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Constitució del nou Ajuntament

Dissabte, 15 de juny, a les 13.00 hores se celebrà el Ple de constitu-
ció del nou Ajuntament per a la legislatura 2019-2023, amb la presa 
de possessió dels regidors i el nomenament del batle.
En acabar hi va haver un petit refrigeri en el vestíbul de Ca Na Fustera 
per celebrar l’inici d’aquesta nova legislatura. Els regidors del Partit 
Popular i el del PSOE votaren a favor de l’elecció del batle, Antoni 
Bennàsar, fet que mostrà un tarannà totalment constructiu.
El nou consistori està format per Antoni Bennàsar (Batle, Endavant 
lloret), Sebastià Amengual (Endavant Lloret), Joan Oliver (Endavant 
Lloret), Xisca Bonet (Endavant Lloret), Pere Joan Munar (Endavant 
Lloret), Pep Toni Bibiloni (Endavant Lloret), Mateu Català (PP), Xisco 
Arrom (PSOE) i Llorenç Salas (PP).

Gratuïtat per als lloretans i lloretanes usuaris 
de la piscina

Aquest estiu, nedar a la piscina municipal de Sa Comuna ha estat 
gratuït per als lloritans i lloritanes.
Tots els empadronats a Lloret abans de dia 31 de maig han gau-
dit aquest estiu de la possibilitat de nedar a la piscina municipal de 
manera gratuïta. S’ha de dir que la iniciativa de l’equip de Govern 
d’Endavant Lloret va tenir molt bona acceptació i foren moltíssimes 
les persones que es tragueren el carnet.

Èxit de l’escola d’estiu

L’escola d’estiu que cada any organitza l’Ajuntament, juntament amb 
Temps Lliure, ha estat un èxit. Els infants empadronats a Lloret ten-
gueren un descompte en el preu i l’edat dels que hi podien anar 
s’amplià fins a 14 anys. El mes de juliol va ser el de més assistència 
amb una mitjana de 40 infants.

Nova agranadora per a la Brigada municipal

Des de dia 28 de maig la brigada municipal disposa d’un nou vehicle 
que ens ajudarà a mantenir els carrers del poble més nets. Volem 
donar les gràcies a l’empresa EMAYA per la cessió gratuïta a l’Ajun-
tament de Lloret d’una màquina agranadora.

Sant Domingo
Un altre any les Festes de Sant Domingo serviren de retrobament 
per a tots els lloritans i lloritanes i foren un èxit de gent i d’actes. Un 
parell de dies abans ja hi havia hagut la III trobada de Gegants i Ge-
gantes, l’Olimpíada pagesa (de cada any més bona! Enhorabona a tot 
l’equip capitanejat per n’Amador!) i diversos sopars d’associacions i 
del carrer des Fum. Un bon pregó de Joan Jaume (Mino) donà el sus 
a les festes, juntament amb el sopar popular i l’actuació d’Arpellots 
Havaneres Band. Vuit dies on hi podem destacar la gran participació 
de tota la gent del poble i de totes les associacions, la veritat és que 
Lloret és un poble on organitzar és fàcil perquè la gent col·labora 



moltíssim. És de destacar el canvi d’horari de l’homenatge a la gent 
Gran, que passà a l’horabaixa, tothom va estar d’acord en l’encert 
d’aquest canvi. Els actes més multitudinaris foren la Flower Power, 
la nit d’artistes de Lloret (juntament amb la nit de tapes) i els molts 
espectacles familiars i per als més petits.

Centre parroquial
El mes de setembre el Centre Parroquial es va registrar a nom del 
consistori, per tant va passar a ser dels lloritans i lloritanes.
A partir d’aquest moment l’Ajuntament pot fer les actuacions imme-
diates que siguin necessàries i que fins ara legalment no es podien 
fer, en pensar que era el Bisbat el titular de la propietat.
A més  podrà optar al finançament de les obres a través del Pla Es-
pecial del Consell.
En un futur immediat s’obrirà un procés de participació ciutadana 
perquè tothom pugui explicar les seves propostes pel futur del Cen-
tre. Aquestes propostes es traslladaran als tècnics que elaboraran el 
projecte per tal que puguin estudiar la incorporació d’aquelles que 
siguin tècnicament i econòmicament viables.

Sequer
Un any més la festa des Sequer va ser un èxit. No només en afluència 
de públic que va venir a gaudir-la, sinó en la gran participació a l’hora 
d’organitzar-la.
Dia 4 de setembre es va fer la presentació dels figueralers d’enguany.

Els Figueralers majors varen ser na Margalida Niell i en Miquel Vall-
caneras, encapçalaren la comitiva amb els figueralers joves, na Maria 
del Mar Jordà i en Blai Munar.
Aquest any a la comissió des Sequer, s’hi han afegit alguns membres 
de la nova associació per al cultiu i recuperació de les figueres AR-
CUFI. Ells s’han encarregat d’organitzar alguns tallers com els d’as-
secar figues i el de fer olletes. Amb l’ajuda d’algunes expertes, madò 
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Antònia i Catalina Gomila (des pou) que ens explicaren com ho feien 
quan eren nines.
Un altre taller que es va recuperar i que també va ser un èxit en par-
ticipació va ser el de canyissos amb n’Andreu i en Joan Pau Ramis 
(Rosset).

Un dels actes més emotius, per la seva protagonista, per la manera 
d’explicar-nos com feia de figueralera des de nina i per explicar-ho 
tot des de la humilitat i la pagesia va ser el pregó a càrrec de madò 
Antònia Gomila (des pou).

Aquest any els convidats al VIII Festival de Ball i Música Tradicionals 
amb l’agrupació Brocalet foren els integrants de l’A.C. La Madreña 
d’Asturies.
Divendres 6 de setembre els reberen a l’ajuntament el batle i el regi-
dor de festes i feren un intercanvi d’obsequis.

A més de l’exposició de figues, que enguany va contar amb 137 clas-
ses, de les quals 45 foren recollides dins el terme de Lloret, hi va 
haver diferents exposicions de pintura, alguns artesans i llibreters. A 
la mostra gastronòmica comptarem amb més paradetes i de molta 
qualitat.
Varen completar el programa de la festa la presentació del llibre 
“Corpus de fraseologia de les Illes Balears” de Bàrbara Sagrera 
Antich, a càrrec de Caterina Valriu i la performance “Les arrels de la 
nostra vida” a càrrec de l’Associació d’Amics del Ball, Rafel Beltran 
i Xisco Dopico.
Com cada any s’acabà Es Sequer amb un sopar per a tots els col·la-
boradors al centre parroquial.

Dona’t d’alta
Ja hem arribat a les 200 persones en el Servei de whatsapp de l’Ajun-
tament. És la manera senzilla d’estar connectat amb el consistori. Per 
rebre avisos i informació municipals i per comunicar incidències.
Si encara no vos heu donat d’alta, encara hi sou a temps, només heu 
d’enviar ALTA al 696 66 20 20.

Canvi lluminària
Durant la segona setmana d’octu-
bre es dugueren a terme les feines 
per canviar 88 lluminàries i po-
sar-ne de baix consum a diferents 
punts del poble. Aquest projecte 
ha tengut un cost de 20.750€ i ha 
estat totalment subvencionat pel 
Consell de Mallorca. Amb aquest 
canvi de lluminàries s’ha aconse-
guit reduir la contaminació atmos-
fèrica del municipi i també la des-
pesa de l’enllumenat públic.



Campanya control eruga processionària

El passat 14 d’agost es va dur a terme una campanya per col·locar 
bosses amb feromones pel control de l’eruga de la processionària a 
sa Comuna.
A aquesta feina hi va col.laborar la Societat de Caçadors juntament 
amb un grup de voluntaris.
A més es van dispensar bosses als particulars que així ho sol.licitaren 
a través de la Policia Local, per a finques particulars.
El 29 i 30 d’octubre es va dur a terme un tractament aeri per comba-
tre la processionària  amb un insecticida biològic, selectiu i pràctica-
ment innocu per a la resta de l’entomofauna. Aquesta acció ha estat 
realitzada per tècnics del Servei de Sanitat Forestal de la Direcció 
General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

Agenda mensual
Des del passat més d’octubre l’Ajuntament treu mensualment una 
agenda amb les activitats que es duen a terme dins el municipi, tant 
les organitzades pel mateix ajuntament com les organitzades per les 
diferents associacions.
L’objectiu és arribar a tothom i que tots i totes puguem participar de 
les activitats encara que no estem dins les associacions.

Breus
• El taller per aprendre a interpretar les etiquetes dels aliments, im-

partit per la nutricionista Maria Joana Mateu Puiggròs i subvenci-
onat per l’Ajuntament, de divendres dia 28 de Juny al Casal dels 
Tarongers, va ser un èxit de públic! Enhorabona, Maria Joana!

• Com no podia ser d’altra manera, l’Ajuntament de Lloret dia 28 de 
juny va commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, i per 
aquest motiu s’adherí a la declaració institucional de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), amb el compromís de 
lluitar per una societat igualitària fora discriminacions i en defensa 
de la normalització i respecte per la diversitat sexual.

• Durant aquest estiu s’ha duit a terme, per part de l’Ajuntament, una 
repintada de carrers al nostre poble.

• Enhorabona a la cantautora lloritana Maria Jaume Martorell, que 
s’ha classificat per la fase final de la 19a edició del Sona9, el con-
curs de referència de la música emergent en català.

• Durant el més de setembre s’han iniciat algunes millores al camp 
municipal de futbol. S’han reforçat els pals i s’ha canviat la xarxa 
de darrera la porteria.

• A Lloret s’ha creat un nou grup de teatre i assagen cada setmana. 
Molts d’ànims i esperem veure el resultat!

• Tenim una nova associació: ARCUFI, Associació per a la Recupera-
ció del Cultiu de la Figuera. Molts d’ànims i moltes figues!


