Ajuntament de Lloret de Vistalegre

Novembre 2021

EDITORIAL
Acabam l'any 2021 amb l'esperança de donar per superada
la pitjor etapa de la pandèmia que des de març del 2020
ha estat trastocant el nostre dia a dia. Hem d'encarar el
futur amb optimisme i amb esperança, sembla que els
efectes del virus són cada vegada més febles i que poc a
poc anam recuperant la normalitat dins les nostres vides.
Aquesta és sens dubte la millor notícia d'aquest any 2021
i des de l'ajuntament de Lloret una vegada més volem
donar les gràcies als lloritans i lloritanes que, per àmplia
majoria, han respectat en tot moment les restriccions
imposades però necessàries de les autoritats sanitàries .
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Durant aquest any hem viscut un any molt intens pel
que respecta a l'actualitat municipal; hem gestionat un
gruix important de subvencions que han estat destinades
bàsicament a millorar les principals infraestructures
municipals del nostre municipi, hem donat suport al nostre
teixit comercial més afectat pels efectes de la pandèmia i
també hem destinat més recursos per reforçar els serveis
socials i educatius de Lloret.
Quan xerram d'obra pública, a Lloret hem de posar la
mirada en les obres de rehabilitació del convent, que estan
dividides en dues fases; la fase 1, que estarà enllestida
a principis de desembre i la fase 2, que previsiblement
finalitzarà a principis del mes de març de l'any vinent. Les
obres de la fase 1 han estat sotmeses a un exhaustiu control
arqueològic amb una feina de documentació important,
també hem d'apuntar que aquestes obres de rehabilitació
del convent estan patint un retard amb la finalització
degut a la manca de subministraments
que viu el sector de la construcció i
per culpa d'algunes modificacions que
s'han fet durant els transcurs de les
obres. Estam segurs que el resultat final
d'aquesta important obra de rehabilitació i
recuperació de l'edifici més emblemàtic de
Lloret tendrà efectes molt positius sobre el
nostre patrimoni cultural i arquitectònic,
així com també dins l'econòmic.
Una altra obra que està en fase inicial és la
rehabilitació integral del Centre Parroquial,
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una obra singular que necessita, donat l'estat de
l'edificació, una acurada supervisió per part dels directors
de l'obra, l'equip format per els arquitectes i aparelladors
del Consell de Mallorca, i també pel constructor de l'obra.
Per a l'Ajuntament de Lloret ja va ser una important
fita el fet de poder escripturar aquest edifici a nom de
l'Ajuntament, fet que va possibilitar que poguéssim
sol·licitar una subvenció al Consell de Mallorca tant per
a la redacció del projecte i la direcció de les obres com
també pel finançament de tota l'obra. Ara esperem que
si no surten més entrebancs dels prevists puguem veure
acabada aquesta obra a principis del proper estiu.
Una altra obra important que s'ha fet durant aquest estiu
ha estat la nova pavimentació i eliminació de barreres
arquitectòniques del carrer del Vent. Aquesta obra pensam
que ha tengut un gran resultat final; ha permès pacificar
el trànsit de vehicles a motor, millorar la circulació per als
vianants i sens dubte millora l'estètica del carrer per donar
continuïtat al tram urbà que comença a la Costa des Pou.
Si d'alguna cosa ens hem de queixar és de la tramitació
del nou Planejament General de Lloret. Aquesta tramitació
estava gestionada pel servei de planejament del Consell
de Mallorca però davant la falta de mitjans i donat l'elevat
número de suggeriments que es feren a l'avanç del
planejament, aquest organisme va decidir externalitzar
aquest servei provocant una demora en la tramitació de
les normes urbanístiques de Lloret. Ara ens queda esperar
l'adjudicació per part del Consell d'aquesta redacció de
normes a una empresa privada. Esperam
i desitjam que aquesta redacció del nou
planejament no s'enredi de més.
Una fet important va ser com va acabar
el procés de legalització de l'ascensor
de Baix de sa Riba; dins el mes d'abril
aconseguírem culminar amb èxit aquest
procés que permeté que es poguessin
legalitzar totes les instal·lacions existents
dins aquesta finca, tan utilitzada per tothom
i en especial per la comunitat educativa. n
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Planejament general de Lloret de
Vistalegre
Dins el mes d'abril i una vegada finalitzat el termini per a
presentar les enquestes i els suggeriments a l'Avanç del
planejament urbanístic de Lloret es varen remetre al servei
de planejament del Consell de Mallorca les 621 enquestes i
7 suggeriments rebuts a l'Ajuntament.
El servei de planejament urbanístic del Consell de Mallorca
va estudiar aquestes enquestes i suggeriments i va fer un
informe que servirà per treure conclusions per elaborar el
document d'aprovació inicial.

Finalització obres Ajuntament i
biblioteca
A finals del mes d'abril varen acabar les obres de la nova
biblioteca situada a l'edifici municipal de Ca Na Fustera
i dins els actes de la fira de maig es va poder inaugurar.
Dins el mes de setembre es varen obrir de nou les oficines
municipals de l'ajuntament una vegada varen haver acabat
totes les obres i les instal·lacions.
Ara gaudim d'un edifici sense barreres arquitectòniques,
amb molt més espai i molt més confortable.

Per altre costat es renoven els cartells dels camins públics.

Calendari obres Convent i Centre
Parroquial
Durant aquest any 2021 i part del 2022 es realitzen al mateix
temps dues obres a dos dels edificis públics més importants
del nostre municipi, el Convent i el Centre Parroquial. Durant
un temps, les associacions del nostre poble es veuen
afectades per aquestes obres ja que no poden gaudir
d'aquests espais per poder dur a terme les seves activitats,
per aquest motiu l'Ajuntament ha habilitat altres espais.

Neteja i recuperació camins públics
Enguany l'Ajuntament ha optat per deixar d'esquitxar amb
herbicides les voreres dels camins que són competència
seva. A partir del mes de maig únicament es desbrossen. És
una gran passa tant per garantir la biodiversitat com per a la
salut de les persones.
També hem iniciat una tasca per recuperar camins públics
que no eren transitables, com per exemple el camí de ses
Comes.
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menat del campanar, obra subvencionada íntegrament pel
Pacte d'Alcaldes per a l'Energia i el Clima PAESC. Les obres
han consistit en substituir totes les lluminàries existents per
unes amb tecnología LED, augmentant considerablament la
capacitat lumínica i decorativa i disminuint al mateix temps
el consum d'energia. També s'han canviat les bombetes de
la plaça del tarongers i s'ha posat una il·luminació escènica
dins el claustre.

Adquisició nova agranadora 100%
elèctrica
Està previst que a principis del mes de desembre es pugui
utilitzar el claustre del convent sense cap tipus de restricció
motivada per les obres, també es podran utilitzar les dues
sales dels tarongers, planta baixa i primer pis.
El centre parroquial no es podrà utilitzar fins a principis
d'estiu de 2022, això si les previsions del calendari d'obres
no es veuen alterades per qualque imprevist.

Obres reforma Piscina Municipal i
entorn Poliesportiu
DIns el mes d'octubre es va publicar a la Plataforma de
Contractació de l'Estat la licitació del projecte de millora
de la Piscina Municipal. Aquesta obra té un pressupost de
191.593 € i està totalment subvencionada pel Consell de
Mallorca. Les obres consistiran en la millora del revestiment
de la piscina, les terrasses, la porxada annexa, la instal·lació
d'una pèrgola, millores a la sala de màquines, reforma de la
piscina infantil i millores del tancament del camp de futbol.

També amb una subvenció del PAESC l'ajuntament ha
adquirit una nova agranadora 100% elèctrica i 100%
subvencionada pel Consell de Mallorca, aquesta nova
màquina agranadora ha estat adjudicada per un import de
44.700 € i serà entregada a la bridada municipal dins el mes
de gener.

Escola
Dia 18 de maig el llorità i biòleg de l'IMEDEA Rafel Beltran
va fer un taller educatiu al CEIP Antònia Alzina explicant la
importància dels insectes pol·linitzadors vers l'ecosistema,
l'agricultura i l'alimentació humana. Després es va fer la
pràctica corresponent amb els infants.

Esperam que a finals del mes d'abril les obres estiguin
completament executades.

Regularització Punt Verd de Lloret
Hem iniciat les passes per a poder legalitzar el Punt Verd
de Lloret i millorar al mateix temps les seves instal·lacions.
Necessitarem les autoritzacions de la Comissió Balear
de Medi Ambient, de la Direcció Insular d'Urbanisme i de
la Direcció General de Residus.
Estam esperançats en obtenir
aviat totes les autoritzacions
adients i que Lloret pugui tenir
una millor Deixalleria amb més
capacitat i més facilitats per
millorar les taxes de reciclatge al
nostre municipi.

Els tallers escolars són una de les accions què es fan dins el
projecte "LIFE 4 pollinators" de divulgació, conscienciació i
educació ambiental.

Enllumenat campanar

Al mes d'agost es va fer un actuació a les aules de 4t, 5è i
6è de l'edifici antic. S'hi arreglaren els problemes d'humitat,
de goteres i es canvià la canal defectuosa per evitar que
l'aigua de pluja caigués damunt les finestres. L'acció la
va fer una empresa del poble i tengué una despesa d'uns
18.000 euros.

Dins el mes de novembre acabaran les obres de millora de l'enllu-

Als darrers dies de setembre es va fer la instal·lació
fotovoltaica d'autoconsum a l'escola pública Antònia Alzina.
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Amb aquesta instal·lació
aconseguirem
una
producció de 28.000
kW/h anuals i un grau
d'autosuficiència
i
autoconsum del 100%,
cosa que implica un
estalvi econòmic d'un
50%. Aquesta és una
passa més de la gran
aposta de l'Ajuntament per les energies renovables.
L'ajuntament donà la recaptació d'un dels concerts “En clau
de Sor” a l'Apima de l'escola. L'Apima decidí, a la vegada i
havent consultat l'equip directiu del CEIP, comprar material
per a l'assignatura de música del CEIP Antònia Alzina. Al
mes d'octubre es va fer la donació. Enhorabona!
També aquest mes d'octubre, l'Ajuntament ha instal·lat un
equip de filtració i potabilització d'aigua amb residu zero a
l'escola. Això vol dir que no es tuda gens d'aigua. Després
de dur garrafes d'aigua potable durant els darrers anys
per omplir les botelles dels infants, ara s'ha posat aquest
sistema perquè els infants que acabin l'aigua les puguin
reomplir del grifó de l'aparell.

Incorporació de dos membres de la
brigada i una persona a neteja
Dins aquest mes de novembre s'incorporaran tres persones
més al personal de l'Ajuntament. Dues s'incorporaran a la
brigada municipal i l'altra al personal de neteja. La retribució
d'aquestes persones l'assumeix al 100% el SOIB.

Urbanisme: reforç amb una arquitecta
tècnica
Hem reforçat l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament amb una
arquitecta tècnica que ve dos horabaixes per setmana per
mor de l'increment de feina d'expedients a gestionar.

Cultura
L'equip de govern segueix apostant per la cultura. Des del
més de maig al nostre municipi han tingut lloc dos festivals.
El “I Festival de Música, en Clau de Sor”, quatre concerts
de diferents estils musicals i d'una qualitat excel·lent. Un
festival en homenatge a Sor Josefa. Començàrem amb
la JOIB, després un concert de sarsuela, en tercer lloc un
quartet de corda i per acabar jazz a Sa Comuna. Una part
de la recaptació d'aquests concerts era solidària, gràcies a
tots i totes les assistents poguérem aportar 278€ a l'AECC,
350€ a l'APIMA del CEIP Antònia Alzina (que s'han invertit
en material per a les classes de música) i una aportació de
380€ als serveis socials del municipi. Després del gran èxit
de la primera edició esperam que n'hi hagi una altra.

I, com sempre, s'ha ajudat en el començament del curs a
tot l'equip de mestres perquè tot estàs a punt per rebre els
infants. La brigada actua, un dia a la setmana, a l'escola
perquè tot funcioni per al normal desenvolupament de la
tasca educativa.

Els dies 30, 31 de juliol i 1 d'agost se celebrà a Lloret la
MoboFest. Tal com ens tenen acostumats aquest Festival de
música independent acosta la música al Pla de Mallorca,
però enguany l'hem tenguda més aprop que mai. Hem
gaudit de tres dies de concerts de gran nivell dins ca nostra
i amb un final espectacular amb el concert de Manel.
Per a l'Ajuntament va ser un autèntic honor que l'organització
decidís que fos al nostre municipi.
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Per altra banda s'ha posat en marxa un pla d'actuació
arxivística que s'ha de desenvolupar entre 2021-2025. Un
pla que contribuirà a facilitar la gestió del fons històric,
l'accés a la informació i la transparència així com el
tractament, la difusió i la conservació dels documents que
formen el patrimoni documental de Lloret. Per dur a terme
aquest projecte s'ha obtingut una subvenció del Consell de
Mallorca de 9527.20€.

Feines de manteniment i/o millora dels
paviments dins el casc urbà i a fora vila
Aquest estiu es feren obres de reparació de l'asfaltatge de
diversos carrers i camins públics del poble.

Festa des Sequer
Dia 4 de setembre celebràrem el nostre estimat Sequer
en un format petit i amb algunes mesures. No hi va haver
mostra gastronòmica encara que els bars del poble ho
varen suplir oferint una variada carta de productes amb figa.
L'exposició de figues, encara que més senzilla, va quedar
molt lluïda. A més, gràcies a l'associació ARCUFI, de cada
any hi ha més varietats recollides dins el terme municipal.
Brocalet va organitzar la mostra i la ballada i malgrat les
mesures sanitàries hi va haver molta participació.
Per acabar la festa es va fer “Figues dins un ull”, un tast de
figues i poesia eròtica.
Enhorabona a la Comissió des Sequer, Brocalet, Arcufi ia
tota la gent que hi participà per reinventar-se cada any, fins
i tot en temps de pandèmia.

Joventut: dinamitzadora jove
Al mes de maig començà una dinamitzadora juvenil. Ve un
pic per setmana i durant 3 hores es dedica a fer tallers i a
organitzar activitats segons els interessos dels assistents.
Es pretén crear un espai per a joves a partir de 12 anys,
fer un grup i alternar activitats, tallers, excursions, xerrades,
etc. Després de l'estiu s'ha reiniciat l'activitat i esperam que
molts de joves facin ús d'aquest servei.
Al mes de juny el nostre policia tutor Tomeu Bauzà els va fer
una xerrada de Xarxes socials i al juliol es va fer una sortida
en piraigua a la Colònia de Sant Pere.

Subvenció teixit comercial Lloret
All mes de març, l'Ajuntament de Lloret, juntament amb el
GOIB i el Consell de Mallorca, va treure la convocatòria per
als ajuts extraordinaris i a fons perdut per a les empreses
amb atenció al públic que desenvolupen l'activitat a Lloret i
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que han hagut tancar més de quinze dies per la situació de
"crisi del coronavirus”.
La quantitat destinada a aquestes ajudes era de 27567€, es
traurà una segona convocatòria per als negocis i empreses
que estaven exclosos a la primera.

Beques transport
Dia 9 d'octubre es publicaren al BOIB les bases per a la
subvenció de transport escolar per a tots els estudiants de
Lloret. Hi ha dues línies de subvenció:
Una, de 525 euros, per als estudiants de batxillerat de l'IES
Sineu. Hem de recordar que l'Ajuntament paga una part de
l'autocar que els du a l'institut. Així i tot, volem ajudar les
famílies amb una tercera part de la despesa que han de fer.
Una segona línia, de 2.500 euros, destinada a altres
estudiants de cicles formatius, batxillerat o universitat
d'altres indrets de Mallorca.
Amb aquesta subvenció l'Ajuntament vol col·laborar amb
les famílies per enfrontar les despeses fruit del transport.
L'única condició és estar matriculat i, a final de curs, dur un
certificat d'haver-lo fet.

Fira maig
Enguany tampoc no poguérem gaudir així com toca de la
Fira per mor de la pandèmia que vivim, així i tot visquérem
una sèrie d'actes molt decisius per al nostre poble.
En primer lloc, i més important, es mostraren les obres de
l'Ajuntament i la nova biblioteca. Hem de dir que la reforma
integral de l'Ajuntament ha estat subvencionada pel Consell
de Mallorca i la nova biblioteca ha estat finançada amb fons
de l'Ajuntament i també del Consell de Malllorca.
En segon lloc hi hagué quatre actes molt dignes i que
tengueren una gran acceptació entre la gent de Lloret.
Dissabte dematí hi hagué un cens de papallones a Sa
Comuna a càrrec dels biòlegs de l'IMEDEA Rafel Beltran i Pau
Colom. L'horabaixa, l'espectacle infantil de Marino e Marini
Màquina Gramòptica Universal, activitat subvencionada pel
Consell de Mallorca.
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Ja diumenge gaudírem d'un excel·lent concert de Cap Pela i
també del ja tradicional Glosa i Poesia que hem fet cada any
d'ençà que es fa la Fira de l'espectacle.
Esperem que l'any que ve puguem fer la Fira així com toca,
serà un bon senyal per a tothom.

Escola d'estiu
Enguany, com cada any, s'ha aconseguit fer l'escola
d'estiu per a tots els nins i nines de Lloret. L'Ajuntament
va augmentar la subvenció de l'activitat fins als 50 euros
per mes. Aquest fet i la gran afluència d'infants ha fet que
l'escola d'estiu d'enguany hagi estat la més exitosa, quant
a participació, d'aquests darrers anys. L'empresa Temps
Lliure se n'encarregà de l'organització i, una vegada més,
l'espai on es desenvolupà va ser el poliesportiu municipal.
Enhorabona a tots els infants que en gaudiren!

Festes Sant Domingo
Les festes en honor al nostre patró, Sant Domingo, varen ser
un èxit. Foren uns dies de convivència i germanor de tot el
poble, amb una gran participació a tots els actes.
Volem donar les gràcies a tothom pel respecte que es
tengué en tot moment i per la comprensió de les mesures
preses envers la maleïda pandèmia que vivim. És d'agrair la
correcció que hi va haver a tots els espectacles.
Gràcies a la brigada municipal, Policia Local Lloret De
Vistalegre i Protecció Civil de Lloret de Vistalegre per la
gran feina feta durant tots aquests dies, la seva ajuda és
imprescindible perquè les festes siguin com són i, gràcies
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també, al rector don Guillem
Feliu, per haver tornat a obrir
-de bat a bat- les portes de
l'església al poble.
I, per acabar, moltes gràcies
a totes les associacions i
persones que col·laboraren
amb les festes d'enguany
per tal d'aconseguir la millor
versió que podíem tenir
donades les circumstàncies.
Esperem que l'any que ve
puguem gaudir d'unes festes
dins un millor context, serà
senyal d'haver superat la crisi
sanitària que ens afecta.

Premi merescut
A en Tomeu Bauza, policia tutor de la
Policia Local de Lloret de Vistalegre,
li donaren el segell de qualitat del
Programa Policia Tutor de les Illes
Balears el passat 29 d'octubre.
També ha rebut la felicitació pública
pel projecte sobre els perills de
les xarxes socials "Junts som més
segurs" que es va fer a l'IES Sineu.
Aquest segell reconeix la seva formació
contínua per a millorar el servei que
presta a la ciutadania. Enhorabona!

Crònica CEIP Antònia Alzina
TORNAM AMB LES PILES BEN CARREGADES!
Quan arriba la segona quinzena d’agost els nervis ja són
presents a les panxes del mestres. Curs nou, cares noves,
alumnes nous, reptes nous… S’inicia una nova etapa per
a tots i totes nosaltres.
Enguany, més que altres anys, hem agafat amb il·lusió la
tornada a l’escola perquè aquesta significava una nova
passa cap a la tan desitjada normalitat. Érem conscients
que havíem de seguir amb la mascareta i que només ens
podríem relacionar amb els i les alumnes del nostre Grup
Estable de Convivència. Però poder retornar a treballar
dins les aules sense distància i reenganxant algunes de
les metodologies que la COVID 19 ens havia pres (com els
racons, el treball cooperatiu, les xerrades d’experts…) i
poder tornar gaudir de les extraescolars i sortides per l’illa
ha estat un factor determinant.
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per Cati Covas, directora

Els infants, el curs passat, ens mostraren un esperit de
canvi i resiliència molt gran i enguany, el seu inici ha estat
igual o millor.
Esperam poder-vos contar més cosetes durant els
propers mesos i per deixar-vos amb un bon gust de boca
us mostram una de les sortides que ja han realitzat els
infants de 5è i 6è d’Educació Infantil aquest curs escolar.
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Crònica Escoleta Municipal
QUINA ETAPA TAN IMPORTANT I MERAVELLOSA!
De vegades quan m’atur a pensar amb la meva feina me’n
tem de com n’és de bonic acompanyar als nostres petits
alumnes. Perquè en el seu pas per l’escoleta és on els infants
aconsegueixen les seves primeres grans fites: les primeres
passes, les primeres paraules, el primer pipí al vàter... i
nosaltres tenim el gran privilegi de ser-ne testimonis.
Ara bé, vos he de dir que aquesta etapa, la dels 0-3 anys,
a més de ser fantàstica és una de les més importants de
tota l’etapa educativa i gràcies als darrers estudis de
neuroeducació sabem que les funcions executives bàsiques,
les relacions socials i el desenvolupament integral del cos
i la ment es dóna dins els sis primers anys de vida, i de
manera molt especial dins els tres primers. Tot el que som a
l’edat adulta té una directa relació amb el que hem viscut en
la nostra primera infància.
La professió de docent d’Educació Infantil no és només
un treball d’aula, sinó que va més enllà. És una tasca de

per Catalina Roig, directora

compromís amb les persones i necessitam que tothom s’hi
impliqui. Cadascú de nosaltres, mestres, polítics i ciutadans,
tenim una responsabilitat social amb els infants, i és temps
de que la desconsideració, encara que a vegades subtil,
sigui qüestionada. No amb ànim d’ofendre ningú, ni de
corregir, sinó per evidenciar que encara no respectam prou
un col·lectiu especialment indefens com és la infància.
En definitiva amics i amigues, vos anim a que siguem
coratjosos i treballem per la infància, la cultura i l’educació.
Com deia Maria Montessori “el nostre deure inexcusable és
ajudar el nin a fer actes útils i intel·ligents i això només es
fa amb una escola cuidada, amb unes mestres formades i
amb unes polítiques respectuoses amb les persones que no
prioritzin l’economia i l’èxit personal. Educar és una tasca
llarga i difícil que depèn de tota una comunitat implicada i
responsable”.
PROPERS ESDEVENIMENTS

BREUS
MILLORES A L'APP.
L'Ajuntament ha millorat l'aplicació mòbil per facilitar en
els lloritans i lloritanes l'accés a informació rellevant del
poble, d'una manera pràctica i senzilla. Per obtenir-la heu
de descarregar l'aplicació "Poble 3.0" des de l'appstore del
vostre telèfon, tant per Android o Apple, i ficar el codi postal
del poble (07518).
HOMENATGE MADÒ BENETA
El passat 23 d'agost la nostra veïnada madò Catalina
Fontirroig Real "Beneta" va fer 100 anys. L'Agrupació Cultural
Brocalet, l'Associació de Persones Majors i l'Ajuntament li
reteren un homenatge que va tenir lloc a l'església. Molts
d'anys i bons a ella i a tota la seva família!
ENHORABONA EDGAR BELTRAN
Volem felicitar l'atleta llorità Edgar
Beltran que el passat 29 d'agost
va aconseguir la fita de ser
finisher de la prova Ultra Trail du
Mont Blanc després de 39 hores
d'esforç al límit. Enhorabona!
NOVA DIRECTIVA ASSOCIACIÓ
PERSONES MAJORS
Felicitam i desitjam molts d'encerts a la nova directiva de l'As-
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Dins el primer trimestre del 2022 es farà l'adjudicació de
les obres de millora de l'aparcament de Baix de la Riba,
aquestes obres consistiran en una nova pavimentació,
il·luminació i millora de l'arbrat i més coses que ja
anirem contant…
sociació de Persones Majors de Lloret, que tornarà a estar
encapçalada per Martí Gelabert.
MILLORES A L'ENLLUMENAT PÚBLIC.
Hem augmentat l'enllumenat públic amb 9 punts de llum
nous a indrets del nostre nucli per reduir la foscor que hi
havia.
TALLER IMPROVISACIÓ ORAL -GLOSA-.
Dilluns, 8 de novembre, comença el taller de glosa que
organitza l'Ajuntament i que imparteixen els millors
Glosadors de Mallorca. Encara sou a temps d'apuntar-voshi.
CEMENTERI MUNICIPAL
Dins el mes de setembre es repintaren les parets del
cementeri.
AGENDA CULTURAL
Després d'un parell d'anades i vengudes degut a la COVID
tornam a tenir agenda d'activitats. Recuperam les sortides a
dins el Terme per conèixer les possessions, torna el futbol i
les associacions tornen a organitzar actes.
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