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Benvolgudes i benvolguts,
Per res del món ens haguéssim pensat viure els temps tan 
convulsos que vivim des de fa uns mesos. La incertesa dels 
esdeveniments provocada per aquesta pandèmia a nivell 
mundial ens ha vengut a damunt gairebé com si visquéssim 
una guerra, però sense armes de foc.
 

És d’alabar i de reconèixer els gran esforç de tota la gent del 
poble de Lloret per fer front a aquesta crisi global que afecta 
a tot el món. Podem dir ben orgullosos que a Lloret som gent 
responsable, solidària i empàtica amb tot el que ha passat i el 
sofriment que estam patint. És a davant els problemes greus 
on es manifesta la solidesa d’una societat i nosaltres, com a 
poble, hem demostrat que som gent  compromesa i que estam 
units per anar cap endavant. Lloret és un dels pocs pobles de 
Mallorca que no ha registrat a dia d’avui cap cas de contagi.

L’Ajuntament de Lloret, però, no s’atura. Veureu, en aquest 
butlletí, tota la feina que s’ha anat fent abans i durant la crisi 
i els projectes que anam enllestint. Qualcuns d’aquests as-
sumptes, com comprovareu, s’han hagut d’ajornar per mor de 
la pandèmia i d’altres, en canvi, s’han hagut de fer d’urgència. 
També de ben segur, alguns altres projectes s’hauran de re-
orientar. 

Per primera vegada d’ençà que feim Fira de Maig l’hem ha-
guda de suspendre i, molt probablement, no tendrem un Sant 
Domingo i una Festa des Sequer tal  com havíem celebrat tots 
aquests anys.

Un reconeixement especial es mereix el cos de funcionaris 
i empleats públics de l’Ajuntament, així com l’Agrupació de 
Voluntaris de Protecció Civil de Lloret. No tenim paraules per 
agrair tot  l’esforç que fan per mantenir tots els serveis essen-
cials que presta l’Ajuntament a la ciutadania: brigada munici-
pal, administratives, personal de neteja, escoleta... i una men-
ció especial per a la Policia Local de Lloret, que han adaptat 
el seu horari a les circumstàncies de l’ Estat d’Alarma, és un 
luxe per un poble petit com el nostre el fet de poder gaudir de 
servei de policia cada dia de la setmana.

Així, volem expressar des d’aquí la nostra més sincera en-
horabona a tot el poble de Lloret. Tant l’equip de govern com 
l’oposició (que també s’ha posat a disposició de l’Ajuntament 
per ajudar en el que fos necessari) seguirem fent feina a l’al-
tura de les circumstàncies, amb els mitjans que tenim a la 
nostra disposició i amb la il·lusió de recuperar la normalitat tan 
aviat com sigui possible.

Som un gran poble i entre tots i totes segur que ho aconse-
guim!!!
 

Problemàtica elevador de Sa Riba
i finca des Tarongers
Des de dia 11 de març l’elevador de 
Sa Riba torna a estar operatiu. L’ajun-
tament de Lloret va interposar un re-
curs contenciós administratiu contra 
la decisió de suspendre l’ús de l’ele-
vador que havia dictaminat l’Agència 
de Defensa del Territori del Consell 
de Mallorca i, al mateix temps, es va 
sol·licitar com a mesura cautelar la retirada de la suspensió de fun-
cionament, fet que l’ADT va acceptar. Hem de recordar que durant 
la legislatura passada, el Partit Popular del Consell de Mallorca va 
denunciar la situació irregular de l’elevador donat que aquesta ins-
tal·lació ocupa 1,9 m2 dins sol rústic. Per altra banda, l’Ajuntament 
de Lloret va iniciar l’abril de 2019 un expedient per sol·licitar l’interès 
general de la finca de baix de sa riba per poder regularitzar totes les 
obres i instal·lacions que hi ha dins aquesta parcel·la  i també dins 
la finca dels Tarongers, obres que s’han anat fent des de l’any 1998.
Amb  la tramitació d’aquesta sol·licitud d’interès general intentarem 
legalitzar  l’elevador, les escales de formigó, les rampes, la caseta del 
sequer, el parc infantil, l’aula gimnàs de l’escola i els passadissos de 
formigó. La voluntat de l’Ajuntament hagués estat aprofitar la redac-
ció de les futures Normes Subsidiàries per  legalitzar totes aquestes 
instal·lacions però l’expedient que va obrir l’Agencia de Disciplina 
Urbanística, arran de la denúncia, han fet que s‘hagués de trami-
tar d’urgència via interès general, el que suposarà una important 
despesa econòmica per a les arques de la corporació. Esperem que 
aquesta situació es resolgui de forma satisfactòria per als interessos 
de tots els lloritants i lloritanes, i que tots els partits polítics que con-
formam l’Ajuntament cerquem el millor per a la nostra gent.

Reforma centre parroquial
El Centre Parroquial, des de 
la seva construcció, sempre 
ha estat l’espai de referència 
per desenvolupar la majoria 
d’actes socials i culturals 
que s’han organitzat al nos-
tre poble. Un edifici construït 
amb les mans de molts de lloritans i lligat a la parròquia de Lloret des 
de la seva existència. Una infraestructura que s’ha anat degradant 
amb el pas dels anys i que necessita una reforma en  profunditat. 
Durant la passada legislatura, l’Ajuntament va aconseguir registrar 
l’edifici a nom del poble de Lloret, fet que possibilita a la Corporació 
Municipal  sol·licitar subvencions per poder rehabilitar-lo.
Gràcies a un conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca hem 
aconseguit que els arquitectes del Consell redactin el futur projecte 
de remodelació del Centre Parroquial i, al mateix temps, assumeixin 



la direcció de les obres. Aquest fet signi-
fica un estalvi importantíssim de doblers 
per part de l’Ajuntament de Lloret tenint  
en compte que la reforma que s’ha de 
dur a terme  serà considerable.
Una vegada redactat el projecte el pre-
sentarem a la convocatòria de subvenci-

ons del Pla d’Obres i Serveis del Consell de  Mallorca, que assumirà 
la totalitat de les despeses de la reforma del Centre Parroquial. Si tot 
segueix el seu curs normal, dins l’any 2021 començaran les obres 
de remodelació.
La idea de l’Ajuntament, depenent de les mesures a prendre respecte 
a la situació de confinament, serà exposar l’avantprojecte al poble; 
explicant la intervenció que s’hi farà en un acte obert a la ciutadania 
(en la mesura que les circumstàncies  ens ho permetin).
Sens dubte, tots podem estar d’enhorabona, tan  per la inscripció de 
l’edifici (un bé patrimonial més per al poble de Lloret) com per la re-
habilitació integral que s’hi farà, eliminant barreres arquitectòniques 
i adaptant l’espai a les necessitats actuals i futures dels ciutadans 
del poble de Lloret.

Pàrquing Molins
Dia 3 de desembre es va fer efectiva la com-
pra del solar del carrer Major (Els Molins).
L’Ajuntament va adquirir aquest solar per 
donar una solució definitiva als problemes 
d’aparcament de la zona dels Molins. Es va 
poder finançar gràcies al superàvit del pres-
supost municipal de l’any 2018.

Les obres de millora i con-
dicionament del solar es fe-
ren durant el mes de gener 
i també es millorà el control 
d’accés i l’estacionament.
 Aquesta és una de les pri-
meres accions de la legisla-
tura per a millorar la mobili-

tat, la circulació i l’estacionament en el municipi.
El cost total d’aquesta acció ha estat de 40.679€.

Obres de reforma i ampliació
de l’Ajuntament de Lloret
Per mor de les necessitats de falta d’espai i amb l’obligació d’elimi-
nar barreres arquitectòniques, l’Ajuntament de Lloret va presentar un 
projecte de remodelació i ampliació de la Casa de la Vila a la convo-
catòria de subvencions del Pla d’Obres i Serveis del Consell de Ma-
llorca. Aquest projecte i la corresponent subvenció va ser concedida 
a l’Ajuntament amb un import de 201.850 €. Actualment la licitació 
està publicada a la plataforma de contractació del sector públic i la 
tramitació està suspesa degut a l’Estat d’Alarma. Una vegada es de-
creti la finalització d’aquesta situació excepcional es reprendran els 
terminis i es procedirà a l’adjudicació de l’obra.
Esperem que la situació millori aviat i es puguin començar les obres 
dins l’any 2020. Aquestes obres consisteixen bàsicament amb l’am-
pliació de les oficines municipals agafant part de l’edifici de Ca Na 
Fustera, que es va adquirir a principis del 2019, millorant l’eficiència 
energètica i eliminant barreres arquitectòniques .
També aprofitarem les millores que estan redactades en el projecte 
per a canviar la ubicació de la biblioteca i passar-la a l’edifici de Ca 

Na Fustera, un espai més idoni i més còmode, més d’acord amb 
les necessitats actuals de la biblioteca. Amb aquest canvi d’ubicació 
també aconseguirem dotar de més espai a l’associació de Gent Gran 
de Lloret, que podrà ocupar tot l’espai de  la biblioteca.
Aquestes obres, totes finançades per el Consell de Mallorca, perme-
tran tenir unes infraestructures més accessibles i més sostenibles.  
 Reforma enllumenat públic, 2ª fase.
Gràcies a una subvenció del PAESC  (Pla d’Energia Sostenible i Clima) 
continuarem millorant l’enllumenat del nostre poble. Aquesta segona 
fase, que inclou el canvi de 48 noves lluminàries té un import de 
13946 € més iva. La licitació està publicada a la plataforma de con-
tractació de l’estat i el termini per  presentar ofertes començarà a 
contar el primer dia que finalitzi l’Estat d’Alarma.
Amb aquesta instal·lació millorarem l’eficiència energètica del  nos-
tre municipi, reduirem les emissions de CO2  i, al mateix temps, con-
dicionarem una part de la instal·lació elèctrica de Lloret.
 

Borsí peó brigada municipal
Amb l’objectiu de cobrir baixes i vacacions del personal de la brigada 
de l’Ajuntament, s’ha publicat un Borsí per a Peons de Brigada Muni-
cipal. Els requisits per accedir a aquest borsí estan publicats a la web 
de l’Ajuntament. Recordam que el termini per a presentar sol·licituds 
comencarà una vegada hagi acabat l’Estat d’Alarma.
 

Cotxe de la policia 
El passat mes de febrer es va realitzar l´adjudicació per a la compra 
d´un nou vehicle per a la policia local amb un cost de 21682’20€, im-
port subvencionat íntegrament pel Consell de Mallorca, (POS). Degut 
a l’estat d’alarma el procés d’entrega es troba paralitzat.
 

Pla de mobilitat
En el mes de gener l’Ajuntament comanà la redacció d´un Pla de 
Mobilitat per al casc urbà,  en breu rebrem les primeres propostes 
que anirem implantant.
 

Exposició dia de la dona
El passat dia 7 de març s’inaugurà l’ex-
posició “Dones importants a la teva vida” 
a càrrec dels nins i nines del CEIP Antònia 
Alzina, amb el suport de l’Ajuntament de 
Lloret. Els infants feren cartells on posaven 
en relleu quines eren les seves “heroïnes” 
particulars. Una gran iniciativa i amb molta 
participació. Enhorabona!. 
 

Activitats Nadal
Com cada any les activitats 
de Nadal foren nombroses i 
molt participatives. Des de 
l’Ajuntament volem agrair a 
totes les persones que col-
laboraren amb les festes i en 
la preparació de les carrosses formant la comissió dels reis. Sense 
vosaltres no seria possible, moltes gràcies!  
 

Arcufi
Dia 10 de novembre de 2019 hi hagué un fet cabdal per al nostre 
poble: va tenir lloc la presentació d’ARCUFI, l’Associació per a la Re-
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cuperació del Cultiu de la Fi-
guera, una agrupació que vol 
fer feina per a la recuperació 
del conreu de la figuera, a 
més de promocionar activi-
tats que tenen a veure amb 
la figa i tot el que l’envolta, 
com tallers, conferències i 
la Festa des Sequer.  A l’ac-
te també s’hi va  nomenar  
President d’Honor de l’as-
sociació a Montserrat Pons 
i Boscana. 
Durant aquests mesos l’as-

sociació ja ha duit a terme dues activitats:
- Un curs d’empelt a la finca de Son Mut Nou.
- La conferència a càrrec d’Aina Maria Socies sobre “La tasca de 

l’associació de varietats locals”.
Enhorabona!

Tallats de lluna
Diumenge 20 de novembre, aprofitant la proximitat del dia contra la 
violència de gènere, a la sala del Claustre hi hagué un Recital poètic 
i musical a càrrec de Tallats de lluna. Quan les circumstàncies ho 
permetin - degut a l’èxit de l’acte i a la petició de molta gent- es 
tornarà a repetir.

Escoleta
Per cobrir les necessitats de personal a l’escoleta municipal es con-
vocà un borsí per cobrir les baixes o substitucions de les educadores 
i/o de la directora. Varen ser moltes les persones que es presentaren 
i, a hores d’ara, tenim ja una substitució per maternitat que ocupa 
una de les persones del borsí.

Bus Institut Sineu
Noves línies d’autobús traslladaran a l’alumnat de batxillerat des dels 
municipis amb dificultats de transport a l’IES Sineu. Després de di-
verses reunions amb la Conselleria d’Educació es resolgué que un 
autocar passaria per Lloret per dur-se’n els estudiants de Batxiller in-
teressats. El preu de l’autocar es paga entre Ajuntament, Conselleria, 
AMIPA de l’institut i famílies. El conveni era fins al mes de juny (ara no 
n’hi ha, evidentment) i després es tornarà a estudiar i la Conselleria 
ens tornarà a convocar a una reunió.

Visita Conselleria a l’escola
El passat 30 de gener l’Hble. 
Sr. Conseller d’Educació i Cul-
tura visità la nostra escola per 
conèixer-ne de primera mà les 
mancances i es comprometé a 
solucionar-ne algunes d’elles:

· Reforma del pati interior
· Dotar dels tendals ne-
cessaris al pati d’educació infantil
· Construcció de 3 mòduls prefabricats per resoldre els proble-
mes d’espai (al cap de 15 dies vengué una tècnica de la Conse-
lleria i ja concretàrem lloc i feines)

Esperem que puguin dur a terme aquests compromisos i així tenir un 
millor centre per als nostres infants.

Joventut
Després de dues reunions amb joves del 
poble i a petició d’alguns d’ells s’organitzà 
un Taller de Rap amb Swing de Rap Rural. 
El taller es va dur a terme els dies  27 i 28 
de desembre. 

Tractament processionària Sa Comuna
Els dies 29 i 30 d’octubre es va fer un tractament aeri per la proces-
sionària del pi que estava contemplat dins el Pla de Control Integral 
de la processionària. El realitzaren tècnics del Servei de Sanitat Fo-
restal de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la 
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les 
Illes Balears. 
Dia 28 i 29 d’abril, la Conselleria de Medi Ambient va realitzar tas-
ques de tractament aeri d’un principi actiu -que és una bactèria na-
turalment present en la vegetació i el sòl- contra la plaga de l’oruga 
peluda. El seu ús és compatible amb l’agricultura ecològica i respec-
tuós amb les abelles.

Prevenció incendis Sa Comuna 
Durant el mes de febrer es va dur  a terme 
una actuació de prevenció d’incendis a Sa 
Comuna per part de l’ Ibanat - Institut Balear 
de la Natura.
Es feren feines de desbrossament del com-
bustible forestal per crear franges tallafocs .

Cartelleria Sa Comuna
Volem informar-vos que en el pròxims mesos procedirem a substituir 
i a unificar els cartells i panells informatius de Sa Comuna, així com  
la senyalització de diferents itineraris. El disseny ha corregut a càrrec 
del GOB.

Taula redona
Al desembre se celebrà una taula redona amb Joan Muñoz, Antoni 
Bennàssar, Arnau Mateu, Miquel Coll, Felip Munar, Joan Jaume i una 
seixantena de veïnats i veïnades del poble amb el tema Ja tenim el 
centre. I ara què en feim? 
Sorgiren moltes i profitoses idees que reprendrem una vegada acabi 
aquest període de confinament.

Sant Antoni
L’acte principal de Sant Antoni fou el ball dels Gegants i els Dimo-
nis, el fogueró i la torrada organitzada pels Quintos (les beneïdes 
de diumenge s’hagueren de suspendre per mal temps) i la posterior 
simbombada i glosada enrevoltant el fogueró. Un èxit de participació 
i de gloses. Enhorabona!



Grup Excursionista es Pi Gros
Dia 1 de desembre i amb gran èxit es va reactivar el Grup Excur-
sionista Es Pi Gros amb l’excursió a La Trapa. Va ser una excursió 
familiar amb molts d’assistents. 

Després de l’èxit de la primera, diumenge 
8 de març la segona sortida va ser al Puig 
de l’Ofre. Desitjam que no s’aturin i periò-
dicament tinguem l’oportunitat d’assistir a 
més excursions tots junts! Moltes gràcies 
als organitzadors.

Sortides dins el terme de Lloret
S’han organitzat sortides dins el terme de Lloret per conèixer i en-
tendre una mica més la història del nostre entorn i del nostre poble.
L’associació de la tercera edat ha visitat algunes possessions, les 
sortides han tengut una gran rebuda entre la gent del poble.

Altres mesures preses:
• Neteja i desinfecció a càrrec de la brigada.
• Desinfecció de carrers i zones comunes a càrrec  

d’empresa especialitzada.
• Neteja de carrers amb productes desinfectants a càrrec  

de Melcior Mascaró
• Mesures de prevenció al mercat municipal.
• Control del seguiment de mesures biosanitàries  

als comerços del poble.
• Iniciatives d’oci i entreteniment via xarxes socials

Serveis Socials
La mancomunitat del Pla de Mallorca ha signat un conveni de col·la-
boració amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socils (IMAS) amb l’objecte 
d’atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finan-
çar projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a les 
situacions extraordinàries derivades de la COVID 19. La Mancomu-
nitat rebrà una quantitat de 135.894 euros per fer front a aquestes 
necessitats. L’Ajuntament agraeix l’atenció dispensada a totes les 
famílies que han tengut o tenen qualque necessitat durant aquest 
període excepcional.

Informació Associacions
AECC: L’associació espanyola contra el càncer  de Lloret fa saber 
que enguany no faran el tradicional sopar solidari al mes de juny per 
motius ja coneguts (COVID 19).

A més, per donar a conèixer el nostre patrimoni s’han organitzat al-
gunes rutes guiades per Andreu Ramis i Pau Bibiloni. La primera va 
ser la de “Ses tres fites” i la segona “Son Joan Arnau”. El projecte és 
continuar amb aquestes visites guiades en les que ens expliquen els 
vincles que hi ha entre les possessions i el poble. Malgrat ara estigui 
tot aturat és un projecte que reprendrem tot d’una que sigui possible.

COVID-19
Seguint les indicacions ela-
borades per la conselleria de 
Salut i Consum i la conse-
lleria d’Educació en relació 
amb el brot de coronavirus, 
l’Ajuntament ha duit a terme una sèrie d’actuacions en el CEIP Antò-
nia Alzina, així com també a altres zones comunes del poble.
En un principi, es va fer arribar a l’escola sabó i paper per eixugar 
les mans. Per tal de millorar la higiene a les aules s’ incrementaren 
les hores de neteja.Foren mesures de prevenció per mirar d’evitar 
contagis en relació amb el COVID-19.

• Tal i com heu comprovat el centre de salut està tancat i s’ha 
derivat a Sineu. Esperem que aviat puguem tornar a la norma-
litat.

• El passat 17 d’abril es va emetre a TVE el 
programa “La Paisana”, enregistrat al nos-
tre poble el més de desembre. Podem estar 
d’enhorabona.

• Dia 26 de desembre se celebrà un petit concert 
a càrrec de la lloritana Maria Jaume Martorell, 
guanyadora del darrer Sona 9. La sala de dalt del 
claustre quedà petita per veure-la i escoltar-la. En-
horabona!

• Fibwi tv. Aquest canal va fer un especial de-
dicat al nostre poble on hi sortiren persones 
representatives i imatges molt destacades 
del nostre poble.

• Campanya control velocitat: durant els dar-
rers mesos s’han duit a terme unes campa-
nyes de control de velocitat a certs carrers del poble.

• El passat 25 d’octubre fórem presents a la constitució de la 
Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure de Violències Mas-
clistes, un nou òrgan impulsat pel Consell de Mallorca i integrat 
pels responsables de l’àrea d’igualtat de la institució insular i de 
cadascun dels ajuntaments de l’illa que s’hi han adherit.

• S’ha començat el desbrossament de camins per part de la bri-
gada municipal i una empresa externa.

• S’ha duit a terme un petit cicle de cinema en català. S’han triat 
pel.lícules de diferents temàtiques per arribar a tots els públics.

• A la Rua d’enguany i tornà haver una gran participació i qualitat 
de disfresses. Tots els premis es donaren per votació de tots els 
participants. Un gran èxit! Enhorabona!

BREUS


