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Estimats i estimades lloritans i lloritanes, enguany els que formam el CEIP Antònia Alzina hem tengut un començament d’any molt
mogut!
Començarem explicant-vos les millores que s’han fet al nostre
centre per part de l’Ajuntament:
• S’han pintat totes les aules d’infantil i de primària i els seus
respectius passadissos.
• S’han pintat totes les façanes dels edificis de primària, infantil,
el gimnàs i l’escoleta.
• S’ha fet més accessible les aules amb la col·locació de baranes
al passadís exterior i s’ha habilitat un bany més dins l’aula de 1r.
• S’ha condicionat la zona de terra del pati posant-hi grava i
bancs per a què els nostres alumnes estiguin més còmodes a
l’hora de berenar.
• S’han posat finestres d’alumini noves a la part de primària.
Sabem que queda molt a fer encara però aquesta ha estat una
gran passa pel centre perquè, com ja sabeu, fa uns anys que duim
a terme un canvi metodològic i vèiem necessari que aquest canvi
també afectàs a la part estètica del centre. Ara podem dir que ha
començat el canvi de manera completa!
Pel que fa a la dinàmica del centre, aquest any s’han postat per
dur a terme certes dinàmiques de treball amb les famílies a hores
no lectives. La idea és incloure més a tota la comunitat educativa
al centre i aprendre junts de tot el que feim. Per això des del centre
realitzam conjuntament amb les famílies que així ho han desitjat dos
programes que ens ha facilitat la Conselleria:
• Programa de Competència Familiar (adreçat a pares i alumnes
de 5è i 6è) de manera conjunta amb la UIB.
• Programa de Pràctiques Restauratives (adreçat a tota la Comunitat Educativa: pares, mares i tutors, mestres i policia tutor)
que ofereix l’Institut de Convivència Educativa de la Conselleria
d’Educació.
A més d’aquests dos programes, la coordinadora ecoambiental,
na Catalina, juntament amb la persona de referència de l’Ajuntament
de Lloret, treballen de valent per fer de la nostra escola un centre
ECOambiental i que tots el nostres alumnes siguin conscients de com
s’ha de reciclar i el perquè.
Per aquest motiu s’han realitzat moltes activitats relacionades
amb aquesta temàtica: tallers de les 3R, ecobrigades al pati, en Joanet Recicla, tallers de sabó, visites a TIRME...
Ja veis que estam ben entretenguts i la cosa no ha fet més que
començar!!!

Crònica Escoleta
Endavant 0-3! Com sabreu, durant aquests darrers anys a la nostra Comunitat hi ha hagut reivindicacions amb la intenció d’expressar “la necessitat de reconeixement de l’etapa 0-3 com una etapa
educativa i cabdal en el desenvolupament i creixement integral dels
infants” (Assemblea 0-3).
És clar que la implicació i la presa de consciència de la importància de l’etapa per part dels representants de l’administració és fona-
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mental, perquè tenen present que la inversió en recursos humans i
materials és essencial pel benestar i desenvolupament sa i integral
dels nostres infants i és per això que vull expressar el meu agraïment
a l’equip de govern que ha decidit tornar a apostar per una educació
0-3 de qualitat al nostre poble, a Lloret.
Enguany és el tercer curs des que vàrem decidir fer aquest “canvi de mirada”, i en el quefer diari intentam aportar el nostre granet
d’arena per aconseguir una educació de qualitat, perquè nosaltres
tenim ben clar que és un camí que s’ha de fer conjuntament famílies,
administracions i equips educatius. Ja hem passat el primer trimestre i seguim la mateixa línia que vàrem iniciar: intentar innovar cada
any, reflexionar sobre la nostra tasca i millorar el que considerem
necessari. Fins ara hem treballat “La tardor” experimentant a través
dels sentits les característiques d’aquesta estació; “Nadal” decorant,
cantant, compartint moments amb les famílies i visitant el Patge Reial. Hem celebrat la festa de “Les Verges” cuinant i menjant bunyols;
“Sant Antoni” encenent un fogueró, fent una careta i disfressant-nos
de dimonis, tocant la simbomba, visitant els Dimonis de Lloret i sortint a les Beneïdes del poble. Seguim amb la sessió setmanal de música de “Music together” emprant el cos com a principal eina i fent
servir una quantitat immensa d’instruments, teles, pilotes... Tot per
vivenciar i experimentar amb la música.
Per acabar, un dels moments estrella del nostra dia a dia són els
moments de jardí: terra, herba, arena, gronxadors i aire lliure. Encara
ens queda molt de curs i moltes experiències per viure que esperam
poder contar-vos més endavant. Fins aviat!

Parc Baix de Sa Riba
Durant els mesos de juliol i
agost es varen dur a terme obres
de millora i condicionament del
parc de Baix de Sa Riba. Amb
aquestes obres es corregí el desnivell de la finca amb la construcció d’uns murs de pedra i
un mur de contenció, a més es
varen sembrar desset moreres bordes. Les obres tingueren un cost
de 47.000 mil euros i es pogueren executar gràcies al superàvit del
pressupost de l’Ajuntament de 2017.

Millora carrer de sa Riba i elevador
A principis del mes de gener
de 2019 acabaren les obres de
millora dels carrers de Sa Riba,
Sant Josep i la instal·lació d’un
elevador per a facilitar l’accés a
l’escola Antònia Alzina, així com
per accedir amb més comoditat al Parc de Baix de Sa Riba.
Aquestes obres foren subvencionades pel Consell de Mallorca,
amb un cost de 195.569 més IVA.

Escola Antònia Alzina i parc infantil de
Els Tarongers
Gràcies a la bona situació
econòmica de l’Ajuntament
també es realitzaren obres
de manteniment a l’escola
Antònia Alzina, on es canviaren totes les persianes que
estaven en mal estat. També
es dugueren a terme obres
de millora i manteniment a
l’àrea dels jocs infantils en
el parc dels Tarongers. Es
milloraren els jocs i es va
substituir el trespol, que es
trobava en molt mal estat. Aquestes obres s’executaren gràcies a la
bona tresoreria de l’Ajuntament.

Millores Poliesportiu de Sa Comuna
Unes altres obres que
es dugueren a terme l’any
passat permeteren millorar
el manteniment i les instal·
lacions del Poliesportiu de
Sa Comuna de Lloret. Es fer
una nova pavimentació de la
pista de tennis, es condicionà
i transformà la pista de futbet
en poliesportiva, col·locant
noves porteries, cistelles de
bàsquet i xarxes noves de
tennis. També es reformaren
íntegrament els banys de la
zona d’acampada i s’instal·là
un parc infantil. Al camp de
futbol, es dotà de calefactors els vestidors i s’adequaren les grades
amb la compra de 150 seients. D’altra banda, també es posà una
xarxa per evitar que les pilotes puguin caure a la carretera. Aquestes
obres han estat subvencionades pel departament de Cultura, Patrimoni i Esports Consell de Mallorca.

Conveni Normes Subsidiàries
El batle de Lloret signà un conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Lloret per a la redacció de les Normes Subsidiàries, que seran redactades pels mateixos tècnics de la
institució insular gràcies a l’acord subscrit. Aquest conveni ha de permetre l’aprovació definitiva de l’instrument de planejament urbanístic
del municipi.

Neteja de camins públics
Al llarg de la tardor de
l’any passat es realitzaren
obres i tasques de millora
a diversos camins públics.
Així, s’ha asfaltat un tram del
Camí des Colomer, es netejà la síquia del Camí de Son
Mas i també es dugueren a
terme obres de desbrossament en els camins de Son
Coix i el Camí Vell d’Ariany o
el Camí de la Costa

Millores enllumenat públic
L’any passat es millorà
l’enllumenat públic del municipi. Es revisaren tots els
quadres elèctrics per adaptar-los a la normativa vigent.
A més, es canviaren uns 50
fanals per altres de nous
amb il·luminació led de baix
consum amb l’objectiu de
disminuir la contaminació
lumínica del municipi i es
posaren nous punts de llum.
Aquestes obres s’executaren
gràcies a una subvenció de
28.300 € del Pla Especial d’Ajudes 2018 del Consell de Mallorca.

Milloren les dades de reciclatge
Gràcies a l’esforç dels lloritans i lloritanes que separen els seus
residus i també a la gestió del punt verd Lloret millorà les dades de
reciclatge l’any 2018. A Lloret hem aconseguit l’any passat una taxa
de reciclatge de residus del 51,42%, un 1,1% més respecte a les
xifres de l’any 2017. Estam d’enhorabona però cal seguir millorant.
Si seguim amb aquesta bona dinàmica aconseguirem en els pròxims
anys poder rebaixar el rebut del fems. Gràcies per la vostra col·laboració!
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Pati del Claustre
En el pati del Claustre han començat unes obres amb l’objectiu
de millorar l’accessibilitat de l’espai. Es realitzarà un nou trespol que
permetrà el millor accés al recinte de totes les persones, especialment pensant en les persones amb mobilitat reduïda. Alguns dels tarongers bords que s’hi trobaven han estat substituïts per unes noves
zones verdes millor ubicades. S’estudià la possibilitat de trasplantar
i traslladar els arbres, però no va ser possible tècnicament. El nou
trespol permetrà que totes les persones puguin accedir i moure’s pel
pati, on es realitzen moltes activitats del poble, independentment de
les dificultats de mobilitat que puguin tenir. És important treballar per
a l’eliminació de les barreres arquitectòniques perquè tothom pugui
gaudir dels espais públics amb total llibertat. Les obres són possibles
gràcies al finançament del Pla d’Inversions del Consell de Mallorca.

Felib per ajudar en les tasques de recuperació. L’ajuntament de Sant
Llorenç, a través del seu batle Mateu Puigròs, transmeté el seu agraïment a l’Ajuntament de Lloret i als seus veïns per la donació econòmica que es va enviar. L’Agrupació Cultural Brocalet també recaptà
775 € a la rifa solidària que se celebrà durant el dinar i la ballada
popular organitzada amb motiu del seu setè aniversari. Confiem en
què no es repeteixi una catàstrofe com la que es va patir.

Presentació llibre de les II Jornades
d’Estudis Locals
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”. El projecte del llibre va néixer just un any
abans, amb la celebració de les jornades. És un llibre que parla de
Lloret, del seu entorn i de la seva gent a través de les onze ponències
que el formen i que pot ser adquirit a l’Ajuntament al preu de 5 euros.

Campanya control de cans
La Policia Local de
Lloret ha posat en marxa
una campanya de control
i vigilància en relació al
civisme i les bones pràctiques amb la tinença de
cans. Es recorda la prohibició d’abandonar els
excrements dels animals
tant a la via com als espais
públics i l’obligació de recollir-los. Les sancions als
propietaris que no recullen
els excrements dels seus
animals poden anar dels
60 fins a 300 €. També es
recorda que els cans no
poden anar amollats i s’han de dur sempre fermats. La campanya
també vol incidir en la necessitat de tenir els animals ben identificats
amb el seu microxip corresponent i prevenir el seu abandonament.

Sant Llorenç
Tot el poble de Lloret es bolcà amb els damnificats de la comarca de Llevant, que patí el 9 d’octubre passat una gran torrentada.
Membres de l’agrupació local de Protecció Civil i veïns i veïnes del
municipi participaren en el dispositiu de voluntariat organitzat per la

Nou recorregut
del bus
Des del passat 20
de novembre la línia 400
de Transports de les Illes
Balears (tib) que connecta Lloret amb Palma, ha
canviat el seu recorregut.
El nou itinerari a través
d’Algaida i la carretera
Ma-15 (la carretera de
Manacor) és més directe
que l’anterior (que passava per Pina, Ses Olleries,
s’Hostalot, Son Ferriol,
Pla de na Tesa i Es Pons
d’Inca) el que ha permès
reduir el temps de recorregut en uns 15 minuts.

El teu Ajuntament, més a prop
Ara és més fàcil estar
informat de les notícies
municipals o dirigir-vos
a l’Ajuntament. Podeu
fer-ho presencialment o
per telèfon a les hores
d’oficina, a la pàgina web
o a través del whatsapp
de l’Ajuntament (cal enviar alta al 696 66 20 20).
També et pots descarregar l’aplicació mòbil (has
d’anar al Play Store en
cas d’Android o a l’App
Store en cas d’Apple.
Posau Aj. Lloret de Vistalegre al cercador i ja la
podeu descarregar). També teniu les xarxes socials al vostre abast:
Facebook, Twitter (@LloretVistalegr) i Instagram (lloret_de_vistalegre). El teu Ajuntament, més a prop.

Sant Antoni
El passat diumenge
27 de gener, una setmana més tard del previst
per mor del mal temps, se
celebraren les tradicionals
beneïdes, que comptaren
amb molta participació.
Enhorabona a les diferents
carrosses i a tots i totes
els que hi prengueren part. El dissabte 19 se celebrà el fogueró que
s’encengué després d’un ball dels dimonis i dels gegants, els Quintos 99-00 s’encarregaren de l’organització de la torrada. Després del
sopar hi va haver simbombada i glosada.

individual dedicant el seu temps I esforç perquè la Festa des Sequer
2018 fos tot un èxit. De la mateixa manera, també volem donar les
gràcies a tots els que feren possibles les diferents activitats organitzades per a les festes de Sant Domingo. La revetlla serví per fer un
homenatge a la família Jordà per organitzar, any rere any, uns focs
espectaculars i per dur el nom del nostre poble a gairebé tots els
indrets de la nostra illa.

Breus
• El divendres que ve, dia 8 de febrer, es presentarà a tot el
poble l’esborrany del Pla de Gestió Sa Comuna de Lloret
(2019-2028). Aquest important document per al futur del
pulmó verd més important del poble es presentarà en un
acte que se celebrarà a les 20 hores en el saló de plens de
l’Ajuntament.
• L’ajuntament i tècnics del Departament de Carreteres del
Consell de Mallorca han mantingut reunions per mirar de
millorar la seguretat a la carretera de Ciutat en el seu pas
pel municipi. Així, s’ha acordat instal·lar una illeta en el pas
de vianants de davant Es Pou. També s’estudien possibles
mesures de seguretat al creuer amb el Camí del Cementiri i
el Camí de Son Bauló.

Festes de Nadal
Un any més els Reis
d’Orient visitaren Lloret
per repartir il·lusió i regals entre els més petits.
En Melcion, en Gaspar i
en Baltasar arribaren a la
plaça de l’Església, plena d’infants, amb unes espectaculars carrosses. Volem donar les
gràcies i l’enhorabona a
tots els col·laboradors que
contribuïren a fer tan lluïda aquesta nit màgica. Al
llarg de les festes de Nadal
també poguérem gaudir del
teatre familiar, amb l’obra
Cleòpatra, i del pallasso
Sabatot. Molts de lloritans
escolliren el rellotge de
l’església per donar la benvinguda al nou any.

Mare de Déu de Loreto, Es Sequer i
Sant Domingo
Els Gegants Figueralers Domingo i Loreto tornaren a ballar amb motiu
de la patrona de Lloret
amb un ball que va tenir
lloc a la sortida de missa
del dia. Volem donar les
gràcies a tota la Comissió
del Sequer, a l’Agrupació
Cultural Brocalet, a la Colla dels Gegants Figueralers, als Xeremiers de Lloret, a l’associació
de la Tercera Edat i a totes les persones que varen col·laborar a títol

• L’Ajuntament de Lloret s’ha sumat a la campanya de sensibilització sobre la igualtat de gènere Stop Sexisme, promoguda pel Grup Esspiral, i ha repartit una sèrie de cartells pel
poble amb el contingut de la dita campanya.
• Dia 10 de novembre de 2018 va tenir lloc a l’Església de
Lloret un concert de la Capella Mallorquina, organitzat per
la Germandat de Donants de Sang de Mallorca I a benefici
de la mateixa entitat.
• El passat mes de novembre, el Policia Tutor de Lloret assistí a una jornada de formació amb motiu de la presentació
d’una guia didàctica viària per a les policies locals, que té
l’objectiu d’unificar criteris formatius i poder dur a terme les
sessions dins les aules d’infantil 3 a 5 anys.

Agenda per als mesos vinents
Divendres 8 de febrer:
Presentació pública del Pla d’Usos de Sa Comuna de Lloret.
Hora: 20.00 hores. Lloc: saló de plens de l’Ajuntament.
Dissabte 2 de març:
Sa Rua (més informació pròximament)
Diumenge 24 de març:
Diada de Sa Natura. Un any més, la diada se celebrarà a Sa
Comuna (més informació pròximament).
Diumenge 28 d’abril:
Dia de l’Àngel. El tradicional pancaritat després de les festes
de Pasqua se celebrarà a Sa Comuna (més informació pròximament).
Diumenge 12 de maig:
Sa Fira de Maig de Lloret de Vistalegre
(més informació pròximament).

