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Sembla mentida que ja faci un any d’ençà que començàrem a 
patir els efectes de la pandèmia provocada pel virus de la CO-
VID-19, un any que sens dubte ens ha canviat la vida a tots i a 
totes; hem hagut de fer sacrificis individuals i comunitaris que 
pareixen fruit d’un malson. Aquest any que acabam d’encetar, 
però, ens ha dut una bona notícia: l’arribada de les vacunes i el 
que potser la llum al final d’aquest tunel. Així i tot encara ens 
quedarà un camí a recórrer fins que la majoria de la població 
estigui immunitzada. Per aquest motiu i dins les nostres possi-
bilitats, l’Ajuntament de Lloret, juntament amb Govern Balear i  
el Consell de Mallorca, estarà al costat dels lloritans i lloritanes. 
L’any 2020, i per primera vegada, vàrem destinar una ajuda 
econòmica extraordinària a 14 famílies de Lloret amb emer-
gencia social i que ja havien exhaurit totes les ajudes de les 
altres administracions. Per aquest 2021, i dins els pressupost 
de l’Ajuntament, també hem fet una previsió de fons per arribar 
a totes les persones que estiguin en risc d’exclusió social. Per 
altra banda, també posarem en marxa juntament amb Consell i 
Govern, una línia d’ajudes per al teixit productiu de Lloret.

Malgrat la crisi sanitària, aquest 2021 será un any d’intensa 
activitat municipal: al llarg de l’any es licitaran diverses obres 
públiques per valor d’uns dos milions d’euros. Aquesta inversió 
tan potent amb obra pública es podrà fer gràcies a les distintes 
subvencions que ha aconseguit l’Ajuntament. Recuperarem la 
part més degradada del Convent dels Dominics i el Convent de 
les monges franciscanes.

Una altra de les obres importants que es duran a terme serà 
l’adequació com aparcament públic del solar de Baix de Sa 
Riba amb un import de 205.000 €. Aquesta obra tan necessària 

EDITORIAL
per a tot el poble, i en especial per a la comunitat educativa, 
es podrà fer gràcies al desitjat Interès General que va atorgar 
el Consell de Mallorca a aquest espai tan envoltat de polèmica. 
També es farà una actuació d’eliminació de barreres arquitec-
tòniques i canvi de pavimentació al carrer del Vent, amb un im-
port de 100.000€. Aquestes dues obres es finançaran gràcies 
al Pla de Reactivació del Govern de les Illes Balears, Consell de 
Mallorca i Ajuntament de Lloret.

Una altra de les obres més importants que veurem començar 
aquest any serà la remodelació integral del Centre Parroquial, 
un edifici que és municipal i que el projecte ha estat redactat 
pel Consell de Mallorca.

En breu també acabaran les obres de remodelació de l’Ajun-
tament de Lloret, obres que han sofert una demora en la seva 
execució per mor dels problemes derivats de la crisi sanitària, 
que ha endarrerit molt l’entrega de subministres. Aviat també 
serà una realitat la ubicació de la nova biblioteca a la planta 
baixa de l’edifici de Ca Na Fustera. Amb el canvi d’emplaça-
ment de la Biblioteca acoseguirem que el local de l’Associació 
de Persones Majors de Lloret dupliqui l’espai per poder desen-
volupar amb molta més comoditat totes les seves activitats.

Com heu pogut comprovar, després d’haver llegit aquestes lí-
nies, el 2021 serà l’any on es concentraran moltes obres de 
millora i revalorització del nostre patrimoni, però evidentment 
també serà un període de temps que causarà algunes molès-
ties derivades de les obres. Estam ben segurs que el resultat 
de totes aquestes actuacions serviran per posar en valor tot 
aquest patrimoni arquitectònic del nostre estimat poble.

Tramitació Planejament General 
de Lloret 
El 19 de desembre de 2018 es va signar un Conveni de col·labo-
ració entre l’Ajuntament de Lloret i el Consell de Mallorca. Aquest 
conveni té com a principal objectiu la redacció del Planejament 
General de Lloret, també conegut com les Normes Subsidiàries, 
per part del Servei de Planejament de la Direcció Insular d’Urba-
nisme del Consell de Mallorca. En el passat ple extraordinari que 
es va celebrar dia 10 de febrer l’Ajuntament va aprovar un AVANÇ 
del que serà el Planejament General i el Pla d’Ordenació. Aquest 

document va ser aprovat per l’equip de govern i l’abstenció de 
l’oposició, és un document que una vegada publicat al BOIB i a 
un periòdic de les balears es posarà a disposició de totes les per-
sones interessades en fer aportacions o suggeriments a aquest 
AVANÇ, amb un termini de 45 dies hàbils. Podeu fer les vostres 
aportacions de manera telemàtica, entrant a la web de l’ajunta-
ment, o emplenant els fulls de participació que trobareu a les ofi-
cines municipals, Forn, Apotecaria, Estanc i Supermercat Bip Bip.

L’equip de govern ni cap regidor de l’Ajuntament ha participat en 
la redacció d’aquest document, aquesta tasca l’ha feta l’equip de 
tècnics del Consell de Mallorca que tenen encomanada la missió 



Obres Ajuntament
Dia 18 d’agost varen començar les obres 
de remodelació, ampliació i eliminació de 
barreres arquitectòniques a l’Ajuntament.

de redactar el Planejament Urbanístic de Lloret. Una vegada aca-
bi el termini de suggeriments i aportacions, es revisarà de nou el 
document per preparar l’Aprovació Inicial i s’obrira un nou termini 
al·legacions. 

Volem agrair la feina iniciada per l’equip redactor d’aquest pla-
nejament i recordar i animar a totes les persones interessades 
a què facin aportacions per escrit, amb la idea de dibuixar entre 
tots i totes el Lloret que volem per al futur.

L’objectiu de l’equip de govern és tenir aprovat el document de-
�nitiu dins aquesta legislatura  i donar la màxima transparència 
i participació a tothom que vulgui en la redacció de�nitiva del 
planejament de Lloret.

Festes de Sant Domingo

Aquestes obres permeten tenir un 
pas horitzontal des de l’entrada 
principal de la casa consistorial �ns 
al casal dels Tarongers, així com 
també comunicar les o�cines mu-
nicipals amb el claustre i ampliar 
l’espai d’atenció al ciutadà; també 
garantirà l’accessibilitat a tots els 
espais públics i s’instal·larà un as-
censor per poder accedir a la sala 
de plens.

Aquesta actuació també ens permet recuperar un edi�ci: Ca Na 
Fustera, una casa d’un alt valor patrimonial i que estarà al servei 
de tots els lloritans i lloritanes.

Amb les millores que es varen incloure al Plec de Condicions es 
podrà adaptar la planta baixa de l’edi�ci per reubicar la Biblio-
teca. Aquesta obra està totalment subvencionada pel Consell de 
Mallorca.

Feines escola i  
escoleta
Enguany, per mor de les cir-
cumstàncies, la col·laboració de 
l’Ajuntament amb la comunitat 
educativa del poble ha estat en-
cara més activa que en cursos anteriors.

Des de l’Ajuntament, com no podia ser d’altra manera, hem col-
laborat en tot allò que ens han demanat i ens hem posat a la seva 
disposició en tot moment.

Des de dues setmanes abans de començar el curs la brigada 
municipal va fer feina de valent per garantir que tot estàs a punt 
per rebre els infants.

S’ampliaren les hores de neteja perquè es garantís, en tot mo-
ment, la seguretat de la comunitat educativa.

S’amplià, també, la jornada a una educadora de l’escoleta per 

El passat mes d’agost, pels motius ja coneguts, no férem unes 
festes com haguéssim viscut en una situació normal.

Preparàrem una agenda 
intentant que tots els sec-
tors del poble s’hi pogues-
sin veure re�ectits i allà 
on tothom pogués trobar 
un moment per gaudir del 
que més li interessàs.

Esperem que enguany la situació hagi millorat i puguem gaudir 
d’un Sant Domingo així com el poble mereix.

Festa des Sequer
Donada l’extraordinària situació provocada per la COVID-19 la 
Festa des Sequer 2020 va ser virtual, però no per aquest motiu 
menys sentida per tots els lloritans i lloritanes.

Es va fer un taller virtual de banderoles que va tenir una gran 
acollida i varen ser moltes les cases que varen engalanar balcons 
i façanes.

També varen tenir un gran èxit els vídeos explicatius que feren 
alguns membres d’ARCUFI destacant les propietats i característi-
ques de les �gues o el Quedo de Brocalet.

Una vegada més s’ha demostrat que Lloret és un poble partici-
patiu i farcit de gent noble que està orgullosa de la nostra festa 
més estimada.



reduir, encara més, la ràtio 
per mor de la pandèmia.

Es va fer obra a l’aula gim-
nàs per aixecar una paret i crear dues aules noves (apro�tam per 
agrair la rapidesa i professionalitat de l’empresa de construcció 
de Lloret que hi feu feina).

El passat mes d’octubre l’Ajuntament de Lloret va fer donació 
de deu ordinadors portàtils al CEIP Antònia Alzina per col·laborar 
amb la nostra escola en el desenvolupament de les competènci-
es digitals iniciat pel centre des de fa alguns anys.

Durant les festes de Nadal se sembraren  tipuanes al pati d’in-
fantil, són uns arbres de creixement ràpid per solventar el pro-
blema d’ombra que hi ha hagut des de sempre a aquesta zona 
de l’escola.

Per altre costat s’arreglaren les goteres que hi havia a l’edi�ci 
antic d’ençà de la darrera reforma que s’hi va fer fa devers 10 
anys.

Tot això s’ha fet dins un clima de màxima cordialitat entre els 
equips directius de l’escola i de l’escoleta, volem apro�tar per 
donar-los les gràcies, a elles i a tot l’equip educatiu, per la seva 
professionalitat i ganes perquè el curs segueixi amb les millors 
garanties. Esperem acabar bé el curs escolar i que tothom com-
pleixi amb les mesures adoptades.

Molts d’ànims i coratge!

Actuacions a Sa Comuna
Durant els darrers mesos s’han fet una sèrie de millores a Sa 
Comuna.

S’han instal.lat pedres grosses a alguns llocs de Sa Comuna 
oberta per evitar l’entrada de vehicles i possibles abocaments de 
residus i escombraries que suposen un perjudici pel medi ambi-
ent i un cost elevat a l’hora de gestionar la recollida.

S’ha canviat tota la cartelleria, adequant-la al nou Pla d’usos i es-
peci�cant les sancions contemplades dins l’ordenança municipal 
reguladora, remarcant els dies i horaris a on les activitats dins Sa 
Comuna no son compatibles amb la caça.

S´han �tat dos itineraris per poder gaudir de Sa Comuna sense 
perill de perdre’s. 

S’han redistribuït el número d’entrades i botadors, deixant només 
els que peguen a camins. 

La brigada municipal ha desbrossat el camins principals. 

Dia 18 de Octubre 
l’agrupació Endavant 
Lloret va organitzar 
una jornada de neteja 
a Sa Comuna, on es 
replegaren quasi 100 
quilograms de resi-
dus.

Porxada cementiri
S’han millorat les instal·laci-
ons del cementiri municipal 
amb la construcció d’una porxada que respecta l’arquitectura 
existent de l’edi�ci principal. Aquesta nova construcció permetrà 
millorar considerablement la confortabilitat del tanatori, sobretot 
els dies de pluja o de forta calor. Aquestes obres tenen un import 
de 20.092 € i es poden �nançar gràcies al superàvit de l’exercici 
2019.

Neteja torrent de Llorac
Després de les reivindicacions fetes per part de l’Ajuntament a 
la Direcció General de recursos hídrics es va fer una neteja del 
torrent de Llorac.

Aquesta actuació fou abans del període de pluges amb la qual 
cosa previnguérem que  hi hagués problemes d’inundacions.

Nou aparcament 
al camí de sa Font
L’Ajuntament de Lloret ha ha-
bilitat un pàrquing provisional 
per a 16 cotxes al camí de sa 
Font. Aquest aparcament està 
situat dins sòl urbà i s’ha habilitat aquest espai per a resoldre 
els problemes d’aparcament d’aquest barri del nostre municipi . 

Nou pàrquing s’Arraval  
(cantonada carrer Paradís)
Han començat les obres per habilitar un nou aparcament públic 
que estarà situat a la con�uència del carrer Paradís amb el carrer 
de s’Arraval. S’està millorant el trespol del terreny i millorant la 
rampa d’accés al recinte. Hi estam fent feina per tenir-lo obert 
aviat. 

Subvencions
Dins el 2020 s’han rebut diferents subvencions del Consell de 
Mallorca.

Dia 7 d’octubre es va signar un conveni de col.laboració entre 
l’Ajuntament i el Consell de Mallorca per cobrir despeses de 
manteniment de les plataformes web de participació ciutadana.

S’han rebut 2500€ destinats al manteniment de l’aplicació muni-
cipal, manteniment i actualització constants de les xarxes socials 
i WhatsApp municipal.

Per equipaments culturals hem rebut 800€ per a un ordinador 
per l’arxiu. 

Per a esdeveniments de promoció de l’economia i el producte 
local hem rebut 22.000€ per a la Festa des Sequer, 10.000€ per 
a despeses corrents (programes televisió, premsa, material expo-



sició 2019, programes 2019, disseny d’una web per a ARCUFI, 
disseny camisetes) i els altres 12.000 per a inversions (tarima 
amb escales i paradetes de fusta). 

De foment per a informació turística hem rebut uns 3400 € per 
a cartelleria nova (dins Sa Comuna, sobretot).

Felicitació Tomeu 
Bauza
Des de l’Ajuntament ens afegim 
a la felicitació de la Conselleria 
d’Educació, Universitat i recer-
ca per la seva bona feina a en 
Tomeu Bauza, el nostre policia 
tutor.

Gràcies a les seves actuacions, 
durant la pandèmia, tots els alumnes pogueren mantenir relació 
amb el centre escolar i es detectaren les famílies que es troba-
ven en risc social. Una feina excel.lent cuidant sempre la nostra 
comunitat.

Transport públic 
A partir de dia 1 de Gener s’ha posat en marxa la nova concessió 
de TIB amb la molt reclamada connexió Lloret-Sineu, tan neces-
sària pels Lloritans, en breu entrarà en servei una connexió amb  
l´hospital d’Inca. Des de l’ajuntament s´han realitzat diverses 
reunions reclamant aquestes línies amb Sineu i Hospital d’Inca 
com a fonamentals. 

Interès General Finca Baix de Sa Riba
El passat 30 de Novembre el Consell de Mallorca va atorgar a 
l’Ajuntament de Lloret l’Interès General de la Finca de Baix de 
Sa Riba. Amb aquesta nova quali�cació d’aquesta �nca que està 
dins Sòl Rústic Comú es poden regularitzar totes les instal·laci-
ons que al llarg dels anys s’hi han anat fent: escales, rampes, 
soleres de formigó, ascensor… i �nalment poder ho destinar a 
aparcament públic. El projecte d’aparcament està en procés de 
licitació i en tramitació d’una subvenció del Govern i del Consell 
de Mallorca per poder �nançar dita obra, que té un pressupost 
200.000 €.

Segur que ben aviat podrem gaudir d’aquest espai, que ajudarà 
molt a facilitar la mobilitat del nostre poble, així com també mi-
llorar l’accés al centre educatiu de Lloret.

Poliesportiu Municipal
Després de la renuncia de l’actual explotador del bar del polies-
portiu, esperem en breu treure la nova licitació que permetrà 
poder gaudir de al 100x100 de la piscina municipal.

Al llarg del mes de desembre es dugueren a terme una sèrie de 
millores a la pista multiesportiva  i a la de pàdel i es col.locaren 
xarxes per evitar que les pilotes caiguin al recinte de la piscina.

A la pista de pàdel es varen arreglar unes de�ciències en la col-
locació dels vidres, evitant una possible rompuda.

També es va realitzar una neteja i raspallat de la gespa del camp 
de futbol i de la pista de pàdel, per allargar la seva vida útil.

Licitacions obres Convent
Dins aquest any 2021 es realitzaran les obres de reforma de 
la cantonada sud-est del Convent (fase 1) i del Convent de les 
Monges Franciscanes (fase 2). Aquestes obres, que estan �nan-
çades en un 80 % pel Consorci de Borses d’Allotjament Turístic 
del Govern Balear, permetran recuperar la part més degrada-
da de l’antic Convent dels Dominics, sobretot pel que afecta al 
Refectori, i també restablir la volumetria original del convent. 
Pel que respecta a Ca Ses Monges, les obres són principalment 
de consolidació de l’edi�ci, eliminació de barreres arquitectòni-
ques, aïllament climàtic i assentament del pati interior. 

El valor de totes aquestes obres és d’ 1.080.000 €, que de ben 
segur milloraran de manera considerable la utilitat d’aquestes 
edi�cacions amb l’objectiu bàsic de recuperar i posar en valor el 
patrimoni arquitectònic del nostre poble.

Obra Centre Parroquial
Una de les obres més importants que es faran dins aquest any 
2021 serà sense cap mena de dubte la Reforma Integral del 
Centre Parroquial.  Una vegada que l’Ajuntament va poder regis-
trar el Centre com a patrimoni del poble de Lloret vàrem encar-
regar la redacció del projecte de reforma al Consell de Mallorca. 
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Gràcies a l’ajuda tècnica que vàrem rebre del Departament de 
Cooperació Local del Consell, una vegada redactat el projecte 
es va aprovar per majoria absoluta de la corporació. En breu es 
licitarà l’obra per un import de 495.000 € dels quals 480.000 € 
estan subvencionats pel Consell de Mallorca.

Aquesta obra, que  s’iniciarà  dins aquest any, permetrà eliminar 
les barreres arquitectòniques, adaptar i canviar tots els equi-
paments, reforçar l’estructura, canviar la coberta i millorar de 
manera considerable la climatització de l’edi�ci.

La direcció de l’obra serà per part del l’arquitecte del Consell, 
redactor del projecte. Sense aquesta ajuda per part del Consell 
de Mallorca hagués estat inviable afrontar una obra d’aquesta 
magnitud per part  de l’Ajuntament de Lloret. 

Pressupost 2021
El passat mes de desembre el ple de l’Ajuntament de Lloret va 
aprovar el pressupost per a l’any 2021, que puja 1.556.075 €, 
un pressupost orientat a les circumstàncies especials que vivim 
derivades de la pandèmia i on es destinen per primera vegada 
recursos propis per atendre necessitats urgents i excepcionals 
dels ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. 

S’ha incrementat la partida de camins per mor de la decisió de 
no esquitxar, per tant s’hauran de desbrossar més sovint. 

Pel que fa a Joventut s’ha pressupostat el servei d’un/a dina-
mitzador/a jove setmanal. Servei que es posarà en marxa de 
seguida que la situació sanitària ho permeti.

Camí de Son Estela 
S’ha recuperat el pas pel camí de Son Estela 
amb el desbrossament i neteja del recor-
regut. S’ha recuperat un camí pel qual feia 
molts d’anys que no es podia passar i que 
connecta la carretera de Lloret-Sineu amb 
el camí de Son Mas. Donam les gràcies a en 
Rafel Beltran i els seus operaris per la gran 
feina feta!

Escla�t 
El passat 22 de gener el nos-
tre municipi es va veure afectat 
per un escla�t que va succeir a 
l’illa de Mallorca. A conseqüèn-
cia d’aquest fenomen meteoro-
lògic es va produir la caiguda d’alguns pins en els camins de 
Ruberts i de Cas Moro Tabac, en els voltants de sa Comuna.

Gràcies a la bona feina de la brigada municipal, la policia lo-
cal i d’un grup de voluntaris es van poder retirar els pins de 
la via pública molt aviat. Moltes gràcies a Lluc Enseñat, Tomeu 
Coll, Joan Jaume i a l’empresa Matuge per la seva col·laboració. 
També gràcies a Protecció Civil de Lloret, que va acabar de fer 
els camins nets.

Tasques de  
manteniment local  
Tercera Edat i Biblioteca
Es varen llevar les humitats i arreglar les �oles de la façana 
de la tercera edat i la brigada de l’Ajuntament va restaurar les 
persianes. També es va pintar la façana per un cost de 4.598€ 

Serveis Socials
Per mor de la situació actual els serveis socials s’han vist des-
bordats en tots els sentits. L’ajuntament, el mes de Desembre, 
va fer una aportació de 5.000€ amb els quals s’ha pogut ajudar 
a 14 famílies del nostre municipi. Esperem que aquesta situació 
es normalitzi com més aviat millor.

Actes culturals 
en temps de 
pandèmia
Malgrat la situació actual, 
durant els darrers mesos 
s’han organitzat diferents actes des de les Regidories de Cultura 
i de Festes. La biblioteca ha posat en marxa un calendari de 
contacontes i activitats infantils com en “Joan de sa maleta”, 
“Na Catalina contacontes”, etc.

S’ha fet un taller de Nadal per decorar l’olivera, un concert de 
Nadales al claustre. Escoltàrem el monòleg de Vinyovol amb una 
copa de vi. Va tenir una gran acollida, també, el concert d’O’veus 
al claustre. A través del Consell i en motiu de la Diada de Mallor-
ca gaudirem de l’obra “Una �or no fa estiu”. Mallorca Literària 
va fer la presentació del “Calendari Folklòric de Mallorca” a cura 
d’Andreu Ramis i Miquel Sbert a la possessió de Son Joan Arnau. 

Algunes altres activitats s’hagueren d’anul.lar en el darrer mo-
ment per la situació sanitària. Així i tot, a l’Ajuntament tenim 
molt present que la cultura és un bé que s’ha de cuidar i protegir 
i farem tot el que estigui a les nostres mans perquè no s’aturi, 
sempre respectant les mesures sanitàries vigents.

CEIP Antònia Alzina (per Catalina Covas, directora) 

Un any diferent!. Per allà al mes de setembre, la incertesa era 
present en totes les converses de les mestres i el mestre del 
nostre centre. Ens havíem d’adaptar a unes mesures de segure-
tat canviants i que sols no sabíem si funcionarien, a un canvi de 
metodologia a les nostres aules, a dur mascareta i guardar dis-
tància dins el centre... Tots teníem clar que ens trobàvem davant 
un principi de curs ben diferent al que estàvem avesats.

Però com sempre passa, els in-
fants ens han ensenyat que tot 
és més senzill del que pareix. 
Ens han fet desaparèixer aque-
lles pors inicials i ens han ajudat 
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a fer del centre un espai segur on, sovint, són ells els que de 
manera autònoma compleixen totes les normes que tenim.

I a partir de tot això, poc a poc i de manera conjunta, hem anat 
creant una nova normalitat on el que es pretén és no perdre l’es-
sència de centre que teníem. Per aquest motiu ens hem involu-
crat en la creació d’un full informatiu mensual del que passa al 
centre elaborat pels alumnes de 6è de primària, la celebració 
de les festes més signi�catives: Sant Antoni, Carnaval, Jaia Qua-
resma, hem actualitzat la nostra pàgina web i creat blogs d’aula 
per tal de tenir-vos informats del que feim... perquè els nostres 
infants i les nostres famílies puguin seguir gaudint de tot allò que 
és realment important!

Escoleta infantil municipal de Lloret 
(per Cati Roig, directora)

“Al mal temps, bona cara”

És veritat que les circumstàncies que estem vivint són delicades i 
difícils per a molta gent i molts de sectors i francament, us he de 
confessar que jo també he viscut moments d’estrès i d’angoixa 
a la feina.

Però malgrat tot, la nostra �loso�a des que hem començat aquest 
curs ha estat “no podem canviar els fets, però sí la forma com 
ens afecten i com els afrontam”. El nostre objectiu és fer feina en 
positiu centrant-nos en el que podem fer i cercant noves versions 
del que fèiem i en aquest moments no podem dur a terme.

És per això que dins la nostra Escola Infantil hem normalitzat tot 
el que hem pogut la situació, per la qual cosa fem activitats ar-
tístiques, de psicomotricitat, d’experimentació, de música,... Això 
sí, seguint en tot moment els protocols de neteja, desinfecció i 
protecció establerts. També hem celebrat les festes populars i 
tradicionals com Les Verges, Tots Sants, Nadal, Sant Antoni, el 
Dia de La Pau o el Carnaval d’una manera diferent als altres anys 
però sense perdre l’essència d’aquestes festes. Perquè, al cap i a 
la �, el més important per a nosaltres és el benestar i la felicitat 
dels nostres alumnes i estem convençudes que aquesta és la 
millor manera.

Aquesta “normalització” dins l’Escola suposa la feina i l’esforç 
de moltes persones. Vull agrair aquest “súper” esforç començant 
pel meu equip que ha de dur a terme tasques que no havia fet 
mai i, per a mi el més important, que vénen a fer feina motiva-
des i amb molta il·lusió; seguint per l’Ajuntament, que coordina 
i cobreix totes les nostres demandes (EPI’s, puri�cadors d’aire, 
medidors de CO2, tasques de neteja i manteniment...) i a l’equip 
de neteja i manteniment que fan una gran feina i sempre que 
passen per l’escoleta és amb un somriure . En darrer lloc, i no 
per això menys important, un GRÀCIES a aquestes meravelloses 
famílies que formen part de la nostra escola, que han dipositat 
la seva con�ança en el nostre Centre i el nostre equip, que han 
interioritzat de manera tan natural tots els protocols i que tenen 
tan clara la responsabilitat individual de cadascun de nosaltres 
en aquests temps.

Ànims i gràcies!

Instal·lació papereres
El passat mes de juny s’instal·laren 3 noves papereres amb bos-
ses per als excrements dels cans. Estan ubicades al camí de sa 
font, pàrquing Baix de sa Riba i carrer Sa Raval. Esperam així 
contribuir al manteniment i neteja dels carrers del poble, junta-
ment amb la responsabilitat i el civisme de tots i totes

Nou cotxe policia municipal.
aquest passat 2020 arribà el nou cotxe de la policia local. És un 
cotxe amb etiqueta eco (a més de benzina funciona amb el sis-
tema GLP). Redueix l’emissió de CO2 i altres gasos contaminants 
per a l’atmosfera. Aquest cotxe ha estat adquirit arran d’una sub-
venció del Consell de Mallorca de 21.000€.

Donació de la recaptació dels actes de les festes
L’Ajuntament va fer entrega de 240 € a l’ONG Mallorca Sense 
Fam. Aquesta quantitat es recaptà durant les passades festes de 
Sant Domingo amb les donacions de tots els qui varen assistir als 
actes programats

Punt d’informació al mercat dels dilluns.
Durant alguns dilluns al mercat municipal de la plaça Jaume I hi 
va haver un punt d’informació de gestió de residus. Els objectius 
d’aquesta taula informativa foren:

- Fer coneixedora i partícip a tota la comunitat de veïnats i 
visitants del sistema de recollida de residus del municipi.

- Recollir l’opinió dels habitants del municipi respecte al 
sistema de recollida.

Canvi de fanals
El mes de setembre 71 lluminàries varen ser substituïdes per 
unes altres  amb tecnologia LED. Aquest canvi és gràcies a una 
subvenció del Consell de Mallorca a través del PAESC, Pla d’Acci-
ons per a l’Energia Sostenible i el Clima.

Amb aquestes noves lluminàries es completa la fase 2 d’aquest 
pla i pràcticament tot el parc de lluminàries de Lloret funcionarà 
amb sistema LED de baix consum i baixes emissions.

Mobiliari urbà
S’han col.locat dos bancs a la costa des pou, un a la unitat bàsica 
de salut i quatre al cementeri. Hem ampliat el mobiliari urbà de 
Lloret per millorar la comoditat d’aquestes instal·lacions.

Mobofest
Així com ja s’ha anunciat a diferents mitjans de comunicació. el 
festival Mobofest se celebrarà enguany al nostre poble. Donat el 
prestigi d’aquest festival i el renom que té dins Mallorca estam 
d’enhorabona de què hagin triat el nostre poble per seguir amb 
aquesta activitat.

Repintat senyalitzacions viàries
S’han duit a terme diverses millores en la seguretat viària i la 
mobilitat amb el repintat de la senyalització de diverses zones del 
nostre municipi. L’objectiu és preservar la seguretat dels vianants 
i reduir la velocitat dels vehicles dins el nostre entorn urbà.
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