
Ajuntament de Lloret de Vistalegre Abril 2019

Di
pò

si
t L

eg
al

: P
M

  1
03

0-
20

15

Benvolguts lloritants o lloritanes,
Teniu a dins les mans un recull de la gestió duta a terme per 

l’equip de govern d’Endavant Lloret durant la legislatura 2015-2019. 
Han estat quatre anys intensos, de molta feina, una legislatura on 
s’han pogut materialitzar gaire bé tots el projectes que vàrem pre-
sentar dins el programa electoral  que presentarem com Endavant 
Lloret a les eleccions de l’any 2015. 

Hem intentat, i crec que ho hem aconseguit,  fer una gestió ober-
ta a la ciutadania i transparent, millorant de manera substancial els 
canals de comunicació dels lloritans i lloritanes amb l’ajuntament, 
actualitzant i modernitzant  la pàgina web municipal, donant informa-
ció puntual de la gestió de l’ajuntament via App, Facebook, Whassap 
municipal, Instagram, Twitter,  així com editant un  butlletí informatiu 
amb periodicitat semestral. 

No m’equivocaré gens si vos dic que un dels èxits de la gestió 
de l’equip de govern ha estat fer feina en equip, sense fissures ni 
discussions, escoltant a la gent i treballant per a tothom sense dis-
tincions de cap mena. 

Hem aconseguit millorar l’embelliment general del poble, sense 
que es perdés per res la fesomia característica del nostre municipi. 
També, cal destacar, que el patrimoni municipal s’ha vist augmentat 
de manera considerable amb l’adquisició de dos immobles que for-
maven part del Convent dels Dominics. Aquesta adquisició ens ha 
permès ,també, recuperar l’antic claustre del Convent, un espai pre-
ciós que hem posat a disposició del poble. 

Obres importants, com la remodelació de la Costa des Pou, l’em-
pedrat de varis carrers, la instal·lació d’un elevador panoràmic per 

a la millora de l’accessibilitat a l’escola pública Antònia Alzina, han 
servit per a millorar la qualitat de vida de tots els residents i visitants 
dels nostre municipi.

Al llarg d’aquets darrers quatre anys, hem pogut gaudir d’uns 
actes culturals d’una impressionant qualitat, així com també d’unes 
festes fetes entre tots i totes i pensades per a tots i totes.  I vull fer 
una menció especial a la Comissió del Sequer, que ha aconseguit 
donar un impuls importantíssim a la festa, sumant de cada any més 
participació, més imaginació i qualitat en tots els actes relacionats 
amb la festa.

També, s’han fet unes millores importants en totes les instal·la-
cions esportives del poble, camp de futbol, vestidors, pistes de ten-
nis... i sempre hem estat al costat de totes les activitats esportives 
que s’han fet al poble, així com hem donat el màxim suport als nos-
tres clubs esportius.

Atendre les peticions de la comunitat educativa també ha estat 
una de les nostres prioritats, hem millorat les instal·lacions de l’esco-
la,  i hem també, canviat la dinàmica de l’escoleta municipal de 0 a 3 
anys, millorant la qualitat educativa del centre.

Aquí teniu un recull de les principals actuacions que s’han fet 
durant aquets anys, tot ha estat possible gracies al grup de persones 
que varen depositar la seva confiança amb el grup d’Endavant Lloret 
el maig de 2015, gracies a tota aquesta gent hem pogut fer aquesta 
feina durant aquets quatre anys.

Antoni Bennasar 
Batle de Lloret

EL CONVENT 
Sens dubte ha estat un dels espais que 

més s’ha transformat al llarg d’aquesta le-
gislatura. Basta fer memòria i recordar com 
estava quan vam accedir a la batlia: era un 
espai reduït per construccions modernes, ple 
de runes que no era adient per al seu ús.

Amb la compra primer de Can Bolero, 
hem pogut recuperar i condicionar l’espai de 
l’antic claustre perquè sigui un espai que to-
thom en pugui gaudir i celebrar-hi activitats 
com l’exposició de �gues de la passada festa 
del Sequer.

I l’adquisició recent de Can na Fuste-
ra permetrà millorar les instal·lacions de la 
Casa Consistorial i seguir amb la recuperació 
de l’espai del claustre com era originalment.

Any 2015
La primera actuació de legislatura a 

aquest espai consistí en la retirada de tots 

els enderrocs, es realitzà una poda ornamen-
tal dels tarongers i es netejà el trespol. 

Any 2016
Adquisició de Can Bolero, per un preu de 

99.000 euros. Aquesta compra fou possible 
gràcies a la bona tresoreria de l’Ajuntament 
i no va ser necessari la realització de cap 
préstec.

Després de la inauguració a la Fira de 
Maig de 2016, s’eliminaren els porxos que 
hi havia al pati de Can Bolero i la paret que 
separava aquest pati del Claustre.



Obres de desenrunament del refecto-
ri per consolidar i estabilitzar tots els murs 
i preparar-los per a la instal·lació d’una fu-
tura coberta. El cost de les obres va ser de 
21.000 euros, aproximadament (sense iva), 
�nançats íntegrament per l’Ajuntament.

Any 2017
Obres de supressió de barreres arquitec-

tòniques i de millora de l’e�ciència energèti-
ca a Can Bolero. Es va restaurar la coberta, 
es recuperà de manera integral el claustre 
del Convent, i s’instal·là un ascensor per mi-
llorar l’accessibilitat a l’edi�ci dels Tarongers 
i el claustre. També es millorarà l’e�ciència 
energètica de l’edi�ci amb la substitució 
de portes i �nestres i es feren dos banys 
nous. Aquestes obres tengueren un cost de 
223.508 €, �nançats íntegrament pel Consell 
de Mallorca.

La Conselleria de Turisme del Govern 
de les Illes Balears concedí una subvenció 
de 695.000 euros, provinents de la Borsa 
d’Allotjaments Turístics, per a la rehabilita-
ció de l’antic refectori, a més de recuperar 
la volumetria original del Convent, seguint 
les directrius del Pla Director. Aquestes obres 
estan a punt de ser adjudicades. 

Any 2019
Enguany, en el pati del claustre s’han 

realitzat obres amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat de l’espai. S’ha realitzat un 
nou trespol que permetrà el millor accés en 
el recinte de totes les persones. Les obres 
han estat �nançades pel Consell de Mallorca.

La compra Ca na Fustera, el passat 13 
de març de 2019,  ve a culminar la munici-
palització de tots els edi�cis que conformen 
el conjunt arquitectònic del Convent. Aques-
ta compra ha estat possible gràcies a una 
subvenció de 240 mil euros del Consell de 
Mallorca.

NOVA PAVIMENTACIÓ
DEL POBLE

Una altra obra important ha estat la nova 
pavimentació del centre del poble. Si recor-
dam a principis de legislatura, fa només 4 
anys, l’entrada al poble per la Costa d’Es Pou 
era un carrer de doble sentit de circulació 
que generava greus problemes circulatoris 
quan coincidien dos vehicles, de pujada i 

de baixada, al mateix temps. A més, els via-
nants entre els cotxes aparcats i les voreres 
estretes no tenien espai per passar i moltes 
vegades havien de passar per la calçada el 
que suposava un greu perill per a la seva 
seguretat. Ara la circulació s’ha paci�cat i el 
vianant ha guanyat espai en el cotxe, a més 
de ser totalment accessible sense barreres 
arquitectòniques i haver embellit notable-
ment l’accés al centre del poble.

Any 2017
Durant el primer semestre de 2017 es 

dugueren a terme les obres de la nova pa-
vimentació i embelliment dels carrers Cos-
ta  d’Es  Pou, Sant Domingo, Plaça Verge de 
Loreto, Jaume I i part del carrer Paradís. 
També s’obrí el carrer de s’Arraval �ns a arri-
bar al carrer Paradís. Es van invertir gairebé 
240.000 €, subvencionats íntegrament pel 
Consell de Mallorca.

També es mi-
llorà l’enllumenat de 
les façanes de l’Es-
glésia, l’Ajuntament, 
Sa Timba i el carrer 
del Convent i es va 
adequar un aparca-
ment que ha permès 
la circulació entre 
el carrer Paradís 
i  s’Arraval. Per aca-
bar,  s’instal·là una 
nova senyalització 
urbana dins el poble. 

El 15 de setembre de 2016, va tenir lloc 
una reunió de treball per trobar el �nança-
ment necessari per realitzar la reforma inte-
gral del convent dels Dominics.
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Any 2018
Durant el mes d’abril de 2018 comença-

ren les obres de millora de la pavimentació 
dels carrers de Sa Riba, Sant Josep, carrer 
de Ses Monges i també la millora de l’accés 
a la �nca de baix de Sa Riba i a l’escola CEIP 
Antònia Alzina amb la instal·lació de l’eleva-
dor panoràmic. Aquesta obra va ser �nança-
da en la seva totalitat pel Consell de Mallorca 
amb un import de 236638,49 euros.

PUNT VERD

Aquesta legislatura s’ha millorat la no-
tablement la gestió del Punt Verd, el que ha 
permés millorar les dades de recollida selec-
tiva del municipi i reduir el deute històric de 
l’Ajuntament amb la Mancomunicat del Pla. 
S’ha passat d’un 35% de recollida selectiva 
el 2015 a un 51% l’any 2018. Aquesta xifra 
suposa un estalvi de 1400 €/mes en la fac-
tura del rebuig i 10 tones manco de rebuig 
cada mes.

Any 2016
L’Ajuntament �xa el nou sistema de ges-

tió del Punt Verd i �xa un horari d’apertura 
del parc. Es posa una persona per controlar 
la gestió i bona selecció dels residus per part 
dels usuaris. El sou d’aquesta persona es 
subvencionat integrament per part del SOIB.

Any 2017
L’Ajuntament per primera vegada tengué 

una liquidació a favor d’uns tres mil euros 
amb la Mancomunitat del Pla en qüestió de 
fems. A més, i gràcies a la bona situació �-
nancera de l’Ajuntament es pogué fer una 

aportació extraordinària de 27.000 euros per 
minvar el deute històric que manten el con-
sistori llorità amb la Mancomunitat.

Una vegada acabada la subvenció del 
SOIB, l’Ajuntament arriba a un acord amb 
una entitat que dóna feina a persones amb 
algun tipus de discapacitat per a la gestió del 
Punt Verd. Es �xa l’horari de�nitiu després 
d’un estudi per valorar les franges horàries 
més utilitzades pers usuaris. 

ALTRES ACTUACIONS

Any 2015
El mes de juliol es reformà la pista espor-

tiva del CEIP Antònia Alzina,  o s’hi havia duit 
a terme cap mena d’actuació des de la seva 
construcció ja fa més de 30 anys. Es reparà 
la pista i restaurà l’equipament esportiu i, a 
més, es milloraren les condicions higièni-
ques, reparant la recollida d’aigües pluvials. 
Aquesta reforma tenia un pressupost de 
48.971,98 € i fou adjudicada per un import 
de 26.100 €, sufragats íntegrament per les 
arques municipals.

Pel mal estat de l’antiga furgoneta, el mes 
d’agost s’adquirí una furgoneta nova per la 
brigada municipal (una  Dacia  Dokker  blan-
ca), amb un cost de 16.000 euros. Se l’equipà 
amb un enganxament per a remolc, una baca 
i enllumenat d’emergència. 

Es posaren nous punts de llum a di-
ferents indrets del poble: un fanal nou a la 
plaça Jaume I i nova il·luminació al Punt Verd 
i a Baix de Sa Riba. També es fa fer una revi-
sió i posada a punt de tot l’enllumenat públic 
del poble. 

Durant el mes de novembre es dugué a 
terme una desbrossada, retallada d’arbusts, 
una poda de sanejament dels tarongers, 
poda de moreres i d’oliveres de tot el nucli 
urbà del poble. A la Plaça Jaume I es varen 
substituir els tarongers bords morts que hi 
havia per  lagunàries. A la  plaça de l’Esglé-
sia se sembraren ciclàmens a les pasteres. 
A l’escola, devora la pista nova, s’omplí amb 
terra i se sembraren dos arbres d’ombra. 

A �nals d’any es realitzaren obres de re-
forma i reparació de les tombes municipals 
del cementeri. Aquesta obra va ser adjudi-
cada a l’empresa Llar d’Estels (actual con-
cessionària de la gestió del cementeri) amb 
un cost de 20.725,91 euros, subvencionats i 
�nançats al 100% pel Pla Especial d’Infraes-
tructures 2015 del Consell de Mallorca.



A la pàgina web municipal (http://www.
ajlloretdevistalegre.net) es creà l’apartat de 
transparència municipal, on es poden con-
sultar les actes dels plens, els pressupots...

S’amplia l’horari de l’Ajuntament amb 
dues hores diàries, passant de les 9.00 a 
14.00 h, a les 8.00 a 15.00 h actuals. També 
els dilluns horabaixes de 16.30 a 19 h, du-
rant els mesos d’hivern.  

Es posaren en marxa nous actes i activi-
tats que s’han consolidat dins el programa de 
les festes de Sant Domingo, com l’Olimpíada 
Pagesa, la Nit de Varietats o la festa Flower 
Power, entre d’altres.

Dia 16 d’octubre es �rmà un conveni de 
col·laboració entre la policia local de Lloret i 
de Sencelles per realitzar controls conjunts 
de documentació i seguretat ciutadana.

Per solucionar la problemàtica de trànsit 
i mobilitat sorgida al carrer Fundadors de la 
Vila es llogà un solar per destinar-lo a apar-
cament públic. El contracte de lloguer s’ha 
fet per quatre anys i té un cost de 200 eu-
ros mensuals. L’aparcament disposa d’onze 
places i està obert les 24 hores. Pel que fa 

a l’estacionament al carrer Fundadors de la 
Vila, quedà restringit a un dels dos costats de 
manera alternativa cada sis mesos.

El mes d’octubre una representació de 
l’Ajuntament es va reunir amb els responsa-
bles de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) 
per parlar de Sa Comuna. Es va plantejar la 
problemàtica per la gran quantitat de gent 
que visita l’àrea recreativa els caps de set-
mana i els residus generants i es va posar 
solució al problema.

Davant els problemes de llum i les 
queixes de diversos usuaris, el mes de no-
vembre s’instal·laren tres fanals nous a 
l’aparcament de les pistes de tennis del Po-
liesportiu.

Dins les festes per la Mare de Déu de 
Loret, es celebrà una taula redona composta 
pels exbatles Miquel Coll, Arnau Mateu i Joan 
Jaume; així com el batle actual, Antoni Ben-
nàsar; Felip Munar i Andreu Ramis sobre quin 
havia de ser el futur de les festes. 

Any 2016
A principis d’any, s’obre el nou aparca-

ment dels Molins (carrer Major) amb 24 pla-
ces més dues preferencials de minusvàlids. 

El fogueró de Sant Antoni tornà a cele-
brar-se a la plaça Jaume I, organitzat pels 
quintos i amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. 

El Ple de gener aprovà per unanimitat 
la proposta de l’equip de Govern de signar 
un conveni amb l’Ajuntament de Palma per-
què  tots els lloritans i lloritanes poguessin 
accedir a la targeta ciutadana i gaudir dels 
mateixos descomptes que gaudeixen els ciu-
tadans empadronats a Ciutat amb l’EMT. El 
conveni se signà el 30 de maig.

La Fira de maig es renovà i va canviar la 
temàtica global de la festa I passà a ser una 
�ra centrada en l’art, la cultura i la gastrono-
mia, que s’ha repetit els darrers anys.

Es reciclà una torre en desús del camp 
de futbol i es col·locà a la �nca de Baix de Sa 
Riba i s’hi instal·laren quatre focus per il·lu-
minar el pàrquing i la passarel·la.

En el CEIP Antònia Alzina es va fer una 
repassada a tots els focus de la pista perquè 
estaven en molt mal estat. També s’afegiren 
xarxes per evitar la caiguda de les pilotes.

Es trià la nova directora de l’Escoleta, 
na Cati Roig, que fou la primera de les moltes 
aspirants que es presentaren en el concurs 
selectiu. L’Ajuntament va prendre aquest 
camí per donar un nou impuls a l’escoleta, 
després d’uns anys a la baixa i millorar-ne la 
qualitat educativa.

Es van arreglar les portes de l’antiga 
peixateria municipal on es reubicaren les 
busties de correus dels habitatges de fora 
vila.

L’Ajuntament adquirí 60 cadires per al lo-
cal de la tercera edat. Així mateix, juntament 
amb altres ajuntaments, es féu una compra 



Abril 2019

de 265 cadires per emprar a festes, actes, 
etc.

Es feren obres per instal·lar un col·lec-
tor d’evacuació d’aigües pluvials en el carrer 
de Baix de Sa Riba i es pavimentà el Camí 
del Figueral, per un import de 79.274,09 €, 
que es van adjudicar a l’empresa Son Estela. 
Aquestes obres van estar subvencionades 
pel Consell de Mallorca.

Es dugueren a terme obres de condicio-
nament i embelliment a la zona davant el 
Cementeri Municipal i el Punt Verd. Es va fer 
una era i a damunt s’hi col·locà la batedora, 
que es va il·luminar i es va fer una teulada 
per protegir tot el perímetre de la pluja. 

Amb motiu de la Diada de la Natura, 
s’instal·là el nou cartell de benvinguda a Sa 
Comuna.

Dia 1 de juny començà el nou municipal 
de Lloret, en Rafel Salvà González, de Lluc-
major. 

Amb aquesta nova incorporació s’ha po-
gut cobrir el servei de Policia Local en torns 
de matí i horabaixa. 

El cotxe de la policia es repintà amb els 
colors que li pertoquen legalment.

Dia 16 de juny  se signà el conveni d’Hi-
drants entre el Consell i l’Ajuntament de Llo-
ret de Vistalegre. Amb aquest conveni s’ha 
revisat la xarxa existent d’hidrants (boques 
contra incendi) i a més s’han construït dos 
nous hidrants per millorar la seguretat contra 
incendis del terme municipal de Lloret. Obra 
a cost 0 per l’Ajuntament i 100% subvencio-
nada pel Consell de Mallorca.

El mes de juliol s’inauguraren dos nous 
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, 
ubicats a la plaça de Jaume I i en el Poli-

esportiu Municipal. Aquesta obra va estar �-
nançada al 100% amb fons del Govern de les 
Illes Balears i Fons Europeus.

Es presentà la marca Lloret creada amb 
la coordinació de l’empresa SOM. La marca 
va néixer de la creativitat dels nins i nines 
de Lloret i amb l’ajut i assessorament del 
pintor Miquel Barceló. L’objectiu és millorar 
i promocionar el municipi, el seu patrimoni i 
atractius turístics.

En el ple ordinari del mes de novembre, 
es va descobrir una pintura representativa 
d’en Montserrat Fontanet, el qual fou ano-
menat Fill il·lustre de Lloret l’any 2013. La 
pintura, realitzada per Biel Bonnín, roman 
exposada a la Sala de Plens.

També el mes de novembre, l’Ajuntament 
adquireix dos nous vehicles elèctrics: una 
furgoneta per a la brigada i d’una moto per a 
la Policia Local. El cost total dels dos vehicles 
ha estat de 30.000 euros subvencionats al 
100% pel Departament de Desenvolupament 
Local del Consell de Mallorca.

L’Ajuntament, complint amb la normativa 
vigent, procedí a desallotjar els usuaris de la 
zona de caravanes. Intentà iniciar els tràmits 
per a la seva legalització, la qual cosa no va 
ser possible amb la legislació actual.

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. Es van fer dos 
gegants �gueralers (home i dona) per repre-
sentar el sentir col·lectiu del nostre poble.

La comissió de Festa del Sequer va triar 
el logotip per identi�car la Festa. La guanya-
dora fou na Maria Antònia Fiol Salom.



El mes de novembre tengué lloc al Ca-
sal dels Tarongers una trobada de propieta-
ris d’habitatges vacacionals i empresaris de 
Lloret amb l’empresa SOM Hotels i l’Ajunta-
ment per presentar les noves guies del poble. 

També el mes de novembre s’instal·lares 
uns nous columbaris en el cementiri per a 
poder rebre urnes cineràries.

Amb motiu de la celebració de l’Any Llull 
commemorant el 700è aniversari de la mort 
de Ramon Llull, l’Ajuntament organitzà diver-
ses activitats els dies 18 i dia 19 de novem-
bre.

Dins el programa d’actes de les festes 
de la Mare de Déu de Loreto, 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. També es presentà un vídeo pro-
mocional del nostre poble produït per Gui-
llem Pastor.

A �nals d’any s’obre el nou aparcament 
públic situat en el carrer de s’Arracó.

Any 2017
Els dies 14 i 15 de gener l’Ajuntament i el 

Club Ciclista Lloret participaren, a Stuttgart, 
a una de les �res més importants del món 
sobre turisme amb bicicleta i senderisme.

L’Ajuntament arribà a un acord de col·la-
boració amb el departament de Patrimoni del 
Consell de Mallorca per restaurar la batedo-
ra. Dia 9 de maig hi hagué la col·locació de la 
batedora ja restaurada.

Es netejà l’entorn de la Font Figuera i es 
posà una placa nova, rompuda des de feia 
temps.

També es netejà la travessia entre el 
camí de Son Fred i el camí de Son  Daviu. 
S’intal·là un mirador des del que es pot con-
templar una magní�ca panoràmica del Pla de 
Mallorca.

A la Didada de la Natura, es van descobrir 
els diferents panells informatius de la �ora i 
fauna de Sa Comuna i de les distintes rutes, 
realitzats gràcies a l’empresa SOM.

S’habilità el nou servei de whatsapp de 
l’Ajuntament (cal enviar alta en el 696 66 20 
20) per rebre informació municipal i comuni-
car incidències.

Gràcies a la bona gestió econòmica de 
l’Ajuntament i a la gran tasca de totes les 
persones que hi fan feina, el de Lloret esde-
vè el consistori que més prest paga als seus 
proveïdors.

Es dugueren obres de remodelació de la 



cuina del local de la tercera edat, subvencio-
nades per l’Ajuntament.

El dia 18 de juny se celebrà una votació 
popular perquè tota la gent de Lloret que vol-
gués, pogués participar en l’elecció del nom 
dels gegants �guerales. Finalment els noms 
escollits foren Loreto i Domingo. El dia 29 de 
juliol va tenir lloc el seu bateig i la I Trobada 
de Gegants de Lloret de Vistalegre.

L’Ajuntament acordà amb la conselleria 
de Sanitat el trallat de la Unitat Bàsica de 
Salut (Centre Sanitari) a la planta baixa de 
l’edi�ci del carrer Senyora de Manresa. La 
conselleria es feu càrrec de les reformes.

En el mes de desembre tengueren lloc 
les II Jornades d’Estudis Locals de Lloret de 
amb onze ponències damunt Lloret, el seu 
entorn i la seva gent.

Any 2018
Des de principi d’any, s’amplia l’horari 

de servei de la Policia Local, i i passa a do-
nar-se servei tota la setmana, de dilluns a 
diumenge.

Per primera vegada el fogueró gros  de 
Sant Antoni s’encengué  després d’un ball 
entre els dimonis “Deinats de l’infern” amb 
els gegants �gueralers Domingo i Loreto.

El mes de maig es dugueren a terme 
obres de consolidació i rehabilitació de la ba-
lustrada de davant la biblioteca per a millorar 
la seguretat i netejar la pedra.

El maig, començà Espai Lúdic. Vista la 
gran resposta dels infants, Espai Lúdic es 
tornà a posar en marxa passat l’estiu.

A la revetlla de les festes de Sant Domingo 
es va fer un homenatge a la família Jordà, 
per organitzar, any rere any, uns focs espec-
taculars.

Durant els mesos de juliol i agost es du-
gueren a terme obres de millora i condicio-
nament del parc de Baix de Sa Riba, corregint 
el desnivell de la �nca amb la construcció 
d’uns murs de pedra i un mur de contenció. 
A més es varen sembrar desset moreres bor-
des. Les obres tingueren un cost de 47.000 
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mil euros i es pogueren executar gràcies al 
superàvit del pressupost de l’Ajuntament de 
2017.

També gràcies a la bona situació econò-
mica de l’Ajuntament es realitzaren obres de 
manteniment a l’escola Antònia Alzina, on es 
canviaren totes les persianes que estaven en 
mal estat i es milloraren els jocs i es va subs-
tituir el trespol de l’àrea dels jocs infantils del 
parc dels Tarongers.



Es milloraren les instal·lacions del Poli-
esportiu de Sa Comuna, amb una nova pa-
vimentació de la pista de tenis i una xarxa 
nova, la transformació de la pista de futbet 
en poliesportiva, col·locant noves porteries 
i cistelles de bàsquet. També es reformaren 
els banys de la zona d’acampada i s’instal·là 
un parc infantil. En el camp de futbol, es dotà 
de calefactors els vestidors i s’adequaren les 
grades amb 150 seients. D’altra banda, tam-
bé es va posar una xarxa per evitar que les 
pilotes puguin caure a la carretera. Aquestes 
obres estaren subvencionades integrament 
pel departament de Cultura, Patrimoni i Es-
ports Consell de Mallorca. 

Es millorà l’en-
llumenat públic del 
municipi. Es revisa-
ren tots els quadres 
elèctrics, es canvia-
ren uns 50 fanals 
per altres de led de 
baix consum i es 
posaren nous punts 
de llum. Aquestes obres s’executaren gràcies 
a una subvenció de 28.300 € del Pla Especial 
d’Ajudes del Consell de Mallorca.

Amb una operació de modi�cació de crè-
dit l’Ajuntament es va aconseguir el �nança-
ment necessari per dur a terme obres de mi-
llora de la vorera del Passeig Josep Nicolau, 
i l’asfaltat dels carrers del Fum, Josep Maria 
Jordà i s’Arraval.

Al llarg de la 
tardor es realitza-
ren obres i tasques 
de millora a diver-
sos camins públics. 
Així, es va asfaltar 
un tram del Camí 
del Colomer, es ne-
tejà la síquia del Camí de Son Mas i també 
es dugueren a terme obres de desbrossa-
ment en els camins de Son Coix i el Camí Vell 
d’Ariany o el Camí de la Costa.

Es crea una nova aplicació per a disposi-
tius mòbils per a millorar la informació amb 
tots els seus ciutadans: Aj Lloret, disponible 
per Android i Apple. Aquesta aplicació forma 
part d’una estratègia tecnològica amb la qual 
es tendeix a una gestió més intel·ligent dels 
serveis, accedint a continguts de manera 

més àgil, personalitzada i geolocalitzada.
L’Ajuntament amplia la seva presència a 

les xarxes socials, amb per�ls a Twitter (@
LloretVistalegr) i Instagram (lloret_de_vista-
legre), que es sumen al ja obert a Facebook 
(Ajuntament Lloret Vistalegre),

A �nals d’any es realitzaren obres de mi-
llora de l’o�cina de la Policia Local de Lloret 
amb l’objectiu de millorar l’atenció a tots els 
ciutadans i ciutadanes i també el lloc de fei-
na de la policia. Es va fer un bany nou amb 
dutxa, una sala de reunions, una armeria 
nova, climatització, una o�cina d’atenció al 
públic i mobiliari nou. Totes aquestes obres 
es pogueren fer amb les millores que va ofe-
rir l’empresa que va aconseguir el contracte 
per fer l’obra de rehabilitació de Can Bolero.

La Policia Local de Lloret posà en mar-
xa una campanya de 
control i vigilància en 
relació al civisme i les 
bones pràctiques amb 
la tinença de cans.

Es reformà l’an-
tic centre sanitari per 
a ubicar-hi un nou 
casal per a totes les 
associacions i entitats del poble. Les obres 
consistiren a arreglar totes les portes, pintar i 
dotar de mobiliari l’espai. Aquestes obres es 
pogueren executar gràcies a una aportació 
de 6.000 € per part de l’Obra Social La Caixa. 

Des del passat 20 de novembre, la línia 
400 de Transports de les Illes Balears (TIB) 
que connecta Lloret amb Palma, canvià el 
seu recorregut. El nou itinerari a través d’Al-
gaida i la carretera Ma-15 (la carretera de 
Manacor) és més directe el que ha permès 
reduir el temps de recorregut en uns 15 mi-
nuts.

Dins el programa d’actes amb motiu 
de les festes de la Mare de Déu de Loreto 
tengué lloc la presentació del llibre de les “II 
Jornades d’Estudis Locals de Lloret”.
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El passat 8 de febrer, es presentà pú-

blicament el Pla de Gestió Sa Comuna de 
Lloret (2019-2028). Aquest és un important 
document per al futur del pulmó verd més 
important del poble i poder conservar els 
seus valors naturals i culturals. A partir d’ara 
la intenció és donar format d’ordenança en 
el Pla i dur-lo a aprovació del Ple de l’Ajunta-
ment per a poder aplicar-ho.

Enguany s’ha 
asfaltat el carrer 
de Ses Parres per-
què el paviment 
estava en molt 
mal estat. Apro�-
tant les obres, Hi-
drobal  canvià una 
canonada que do-
nava problemes de fuites i més s’arreglaren 
clots que hi havia a diversos carrers i camins 
públics. 

El Departa-
ment de Carrete-
res del Consell de 
Mallorca ha mi-
llorat la seguretat 
per als vianants 
a la carretera de 
Ciutat en el seu 
pas pel municipi. 
A iniciativa l’Ajuntament ha instal·lat una 
illeta de seguretat davant Es Pou i estudia la 
instal·lació d’una rotonda en el creuer dels 
camins del Cementiri i de Son Bauló amb la 
carretera.

El batle de Lloret signà a principis d’any 
un conveni de col·laboració amb el Consell 
de Mallorca per a la redacció de les Normes 
Subsidiàries pels tècnics de la institució in-
sular.




