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Reforma a cas bolero

L’edifici de cas Bolero, que l’Ajuntament va adquirir a prin-
cipis de legislatura, ha estat reformat integralment. Aquest 
habitatge, que forma part del Convent del Dominics, ha es-
tat rehabilitat gràcies a una subvenció del Consell de Ma-
llorca amb un import de 184.718,03 (iva exclòs). Aquesta 
obra, completament finançada pel Consell, ha permès mi-
llorar l’accessibilitat a l’edifici, especialment al claustre del 
convent, amb la instal·lació d’un ascensor. S’han habilitat 
diverses sales per fer exposicions i també per a ús de les 
associacions del municipi. També s’ha canviat tota la teula-
da i s’ha recuperat un espai molt important dins el claustre 
del convent.   

La posada en funcionament de l’ascensor s’ha retardat 
fins aquest mes de juny per diversos problemes amb el 
compliment de les normatives vigents que han de complir 
aquests tipus d’instal·lacions. 

Obres de consolidació i restauració de 
la balustrada de davant la biblioteca

Durant el mes de maig es varen dur a terme obres de con-
solidació i rehabilitació de la balustrada de davant la bibli-
oteca. Aquesta balustrada representava un perill per a tots 
els usuaris de la biblioteca, amb aquesta obra, executada 
per Refort (especialistes en rehabilitació de patrimoni ar-
quitectònic )s’ha millorat considerablement la seguretat 
de la balustrada i s’ha netejat tota la pedra.

Obres de millora de la pavimentació 
dels carrers de Sa Riba, San Josep, 
Carrer de Ses Monges i millora de  
l’accés a la finca de baix de Sa Riba
Durant el mes d’abril va-
ren començar les obres 
de millora de la pavimen-
tació dels carrers de Sa 
Riba, San Josep, Carrer 
de Ses Monges i millora 
de l’accés a la finca de 
baix de Sa Riba. Aquesta 
obra, finançada amb la 
seva totalitat per el Con-
sell de Mallorca amb un 
import de 195.569,77, 
millorarà tota la pavimentació dels carrers esmentats, es 
col·locarà un elevador per facilitar l’accés al pàrquing de la 
finca de Sa Riba i a l’escola Antònia Alzina. També s’apro-
fitarà aquesta obra per a millorar la zona de pàrquing de 
darrera l’escola. Aquestes obres estaran acabades abans 
del 30 de setembre.

Millora de l’oficina de la Policia Local i 
ampliació de l’horari de Policia
Aquest hivern s’han rea-
litzat obres de millora de 
la oficina de la Policia Lo-
cal de Lloret amb l’objec-
tiu de millorar l’atenció a 
tots els ciutadans i ciuta-
danes i evidentment per 
millorar el lloc de feina 
de la nostra policia. Les 
obres han consistit en 
fer un bany nou amb dut-
xa, una sala de reunions, 
una armeria nova, climatització, una oficina d’atenció al 
públic i mobiliari nou. Totes aquestes obres s’han pogut fer 
amb les millores que va oferir l’empresa que va aconseguir 
el contracte per fer l’obra de rehabilitació de cas Bolero.  

També cal afegir que, des de principi d’any, s’ha ampliat 
l’horari de servei de la Policia Local: Lloret gaudeix del ser-
vei de policia cada dia de la setmana, de dilluns a diumen-
ge. Tot això gràcies al pacte assolit entre els agents de la 
policia de Lloret i l’Ajuntament

Reforma de les instal·lacions esporti-
ves de Lloret
Dins el mes de maig començaren  les obres de remodelació 
del poliesportiu municipal. Aquestes millores contemplen 
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canviar tots els tancaments de les pistes, millorar i canviar 
la pavimentació, i la creació  d’una nova zona polivalent en-
tre pistes. També s’han instal·lat jocs bio saludables i s’ha 
millorat el tancament del camp de futbol. Totes aquestes 
obres estan finançades pel Consell de Malllorca.

Creació del Casal d’entitats i  
associacions

Amb la reforma de l’antic 
centre sanitari s’obrirà 
dins el mes de juliol un 
casal per a totes les as-
sociacions i entitats del 
poble. Aquest espai ser-
virà com a punt de tro-
bada de totes les associ-
acions de Lloret, també 
es dispensarà un arxiu   
perquè cada associació 
pugui guardar-hi la seva 
documentació. Les obres 
han consistit en arreglar 
totes les portes, pintar i 
dotar de mobiliari aquest 
espai. Aquestes obres 

han comptat amb una aportació de 6.000 € per part de la 
l’Obra Social La Caixa.

Obres de millora de la vorera del Pas-
seig Josep Nicolau i asfaltat de varis 
carrers
Amb una operació de modificació de crèdit l’ajuntament 
es va aconseguir el finançament necessari per dur a terme 
obres de millora de l’acera del Passeig Josep Nicolau, i l’as-
faltat dels carrers del Fum, Josep Maria Jordà i S’Arraval.

L’ajuntament disposa d’una nova apli-
cació per a millorar la informació amb 
tots els seus ciutadans

L’Ajuntament va posar a l’abast dels 
ciutadans una aplicació per a dis-
positius mòbils: Aj Lloret, aquesta 
aplicació forma part d’una estratè-
gia tecnològica amb la qual es ten-
deix a una gestió més intel·ligent 
dels serveis, accedint a continguts 
de manera més àgil, personalitzada 
i geolocalitzada.
Disponible per Android i Apple.

Espai Lúdic

Divendres dia 18 de maig, amb l’ajuda d’en Marc Mut i un grup 
de joves del nostre poble, començà l’Espai Lúdic amb una 
gran acceptació per part de tots els participants. En Marc 
Mut Quintana, que fa les pràctiques d’animació socio-cultu-
ral al nostre poble i les seves ajudants (Florence, Bel, Leyla, 
Marga i Marina) fan, amb les seves activitats, que tots els in-
fants s’ho passin d’allò més bé! Enhorabona a tots plegats!!! 
Espai Lúdic acabarà aquest mes de juny. Passat l’estiu, vis-
ta la gran resposta dels infants, es pactaran horaris i es tor-
narà a posar en marxa.

Fira de Maig

Enguany, amb una gran assistència de públic, ha estat una 
de les millors Fires dels darrers anys. Amb una varietat 
d’actes on la participació va ser la tònica predominant, 

Crònica CEIP Antònia Alzina (moltes grà-
cies Cati Covas, directora!)
Al CEIP Antònia Alzina hem estat ben enfeinats aquest 
curs escolar. A grans trets us podem contar que el centre 
ha entrats dins dos programes de la Conselleria d’Educa-
ció: Programa de Salut i Programa de centres Ecoambi-
entals. Ambdós destinats a fomentar els valors de la cura 
d’un mateix i del món que ens envolta per deixar-lo, com a 
mínim, un xic millor que l’hem trobat.

Relacionat amb aquests valors també cal esmentar que 
s’ha posat en funcionament l’hort escolar on totes i cada 
una de les etapes del centre han tengut la seva paradeta 
i han pogut gaudir de veure com la cura vers les plantes 
obtenia el seu fruit.

Us podríem contar moltes coses més com que hem dut 
a terme una cursa solidària a favor de de l’ONG Save the 
Children, que els alumnes de 5è i 6è de Primària van gau-
dir d’un espectacular viatge d’estudis on no sabem si van 
xalar més les mestres o els infants que hi participaren, que 
anàrem d’acampada al Camp d’Aprenentatge Es Palmer de 
Campos i aprenguérem com es fa el formatge tendre, que 
els alumnes d’Infantil gaudiren d’una sortida a la finca Son 
Real... però això ja us ho contarem un altre dia o millor, de-
manau-ho als vertaders protagonistes: els veïns més petits 
del nostre petit però gran poble.

Salut i ens veim al setembre.

Crònica escoleta (moltes gràcies Cati Roig, 
directora!)

Ja estam a punt d’acabar un altre curs i si miram enrere 
el balanç que en feim és molt positiu. Els objectius fona-

mentals de la nostra Escola són aconseguir un desenvolu-
pament sa i equilibrat de totes les capacitats dels infants i 
sobre tot que siguin feliços, molt feliços!!! 

Estam convençudes que a través dels projectes i unitats de 
treball que ens havíem proposat per aquest curs ho hem 
aconseguit. Un dels projectes estrella ha estat el “Projecte 
oficis i aficions”. S’ha proposat com una activitat oberta en 
la qual no hi ha hagut un patró establert, cada una de les 
visites que hem tengut ha fet la sessió a la seva manera... 
i totes han triomfat! Hem fet de metges escoltant el cor 
amb un estetoscopi, col·locant benes, mascaretes i tire-
tes i mirant-nos la tensió; també hem fet de bombers po-
sant-nos la granota impermeable, les botes d’aigua, el casc 
i apagant un foc amb la mànega a pressió; hem jugat també 
a ser policies pujant a la moto i el cotxe del policia, xerrant 
per les emissores, accionant les sirenes  o col·locant els 
cons; ens ho hem passat d’allò més divertit amb el pallasso 
Flop, escoltant els seus acudits i cançons i veient els seu 
malabarismes hem ballat, hem rigut i hem aplaudit. Genial!

El “Projecte Escola-Escoleta” ha estat l’altre gran projecte. 
El fet d’estar tan propers a l’escola i compartir alguns es-
pais ofereix un ventall de possibilitats a l’hora d’interrela-
cionar -nos, cosa que consideram importantíssima ja que, 
per una part barrejar infants amb nines i nins més grans 
és una font d’aprenentatges i experiències per ambdues 
parts i  pels equips educatius; i per l’altra, perquè per als 
nostres alumnes que el curs que ve pugen a la classe de 3 
anys ja els són familiars els seus futurs companys, mestres 
i espais. Així, durant aquest curs hem compartit bunyols 
per Les Verges, el Patge Reial i les Nadales, els Dimonis 
per Sant Antoni, espectacles i conta contes la setmana de 
Sant Jordi, la visita a les aules i patis d’infantil, la projecció 
del curt metratge dels alumnes de 6è de primària i molts 
de moments al jardí. 

Moltes gràcies a totes les persones que ens ajudau a dur 
endavant tots els nostres projectes, i en especial a les fa-
mílies i mestres de l’escola per la vostra implicació.

Que passeu un molt bon estiu!

destacaren l’homenatge a la Banda de música de Lloret, 
el concert de O’Veus, el grup d’animació del Circ Bover, els 
actes de les diferents associacions del poble i la Glosa i Po-
esia. Enhorabona a tot el poble per tornar a fer de la Fira 
un referent de retrobament i de diversió per a tothom.

Dia de l’Àngel

L’Ajuntament agraeix a les Colles de Xeremiers de Lloret i 
Sineu, a la Societat de caçadors, Poliesportiu Sa Comuna, 
al cuiner Emilio i a la brigada l’organització i la participació 
en l’èxit del dia de l’Àngel d’enguany. Una gran jornada on 
gaudírem d’una excel·lent paella i d’una gran convivència 
de tots els lloritans que hi participaren. Enhorabona!



• L’Ajuntament de Lloret dóna l’en-
horabona a na Gisela Gili Vallverdú 
pel seu subcampionat de Balears 
en gimnàstica rítmica. Enhorabona, 
ànims i endavant!!!

• Enhorabona a la UE Lloret per 
aquest magnífic final de tempora-
da i haver salvat, així, la categoria. 
Molta de sort per a la propera tem-
porada!

• L’Ajuntament de Lloret vol agrair 
a la Societat de Caçadors la bona 
iniciativa en l’organització de la 1ª 
jornada de neteja a Sa Comuna. El 
CC Lloret també hi participà acti-
vament. Enhorabona!

• Ja han començat les reunions de la 
Comissió del Sequer per a la festa 
d’enguany. Tothom que hi vulgui 
participar està ben convidat a fer-
ho!

• Des de l’Ajuntament volem donar 
l’enhorabona al grup de la Junta 
Local de l’AECC de Lloret per l’or-
ganització de la pamboliada. En-
guany han tornat a superar els in-
gressos de l’any passat recaptant 
un total de 3.861 euros. També s’ha 
d’agrair la col.laboració i la partici-
pació de tota la gent del poble.

L’Ajuntament passa comptes.
Divendres 13 de juliol, a les 20:30 h, l’Equip de Govern do-
narà informació de l’actualitat municipal (reptes assolits, 
projectes futurs, etc). L’acte se celebrarà dins el Claustre 
del Convent i l’Ajuntament oferirà una espipellada en aca-
bar. Es podrà accedir al recinte amb l’ascensor. Així, s’in-
augurarà, també, el nou Casal d’Entitats del poble ubicat a 
l’antic centre sanitari.

Club Tennis i Pàdel Lloret
El passat dia 2 de juny, des de l’escola de tennis, vàrem par-
ticipar en una gran diada a Campanet. Els nins varen poder 

Activitats programades per al mes de juliol
Divendres 6 de juliol:

Sopar i música organitzat per la Segona edat de Lloret
Sopar de bufet  i musica en directe (varis estils) al restaurant del poliesportiu (piscina)  a les 21:00 hores.

Preu socis: 4 euros. No socis: 12. Apuntau-vos  a can Putxet o a l’estanc  abans de dia 4 de juliol.

Dissabte 14 de juliol:
Teatre al Claustre del Convent.

Companyia Ovnipresents presenta l’obra S’inunda Venècia,
l’obra de moda aquest estiu a tots els grans teatres de les Illes.

Hora: 21:30 h. Lloc: Claustre del convent. Entrada gratuïta.
Espectacle subvencionat íntegrament per l’àrea de Cultura del Consell de Mallorca.

Dissabte 21 de juliol:
Sopar de la Tercera edat a la Plaça Jaume I

(més informació pròximament).

Divendres 27 de juliol:
Fi de curs i festa de l’associació Amics del Ball.

A partir de les 20:00 h. a la Plaça Jaume I.
Després, sopar a la fresca. S’ha de dur qualque cosa salada per compartir,

l’associació posarà pa, begudes, postres i cuberts.
Socis gratuït. No socis: 2 euros. Apuntau-vos fins dia 25 a l’estanc.

Dissabte 28 de juliol:
II Trobada de Gegants de Lloret de Vistalegre

(més informació pròximament).

gaudir d’un matí molt entretingut de tennis i jocs.

Pel que fa al grup de competició, en Francesc Jaume va que-
dar campió del torneig Conecta Balear i del torneig Tot Ten-
nis de Manacor; mentre que en Marc Riutort va quedar fi-
nalista del torneig de tennis Festes de Sant Joan de Muro. 
 
Per una altra banda, en el torneig de pàdel de pasqua que es 
va disputar al nostre poble, hi va haver una gran rebuda per 
part dels aficionats al pàdel de la comarca, ja que hi va haver 
més de 60 persones inscrites separats en dues categories. 
 
Pel que fa a la temporada vinent 2018/2019 les classes 
de tennis  i pàdel començaran a partir de dia 15 de se-
tembre.

Breus


