
3ª edat: ........................................... 700 euros
UE Lloret: ................................... 2200 euros
2ª edat: ......................................... 1000 euros
AECC: ...............................................750 euros
Assoc. Motera:...............................250 euros
S’ha de remarcar que aquest Ajuntament torna a col·
laborar amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació amb 300 euros anuals.

Informació obres embelliment Costa
des Pou i obres Can Bolero i Claustre
Durant aquest primer semestre de 2017 es duran a
terme dues importants obres públiques per al nostre
municipi. S’invertiran gairebé 470.000 €, subvencionats íntegrament pel Consell de Mallorca i que només
podem utilitzar per aquest fi. Les obres consistiran en
una nova pavimentació i embelliment dels carrers Costa
d’es Pou, Sant Domingo, Plaça Verge de Loreto, Jaume
I i part del carrer Paradís.
També es farà l’obertura del carrer de s’Arraval fins
arribar al carrer Paradís. L’altra obra important serà
la supressió de barreres arquitectòniques i la millora
de l’eficiència energètica de “Cas Bolero” en el Convent. Aquestes dues importants obres milloraran sensiblement el paisatge urbà del nostre municipi, alhora que
també millorarà la mobilitat i l’accessibilitat als edificis
públics. Des de l’ajuntament demanam disculpes pels
inconvenients que es crearan durant el transcurs de les
obres amb la seguretat que el resultat final serà en benefici de tots.
Divendres, dia 24 de febrer, a les 20’00 h, es farà una
reunió al Centre per informar de les obres que es duran a terme i de la reforma circulatòria que provocaran
aquestes obres.

Incorporació Catalina Munar a
l’equip de Govern
La regidora Catalina Munar s’incorporà a l’equip de
Govern el passat mes de desembre. El motiu principal
és que sempre ha col·laborat en les diferents activitats i
actes que ha promogut l’Ajuntament i la seva disposició
a l’hora de fer feina per Lloret. Na Catalina durà l’àrea de
Joventut, a més d’ajudar a altres regidories. Benvinguda!

Aprovació pressuposts 2017
El passat 21 de desembre s’aprovaren els pressuposts municipals per a l’any 2017 amb una quantitat de
1.057.000 euros. El pressupost s’ha fet complint els objectius d’estabilitat pressupostària marcats pel Govern
central. S’ha destacar que les partides de manteniment
de vies públiques, enllumenat públic i promoció cultural
del nostre municipi s’han vist incrementades respecte
al pressupost de l’any passat.
Si voleu consultar en detall el pressupost municipal
ho podeu fer consultant el portal de transparència del
web de l’Ajuntament: www.ajlloretdevistalegre.net

Caravana dins Sa Comuna
Així com tothom haurà pogut comprovar , encara hi ha una caravana que roman dins la Comuna. Els
seus usuaris es neguen a anar-se’n i han interposat una
demanda civil i una de penal contra l’Ajuntament. Per
aquest motiu l’equip de govern ha hagut de posar el cas
en mans de l’advocat de la Sala i també nomenar un procurador amb l’objectiu de defensar-se de les demandes
presentades per aquesta parella de búlgars residents a
dins la Comuna. Des de l’Ajuntament volem manifestar
que en tot moment hem actuat dins la legalitat i seguint
els procediments administratius pertinents per a restablir l’odre jurídic pertorbat en la legislació urbanística.

Poliesportiu
La Direcció
Insular d’Esports
i el concessionari del poliesportiu municipal han
firmat un protocol d’actuacions
per a la realització d’acampades
esportives per a
nins i nines en el
marc dels Jocs
Esportius Escolars. Durant el
mesos de Juliol i Agost de 2017 la Direcció Insular d’Esports organitzarà activitats esportives i recreatives per
a nins i adults en format de setmanes de dilluns a divendres. Aquest acord, amb el vist i plau de l’Ajuntament
de Lloret, permetrà dinamitzar les activitats esportives
i recreatives del nostre municipi, així com millorar les
instal·lacions municipals.

Rua 2017
L’Ajuntament informa que la rua enguany serà dissabte, dia 25 de febrer, a les 16’30 h. En acabar, a la Plaça Jaume I, es farà un petit refrigeri amb música. Podeu
anar preparant les vostres disfresses!

Processionària
Amb la col·laboració de l’Associació de Caçadors i l’agrupació de Protecció Civil, l’Ajuntament va organitzar per
dissabte, 28 de gener,
una jornada de lluita
contra les bosses de
processionària per tal
de minvar els efectes
d’aquesta plaga sobre
els pins de Sa Comuna.

Protecció civil
Dia 22 de desembre hi hagué un foc a Lloret, l’Ajuntament de Lloret vol agrair a la Policia Local i a Protecció Civil la ràpida intervenció per apagar el foc que es
va produir a un immoble del C/ de Son Lluc, així com
també als bombers de Mallorca. Afortunadament no es
varen produir danys personals. Així mateix, s’ha d’agrair

Informació associacions. Brocalet
El passat 10 de desembre, coincidint amb el dia de
la Mare de Deu de Loreto, l’agrupació Cultural Brocalet va celebrar el seu V aniversari. En aquest motiu
organitzaren una ballada popular sonada per Estol de
Tramuntana i per Brocalet i torrada per a tothom que
volgués gaudir d’aquest dia amb l’agrupació. L’agrupació ha iniciat aquest any la seva activitat amb la participació a les beneïdes de Sant Antoni de Lloret i amb
la preparació, a la finalització d’aquestes, d’una xocolatada per tota la gent del poble. Volem informar que
dia 18 de febrer Brocalet tocarà a Sòller acompanyat
per Estol de Tramuntana i que dia 11 de març l’escoleta
de Brocalet participarà a la Trobada d’escoletes que
organitza l’Escola de Ball de Bot de Marratxí. Encara
no sabem l’hora en què tendran lloc aquests esdeveniments, tot d’una en saber-ho es publicarà la informació a la pàgina de facebook.

Club tennis Lloret
Des que va començar la temporada 2016/2017, al
mes de setembre i fins al dia d’avui, el Club Tennis Lloret ha participat en tres diades. La primera d’elles va
ser a Campanet amb els nins nascuts entre els anys
2008 i 2012; la segona va ser al Port de Pollença amb
els nins nascuts entre els anys 2007 i 2004. La tercera
i darrera diada fins a la data es va realitzar a Lloret i
va ser la tradicional diada que es fa cada any per Nadal al Club, aquest any com a novetat es va convidar
al Club Racket Porreres. El grup dels petits varen fer
circuits de psicomotricitat, jocs adaptats al tennis així
com exercicis d’aprenentatge del tennis; els grups dels

també a Protecció civil de Lloret (Pedro Gelabert i tot
el seu equip!) les ràpides intervencions en els dies de
temporal aquest mes de gener. Moltes gràcies!

Reunió propietaris vivendes
vacacionals i empresaris

El passat mes de novembre tengué lloc al casal dels
tarongers una trobada de propietaris de viviendes vacacionals i empresaris de Lloret amb l’empresa SOM
hotels i l’Ajuntament. El motiu fou la presentació de les
noves guies del nostre poble, que s’han fetes per donar més protagonisme als negocis i per mostrar d’una
manera clara els millors espais del nostre terme. Si les
voleu consultar estan disponibles a la pàgina web de
l’Ajuntament.
mitjans i dels grans varen fer un petit torneig, cada nin
dins la seva categoria. La diada va acabar amb una entrega de trofeus als finalistes del torneig, una medalla
i un sorteig de diferent material de tennis per tots els
participants.
El grup de competició format perFrancesc Jaume
(infantil), Joan Andreu Oliver (cadet), Toni Pou, Marc
Riutort i Adrià Riutort (alevins) durant aquests tres
primers mesos, han aconseguit molt bons resultats.
El Club Tennis Lloret aquest any fa 10 anys, una dècada ensenyant a nins i no tant nins del poble de Lloret i voltants. Per això han volgut que aquest any sigui
especial i s’han preparat moltes sorpreses durant tot
l’any. #10AnysDeRaquetades.

Societat de caçadors “Sa Conillera”
El passat dia 14 de gener es va elegir la nova Junta Directiva de la societat. Els membres que la formen
són: President: Biel Riutorit Fontirroig, Vicepresident:
Toni Bauzá Ramis, Tresorer: Jeroni Colom Coll, Secretari: Arnau Mateu Gelabert, Vocals: Juan Luís López
Caldas, Martí Mateu Jordà Ribas, Pere Fontirroig Vallcaneras, Joan Picornell Amengual i Tomeu Mut Coll.
El nostres objectius són senzills: que durant aquests
quatre anys que ens hem compromesos passem gust
de fer la feina que puguem fer; gestionar el millor possible el tema de la caça; crear un clima positiu i informant puntualment als socis; bona relació entre socis,
propietaris i amb altres entitats del poble; compartir la
participació amb altres entitats en les festes popular
i activitats relacionades amb el medi ambient i, finalment, treballar perquè l’ús de Sa Comuna sigui compartit d’una manera més racional i segura.

