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Escoleta (enviada per la directora, Cati Roig. Gràcies!)

La clau del plaer: el joc. Jugar és necessari i vital és se-
nyal de salut i és jugant com més s’aprèn. A la nostra Escola 
el joc és fonamental, deixar que els nostres alumnes a tra-
vés del joc experimentin, investiguin i descobreixin. Aprofi -
tam les oportunitats que de manera natural sorgeixen per 
facilitar situacions riques i estimulants pels infants: pintam 
amb el carbó del fogueró de Sant Antoni, sortim al jardí 
amb el “xubasquero” i les “catiusques” un dia de pluja, cons-
truïm escultures, cabanyes o ponts amb diferents materials 
que trobam al jardí, jugam amb una marieta, un caragol o 
un dragonet, donam menjar a les gallines... Oferim diver-
sos objectes i materials als infants i jugam. Fruites i ver-
dures: baines de pèsols i faves, fraules, llimones... Gelatina 
de diferents colors i sabors, espaguetis cuits, pasta de sal, 
joc heurístic, panera dels tresors, construccions... Pintures: 
tempres, ceres, retoladors, guixos... Sembram cossiols per 
adornar el pati i feim hort per menjar verdures i hortalisses 
fetes nostres. Jugam a ser cuiners i feim coques de verdura 
o trempó, coques dolces per celebrar els aniversaris, cres-
pells, panades... ens disfressam i sortim a fer mercat o a Sa 
Comuna a berenar obrint sempre les portes de la nostra 
escola a les famílies, padrins, artistes i a totes les persones 
amb il·lusió de venir a passar una estona amb nosaltres.

Escola (enviada per la directora, Cati Covas. Gràcies!)

Aquest darrer trimestre al CEIP Antònia Alzina hem es-
tat ben enfeinats. Us en farem cinc cèntims!

- Just abans de Pasqua, es va organitzar una Setmana 
Cultural on els temes tractats foren: el dia del llibre/Sant 
Jordi, els dolços típics de Pasqua i el reciclatge. En algunes 
hores tots els alumnes, des d’Educació Infantil fi ns a 6è de 
Primària vam realitzar tallers multinivells i ens ho vam pas-
sar d’allò més bé.

- Durant dues setmanes seguides i gràcies a l’Ajunta-
ment de Lloret, els alumnes de 4t i 5è varen participar en un 
taller d’escacs organitzat per la Federació d’Escacs Balear. 
En aquests tallers, els alumnes van aprendre els moviments 
bàsics i algunes tècniques que després posaren en pràctica 
en una diada sobre aquesta temàtica al mateix centre.

- Aprofi tant que els practicants del primer cicle, en Llo-
renç i na Lida, havien de fer un pla de millora al centre, es 
va decidir dur a terme una pla de conscienciació de com 
reciclar i impulsar-ho també al centre. Per això a través de 
jocs en col·laboració amb ECOEMBES i el GRAM hem après 
com gestionar el fems que anam generant dins les aules.

- Els alumnes de 2n cicle van gaudir de l’experiència de 
dur a terme un Master Xef a petita escala. Les receptes van 
ser d’allò més variades i el procés de dur a terme el menjar i 
emplatar-lo dugué qualque maldecap a més d’un grup. Però 
el resultat fi nal fou excel·lent en tots els sentits.

- I aquest mes de maig han vengut les activitats estrella 
d’aquest darrer trimestre escolar: les acampades.

Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t han gaudit de les seves res-
pectives acampades al Camp d’Aprenentatge d’Orient on 
han conviscut en la natura i han pogut veure un paisatge 
ben diferent al del nostre poble.

Tant mestres com alumnes hem quedats convidats a 
tornar repetir aquesta experiència!

Crònica viatge a edat 
(enviada per Martí Gelabert, gràcies!)

La gent del poble de Lloret va tenir la sort de poder viat-
jar a Roma amb la 3a edat i amb la col·laboració de Viatges 
Barceló. Visitàrem Bolonya, Florència, Siena, Pisa, Nàpols, 
Pompeia, Tívoli i Roma. Fou un viatge de gran riquesa cul-
tural, tenguérem guies locals a totes les ciutats i poguérem 
tastar l’autèntica pasta italiana i aprendre, també, qualque 
paraula en italià. La gent quedà encantada de totes les co-
ses que vàrem conèixer i contemplar; en podem destacar 
la Basílica, el Museu del Vaticà, les famoses fonts de Tívoli 
i les façanes de totes les catedrals que vérem, de gran be-
llesa arquitectònica. En defi nitiva, un gran viatge i una gran 
experiència!

La Festa des Sequer 
s’apropa a l’escola
(enviada per la mestra Marga Orell, 
gràcies!)

N’Arnau i en Xesc ens han 
acompanyat a diverses sessions 
al grup de 6è. Començaren per 
parlar de tradicions: Què és una 
tradició? Què pretén? Quins va-
lors transmet?... Algunes sessions sortírem a devora l’es-
cola a dibuixar i a descriure les fi gueres que hi ha just a la 
tanca del costat. Els infants pogueren veure l’evolució de 
l’arbre de l’hivern cap a la primavera, ara ens manca veu-
re-les per darrera vegada a una altra sessió. N’Arnau també 
els demanà que fessin un rodolí. A la darrera sessió va venir 
n’Andreu Ramis que va aportar materials com una petita 
escaleta d’agafar fi gues, un cistell de jonc, brins d’espart... 
Aquesta sessió va ser un poc més manipulativa.

Ara ens queda pendent un dia que han de venir a sem-
brar una fi guera.

En defi nitiva, una gran experiència tant per a les Mes-
tres com per als infants!

(L’ajuntament vol agrair a n’Arnau Mateu i a en Xesc 
Oliver la iniciativa d’acostar el sequer a l’escola. Una gran 
feina, moltes gràcies!)

Obres Costa des Pou
Les obres de la nova pavimentació de Costa des Pou, 

Plaça Verge de Loreto i Plaça Jaume I estan acabades. 



Volem agrair la paciència a tots 
els ciutadans i també als negocis i 
comerços afectats. Aquesta obra, 
finançada totalment pel Consell 
de Mallorca, també inclou la ins-
tal·lació d’enllumenat a les façanes 
de l’església, Ajuntament, Timba 
i carrer Convent. També inclou 
l’adequació d’un aparcament que 
permetrà la circulació entre el car-
rer Paradís i s’Arraval, donant una 
nova sortida que permetrà major 
mobilitat als residents.

És ben normal que les obres públiques generin debat 
entre els afectats, i més si afecten a un lloc tan emblemàtic 
com és l’eix principal del trànsit del poble. Des de l’Ajun-
tament estam molt contents de com han anat les obres 
i del seu resultat final. Creim que l’estètica i la mobilitat 
dels ciutadans millora notablement donant prioritat als vi-
anants.

Obres de reforma Can Bolero 
i adequació claustre Convent

 Aquest mes de juny han començat les obres de refor-
ma a Can Bolero i al claustre, que consisteixen en la restau-
ració de la coberta, la recuperació integral del claustre del 
Convent, la instal·lació d’un ascensor per millorar l’accessi-
bilitat a l’edifici dels Tarongers i al claustre. També es millo-
rarà l’eficiència energètica de l’edifici amb la substitució de 
portes i finestres i es faran dos banys nous.

Està previst que les obres tenguin una durada d’uns 
tres mesos, durant aquest període no es podran utilitzar 
les sales del casal dels Tarongers.

Aquestes obres tenen un cost de 223.508 €, finançats 
íntegrament pel Consell de Mallorca, també han estat fi-
nançades la redacció del projecte i la direcció de les obres.

La finalitat d’aquests obres són posar a disposició de 
les associacions del nostre poble nous espais per desenvo-
lupar les seves activitats, així com millorar l’accés al claus-
tre i recuperar la pràctica totalitat d’aquest espai.

L’Ajuntament passa comptes 
amb el poble

L’Ajuntament informa que una vegada les obres al 
Claustre del Convent estiguin acabades (durant l’estiu) 
es passaran comptes amb el poble i s’informarà de totes 
les despeses dels exercicis 2016/17. Estau ben convidats a 
participar-hi i a demanar tots els dubtes que tingueu.

Gegants
L’any passat l’Ajuntament encarregà la construcció de 

dos gegants a Manuel Alba, un mestre artesà de Mancor 
de la Vall amb una llarga experiència dins aquest camp. Ara, 
després de vuit mesos els tenim aquí! Són dos figueralers 
(home i dona) que representaran el sentir col·lectiu del 
nostre poble tot relacionant-los amb la nostra festa més 
emblemàtica: el Sequer. S’ha de dir que s’ha constituït una 
nova associació (el president és en Biel Modino) que es 
farà càrrec dels gegants i seran els encarregats de fer-los 
ballar i de representar el poble de Lloret a totes les festes 
que els convidin. El bateig serà aquest estiu (dissabte, 29 
de juliol) i es convidarà a tothom a conèixer-los. Diumen-

ge, dia 18 de juny, tota la gent que vulgui, podrà participar 
en l’elecció del nom. S’instal·larà una urna al Centre de Dia 
perquè la gent pugui votar, més envant rebreu més infor-
mació. Na Cati Bessona i n’Elisa els cusen la roba i els ves-
teixen. Moltes de gràcies a elles dues i a tota l’associació 
per fer possible aquest fet. Enhorabona!

Embelliment entorn 
Font Figuera

Com molta de gent ja haurà vist, 
s’ha netejat l’entorn de la Font Fi-
guera i s’ha posat una placa nova, 
rompuda des de feia temps. Sa Font 
Figuera, figura cabdal del nostre Pa-
trimoni i paisatge, mereix ser res-
pectada i cuidada per tota la gent de 
Lloret. Estimem-la!

Restauració  
Batedora

Ja tenim la batedo-
ra restaurada! Dia 9 de 
maig, a les 12 hores, da-
vant del cementiri, hi ha-
gué la col·locació de la 
Batedora ja restaurada 
(pel Consell de Mallorca) 
i la seva presentació. Hi assistiren el Vicepresident del Con-
sell de Mallorca, Sr. Francesc Miralles i la Directora General 
de Patrimoni del Consell, la Sra. Kika Coll, a part de les au-
toritats locals. El Consell feu una gran feina i a partir d’ara 
la podrà gaudir tot el poble. Enhorabona!

Neteja camí  
de Son Daviu

L’Ajuntament informa 
que la neteja de la traves-
sia entre el camí de Son 
Fred i el camí de Son Da-
viu està acabada. Després 
de molts d’anys sense fer 
net, la vegetació s’havia 
fet madona del camí. Ara s’hi podrà passejar i contemplar 
des del mirador que s’hi ha instal·lat una magnífica panorà-
mica del Pla de Mallorca. Vos convidam a visitar-lo!

Nova treballadora Ajuntament  
i nova secretària

Tenim una nova secretària-interventora a l’Ajuntament: 
la sra. Patricia Moreno, que s’ha incorporat després d’uns 
anys en comissió de serveis a altres llocs de feina. Per al-
tre costat, ara ja farà tres mesos que tenim una nova tre-
balladora a l’Ajuntament: Concepció Juan Rosselló (Sió), 
llicenciada en Economia, contractacta per un període de 
nou mesos a través de la convocatòria de subvencions per 
finançar projectes d’experiència professional per a l’ocu-
pació dels joves amb estudis de grau superior a les Illes 
Balears, cofinançada pel Fons Social Europeu, a través 
del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 
2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. La seva 
tasca principal és l’elaboració i confecció de l’inventari mu-
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nicipal i suport a les tasques administratives de l’Ajunta-
ment. Des de l’Ajuntament li donam la benvinguda.

Rua
Dia 25 de febrer se 

celebrà al nostre poble 
la tradicional Rua. S’ha 
de dir que enguany hi 
hagué moltíssima parti-
cipació, sent de les més 
nombroses dels darrers 
anys. Enhorabona!

Diada Natura
Des de l’Ajuntament 

volem donar les gràcies 
a tota la gent que es va 
acostar a Sa Comuna 
per gaudir de la Diada 
de Natura i a tots els vo-
luntaris que hi col·labo-
raren, també a tots els 
voluntaris que dissabte 
participaren a la neteja 
de Sa Comuna. L’anellament d’aus, per part del GOB i el 
descobriment dels diferents panells informatius de la flora 
i fauna i de les distintes rutes, (gràcies a l’empresa SOM), 
marcaren l’èxit de la Diada. Gràcies, també, a les associa-
cions que participaren en el planter d’alzines, murteres i 
ullastres. Gràcies a Brocalet, pels tallers i per endolcir-nos 
el dinar i gràcies, també, a la Societat de Caçadors, per or-
ganitzar una sensacional torrada i contribuir enormement 
en l’èxit de la Diada.

Captador solar a les casetes  
del futbol

L’Ajuntament ha instal·lat un captador solar amb un 
acumulador de 300 litres als vestidors del camp de futbol. 
Aquest fet implica un estalvi d’un 80% de gas i contribueix, 
amb energia renovable, a la conservació del medi ambient.

Factures pagades
L’Ajuntament de Lloret de Vistalegre i tot el poble està 

d’enhorabona! Tal i com ens deia el diari Última Hora de 
divendres, dia 31 de març, som l’Ajuntament que més prest 
paga als seus proveïdors. Una gran tasca de totes les per-
sones que hi fan feina i del regidor d’Economia i Hisenda. 
Enhorabona!

Aniversari  
Gabriel Jaume 
Florit

L’Ajuntament de 
Lloret de Vistalegre 
va retre un home-
natge a Gabriel Jau-
me Florit, que dia 16 
d’abril  va fer 104 anys plens de bona salut. A la fotografia 
es poden veure els seus familiars amb el Batle i el Presi-
dent de la 3ª Edat. Des de l’Ajuntament volem felicitar-lo a 

ell i als seus. 104 anys no es fan cada dia i bé mereixen una 
distinció. Enhorabona!

Dia de l’Àngel
Gran dia de l’Àngel el 

que es visqué enguany al 
nostre poble. Ja ben de-
matí, es partí a peu des de 
la Plaça acompanyats d’un 
bon grapat de xeremiers i 
flabiolers (tots de Lloret, gràcies als col·laboradors!!!). Ja 
després, més de 300 persones celebraren el dia de l’Àn-
gel a sa Comuna de Lloret. L’Ajuntament va organitzar una 
paella amb la col·laboració de la societat de caçadors de 
Lloret i l’Associació contra el Càncer de Lloret realitzà una 
rifa per recaptar fons. La tercera edat va fer bunyols per a 
tots els assistents.

Nova senyalització
Tal i com ja haureu vist, la brigada de 

l’Ajuntament ja ha començat a instal·lar 
la nova senyalització urbana dins el nos-
tre poble, esperam que vos agradi.

Activitat Policia 
Local

Dia 9 de maig els alum-
nes de 5è i 6è de primària 
del col·legi CEIP Antònia 
Alzina juntament amb el 
seu Policia tutor es despla-
çaren fins a les dependèn-
cies de la policia local de 
Marratxí per realitzar en primer lloc un taller de reducció, 
reutilització i reciclatge de residus i en segon lloc pràcti-
ques al parc d’educació vial. Els alumnes pogueren aplicar 
tots els coneixements adquirits en les sessions teòriques 
realitzades pel policia tutor a dins les aules. L’ajuntament 
i la policia local de Lloret de Vistalegre vol agrair la gran 
acollida que varen rebre per part de l’ajuntament i la policia 
local de Marratxí, obtenint una experiència molt satisfac-
tòria i beneficiosa per als alumnes, amb l’objectiu d’incre-
mentar la seva seguretat a l’hora de circular amb bicicleta.

Jornada  
intercultural

A principis d’abril es du-
gué a terme una activitat 
per recuperar antics jocs 
i que petits i grans s’hi di-
vertissin, com així va ser. 
L’Ajuntament dóna l’enho-
rabona a la junta directiva 
de la tercera edat pels jocs intergeneracionals i posterior 
torrada a Sa Comuna. Una gran jornada de germanor on 
petits i grans s’ho passaren d’allò més bé!

Fira
De la Fira d’enguany cal destacar tots i cada un dels ac-

tes programats, la varietat de les activitats proposades féu 



possible que tothom trobàs algun acte 
en què participar. Divendres horabaixa, 
Amics del Ball organitzà una mostra de 
ball modern a la Plaça i el vespre  hi ha-

gué la presentació dels membres del CC Lloret. Dissabte 
dematí, prop de seixanta persones seguiren les explicaci-
ons de n’Andreu Ramis i en Pau Bibiloni sobre l’origen del 
nostre poble i de molts dels noms de les barriades; dis-
sabte horabaixa, gran èxit de la Mostra d’escoletes de Ball, 
organitzada per Brocalet, la inauguració de la Mostra de 
Cuina i de la posterior ballada amb Brocalet i Roada. Ja 
diumenge, el grups de mateixes, xeremiers, castellers, el 
grup Trencaclosques i el grup de capel·la Aura veus ani-
maren un dematí amb molta de gent passejant per tots els 
indrets del recorregut de la Fira. De l’horabaixa se n’ha de 
destacar l’acte de Poesia vs Glosa, amb una gran qualitat 
de mots i de veu. Just abans, Felip Munar presentà el seu 
darrer llibre i en signà exemplars. Enhorabona a tothom 
per participar-hi!

Canvi directiva associacions
Després d’anunciar al passat full informatiu el canvi de 

directiva a la Societat de caçadors, hi ha hagut canvi de 
directiva a tres associacions més. La primera, Brocalet; na 
Susana Martorell torna a encapçalar la nova Junta després 
d’un parèntesi on la presidenta ha estat Isabel Verger, que 
ha desenvolupat una gran tasca. La Segona Edat també ha 
canviat la directiva, ara encapçalada per Maria Gelabert, 
juntament amb un ample equip. Substitueixen l’equip de 
Xisco Arrom, que ha estat al càrrec els darrers anys duent 
a terme moltes activitats i fent una gran feina. En darrer 
lloc hi ha Amics del Ball; un dels seus principals promotors 
i fundadors, Francisco Company, deixa el càrrec de presi-
dent per deixar-lo en mans d’Andreu Seguí. Des de l’Ajun-
tament volem agrair tant a Francisco Company, per impul-
sar la creació d’una nova associació, com a Isabel Verger i a 
Xisco Arrom la gran feina feta i donar la benvinguda i molts 
d’ànims a totes les noves directives. Força i coratge!

Nova cuina local  
Gent Gran

El passat mes de febrer acabaren 
les obres de remodelació de la cuina 
del local de la tercera edat subvenci-
onades per l’Ajuntament. Des d’ara 
s’hi podrà cuinar amb molta més co-
moditat i s’hi podran fer els actes que 

aquesta associació hi trobi oportuns. Enhorabona!

Deute amb Mancomunitat  
i nou horari Punt Verd

Del deute hitòric amb la Mancomunitat del Pla en qües-
tió de fems, enguany, per primera vegada, hem tengut una 
liquidació a favor d’uns tres mil euros; degut a la bona si-
tuació financera de l’Ajuntament hem pogut fer una apor-
tació extraordinària de 27.000 euros per minvar el deute.

 Per altre costat, a partir de dia 1 de juny l’horari del 
punt verd canvia a l’horari d’estiu.

Tennis
Durant aquest darrer trimestre de la temporada l’esco-

leta de tennis ha participat a dues diades, una al Port de 

Pollença i l’altra a Campanet. Els nins varen poder gaudir 
d’un matí practicant el seu esport preferit ple de jocs i di-
versió. Pel que fa a l’equip de competició, en categoria aleví, 
en Toni Pou es va proclamar campió del torneig de Mon-
tuïri mentre que en Marc Riutort va quedar finalista. En 
categoria infantil en Francesc Jaume va vèncer en el Tor-
neig Meson Molinot de Binissalem, on en Joan Andreu Oli-
ver va quedar finalista de la categoria cadet. Durant la fira 
de maig a les pistes de tennis del nostre poble, vàrem or-
ganitzar, amb la col·laboració de l’ajuntament de Lloret de 
Vistalegre un torneig de tennis per nins entre els 7 i 12 anys 
dividits per categories. El torneig va ser tot un èxit, ja que hi 
va haver una quarantena d’inscrits d’arreu de l’illa. Els resul-
tats dels nostres alumnes van ser els següents: Joan Fer-
rer millor classificat local (sub-8); Rafel Pieres 1r classificat 
(sub-10); Sergi Matias millor classificat local (sub-10); Toni 
Pou 1r classificat (sub-12); Marc Riutort 2n classificat (sub-
12); Adrià Riutort millor classificat local (sub-12).

Breus
Agraïment

Des de l’Ajuntament volem agrair i donar les grà-
cies a na Nancy i a altres veïnats per la neteja i man-
teniment del Jardí dels Donants de Sang. Aquest jar-
dí, ara mateix, és una preciositat gràcies a l’altruisme 
d’aquestes persones. Enhorabona!

Centre Sanitari
L’Ajuntament està en contacte amb la Conselleria 

de Sanitat perquè la Unitat Bàsica de Salut (Centre 
Sanitari) passi a ocupar la planta baixa de l’edifici del 
carrer senyora de Manresa. Esperam que les despeses 
de les obres les assumeixi la mateixa Conselleria.

Ona Musicat
El llorità Toni Jaume Martorell es classificà per a la 

final del concurs de música en català Ona Musicat. Per 
desgracia no pogué guanyar però només el fet de ser-
hi ja en fou una gran experiència. Enhorabona, Toni!

Sopars solidaris
Aquest mes de juny se celebraran dos sopars soli-

daris per part de l’Associació contra el càncer i la Fun-
dació Campaner. El del càncer és dia 9 de juny i el de la 
Fundació Campaner dia 17. Es repartiran cartells per-
què la gent se n’informi. Dues bones causes amb les 
que paga la pena participar!

Biblioteca
Aquest mes de juliol la biblioteca, com a prova, ro-

mandrà oberta els dilluns dematí, de 9’00 h a 12’00 h. 
Estau convidats a anar-hi!

Toni M. Vanrell suma el tercer podi 
consecutiu

Toni M. Vanrell va sumar el tercer podi consecutiu 
aquesta temporada després d’emportar-se el triomf 
en categoria M30, quarta posició absoluta, a la cursa 
de muntanya Trail Cinc Cims disputada el cap de set-
mana a Randa amb un registre de 1:31:06. Enhorabona!


