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Estimats lloretans i lloretanes, aquest és el darrer full in-
formatiu de la legislatura. Ha passat més d’un any del 
darrer document, un any en el que ens hem centrat en 
recuperar la normalitat que havíem perdut per mor de les 
restriccions sanitàries imposades per prevenir els conta-
gis de la Covid i un any orientat a acabar totes les obres 
de rehabilitació que teníem en marxa. Durant un bon gra-
pat de mesos hem conviscut amb l’ambiciosa rehabilita-
ció de tots aquests edi� cis: Convent, el Centre Parroquial, 
la Piscina Municipal i les obres de legalització i adequació 
de l’aparcament de Baix de Sa Riba. Obres a les que hem 
hagut de dedicar moltes hores i que han concentrat molt 
l’atenció de l’equip de govern. Pensam que tot l’esforç 
haurà pagat la pena i que la millora substancial d’aques-
tes infraestructures les gaudirem tots i totes per molts 
d’anys. 

Aquest any 2023 serà un any de canvis a nivell polític, les 
eleccions del mes de maig provocaran un relleu de perso-
nes al capdavant de l’Ajuntament. Com molt de vosaltres 
ja sabreu no repetiré com a candidat a la batlia, tampoc 

EDITORIAL

repetiran una sèrie de regidors i per aquest motiu és ben 
segur que Lloret tendrà un nou Batle i un nou equip de 
govern. Sort i encerts desitgem als candidats.

Vull apro� tar aquesta editorial per agrair la feina i dedi-
cació de tots els regidors que m’han acompanyat al llarg 
d’aquests vuit anys. Una etapa increïble a nivell personal 
i professional on hem pogut fer realitat tots els projectes 
amb els quals ens presentàrem a les eleccions. Gràcies 
in� nites a totes les persones que varen depositar la con-
� ança amb mi perquè fos el batle, he intentat ser el batle 
de tots i de totes, esper haver-ho aconseguit i deman dis-
culpes per les meves possibles errades. 

Abans d’acabar la legislatura i abans d’entrar de ple en 
la propera campanya electoral farem un reunió oberta a 
tothom per passar comptes de la gestió d’aquests anys. 
Aviat anunciarem la data i tothom hi està ben convidat. 

Ens veim en el camí.

Visca Lloret i la seva gent!

Màquina agranadora
Dins el mes d’abril de l’any passat vàrem rebre  la nova agra-
nadora 100% elèctrica totalment subvencionada pel PAESC del 
Consell de Mallorca.
Aquesta nova agranadora evita emissions de CO2 i facilita les 
feines de neteja del poble per part de la brigada municipal.

Diada de Natura 2022 
Després de dos anys tornà la Diada de Natura. Es pogué fer la 
neteja, sembra i les activitats “Orquídies de Sa Comuna” i la 
presentació de “Bee or not to be”.
El manifest fou a càrrec dels nins i 
nines de sisè de primària del CEIP 
Antònia Alzina.
Fou molt grati� cant recuperar 
aquesta festa tan marcada dins el 
calendari de tots els lloritans i llo-
ritanes: el dia dedicat a la nostra 
Comuna.
Enguany, més i millor, si pot ser!

II Festival de Música en Clau de Sor 
Després de l’èxit de la primera 
edició repetírem amb una pro-
gramació exquisida i ben variada. 
L’objectiu de l’Ajuntament és ins-
taurar aquest festival dins Lloret 
i gaudir de concerts clàssics als 
llocs més emblemàtics del poble.
Esperam que la tercera edició si-
gui un èxit!

Remodelació Piscina Municipal 
Dins el mes de maig del 2022 es varen inaugurar les obres 
de la reforma integral de les instal·lacions de la Piscina Muni-
cipal. Es posà un nou revestiment a la piscina, es reformà la 
piscina infantil i es mi-
lloraren les terrasses i la 
porxada annexa. També 
s’instal·là una pèrgola i 
es renovà la sala de mà-
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quines, així com també el tancament del recinte.

Les obres tengueren un cost de 191.723 euros i foren subven-
cionades pel Consell de Mallorca.

Es reobrí el bar de Sa Comuna, un nou espai al poble per poder 
menjar o beure enmig d’un entorn privilegiat.

Fira de Maig 2022 . ArtVent i Obres Convent
El dia de la Fira s’inaugurà l’exposició ArtVent, emmarcada dins 
els actes organitzats amb motiu de la Fira de Maig.

Això ens permeté mostrar les obres de rehabilitació del Con-
vent. Més de 4.000 m2 de sales polivalents recuperades per a 
tot el poble.

La Fira, com cada any, va ser un èxit de participació i ple d’es-
pectacles per a tota la família.

Si l’any passat no hi poguéreu ser, no us perdeu la d’enguany!

Aparcament públic Baix de Sa Riba
Dia 17 de juny de l’any passat va quedar obert l’aparcament 
públic de Baix de sa Riba.

S’han habilitat 63 places d’aparcament i s’han instal·lat 11 fa-
nals, també s’han plantat 6 arbres més 

Així mateix s’ha fet una nova zona enjardinada amb plantes 
mediterrànies .

Les obres han estan �nançades per el 
Pla Reactiva del Govern Balear, Consell 
de Mallorca i Ajuntament de Lloret. 

A més també s’ha fet un itinerari ac-
cessible per anar a l’escola i s’ha re-
forçat la seguretat per als vianants. 
Aquest és, ja, el 6è pàrquing públic 
habilitat que es du a terme al poble des 
de fa 8 anys.

Renovació cartells de terme
Durant el 2022 es renovaren els cartells senyalitzadors dels 
camins de Lloret. 

Es va poder dur a terme aquesta re-
novació dels senyals gràcies a la 
subvenció del departament de Cultu-
ra, Patrimoni i Política Lingüística del 
Consell de Mallorca.

Mobofest 2022
Volem donar l’enhorabona a l’organització del MoboFest Music 
Festival per l’èxit de l’edició de l’any passat. Donam les gràcies 
igualment als agents de la Policia Local Lloret De Vistalegre i 
als voluntaris de Protecció Civil de Lloret de Vistalegre i de Pro-
tecció Civil de Sencelles que ajudaren a què aquest gran esde-
veniment cultural que tenguérem el privilegi que se celebràs al 
nostre municipi es desenvolupàs sense incidents destacats les 
dues edicions. Agraïm també al civisme que ha mostrat la gent 
que ens ha visitat.

Festes de Sant Domingo 2022
Estam molt contents d’haver pogut celebrar unes festes com 
cal, sense restriccions. Ens va fer molt feliços la gran partici-
pació de la gent en les diferents activitats programades, que 
havien estat pensades amb molta il·lusió i amb l’esperança 
que fossin gaudides per tots i totes, com així va ser.

Volem apro�tar per enviar un record molt especial per al rector 
Guillem Feliu, que es va acomiadar de la parròquia després de 
la missa solemne en honor a Sant Domingo. Moltes gràcies 
per aquests dos anys en què has tornat a obrir l’Església al 
poble i per la teva contribució a fer també aquestes festes més 
sentides.

Tot el nostre agraïment, també, a totes les persones que feren 
possible aquestes festes: entitats, associacions, personal de 
l’Ajuntament, patrocinadors...

Sens dubte és un plaer haver pogut gaudir d’aquest MoboFest 
a ca nostra, un esdeveniment que ha omplit el poble de mú-
sica, cultura i bon ambient i que ens ha ajudat a situar Lloret 
Vistalegre en el centre del 
panorama musical i cultu-
ral de Mallorca durant un 
parell de dies. Enguany, 
l’edició del Mobofest es 
durà a terme a Porreres 
en un intent de diversi�car 
esforços i de fer-la una 
festa pròpia del Pla.

Visca la música! Visca la 
cultura!
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Festa des Sequer 2022 
Enhorabona a tothom que va fer possible un any més una mag-
ní�ca Festa des Sequer!. Una festa que va recuperar el format 
“normal” sense cap restricció derivada de la pandemia. 

Volem donar les gràcies de tot cor a la Comissió del Sequer, a 
l’Associació ARCUFI, a en Montserrat Pons, a na Marta Cañe-
llas, a l’Agrupació Cultural Brocalet, a la Colla de Gegants Fi-
gueralers de Lloret, als Quintos 02/03 i a tots els particulars i 
negocis del poble que amb la vostra aportació féreu possible 
aquesta festa tan nostra .

Moltes gràcies trambé al 
pregoner d’enguany, To-
meu Arbona Figuerola del 
Fornet de La Soca. Enho-
rabona pel pregó tan sentit 
que feres. I especialment 
gràcies i enhorabona als 
Figueralers Majors i Fi-
gueralers Joves, vertaders 
protagonistes de la festa.

Fins a l’any que ve, que puguem repetir una festa tan especial 
com aquesta.

Proclamació �ll 
il·lustre Josep Nicolau 
Balaguer
Dia 19 de novembre de 2022 
el podrem considerar un dia 
històric per a Lloret amb la 
proclamació de Josep Nicolau Balaguer com a �ll il·lustre del 
nostre poble.

Volem donar l’enhorabona al Club Ciclista Lloret per impulsar 
aquesta iniciativa. També hem d’alabar el Consell Assessor, es-
pecialment a Andreu Ramis i Montserrat Mateu, que ho han fet 
possible. I a Judit Morales que ha pintat el quadre de Nicolau 
que ja llueix a la sala de plens de l’Ajuntament.

Punts de recàrrega vehicle elèctric, 
pèrgola i plaques fotovoltaiques
A principis del mes de febrer d’enguany quedaren operatius 
els dos punts de recàrrega i les plaques fotovoltaiques de les 
pèrgoles que s’han instal·lat a l’aparcament dels Molins. La 

pèrgola està formada per 50 mòduls fo-
tovoltaics de 450w. El sistema tendrà un 
rendiment previst anual de 35.000 Kwh.

Amb aquest projecte es pretén millorar la 
comoditat dels veïns i promoure l’ús de 
vehicles alimentats per fonts d’energia 
no fòssil.

Inauguració Centre parroquial
Dia 23 de desembre de l’any 
passat es varen inaugurar les 
obres de rehabilitació integral 
del Centre Parroquial. Unes obres 
�nançades pel Consell de Mallor-
ca, entitat que també ha �nançat 
la redacció del projecte i la direc-
ció de les obres.

Aquest espai multifuncional el podran gaudir tots els lloritans i 
lloritanes en unes condicions de màxim confort climàtic i tèr-
mic i sense cap barrera arquitectònica, un edi�ci totalment ac-
cessible per a tothom.

Canvis en la metodologia del CEIP Antònia 
Alzina (a càrrec de Cati Covas, directora)
Per �, després de dos cursos i mig d’estar només amb el nos-
tre grup classe, de fer activitats individuals o en petitis grups, 
de dur marcaretes i de relacionar-mos només amb els com-
panys i les companyes del mateix nivell hem pogut recuperar 
la normalitat al CEIP Antònia Alzina. Algunes activitats que hem 
pogut recuperar han estat: patis conjunts, activitats intercicles, 
treball cooperatiu, festivitats diverses amb la família o al carrer 
(Concert de Nadal, Sant Antoni, Sa Rua…), racons, aprenentat-
ge per ambients, etc. 

Aquesta recuperació de metodolo-
gies i la introducció de noves s’ha 
vist reforçada per la nova Llei Edu-
cativa (LOMLOE) i per la participació 
del centre al Programa de Millora i 
Transformació (PMT). 

Situació d’aprenentatge “D’on ve-
nim?” de l’alumnat de 5è 
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De cara al curs vinent, estam organitzant la introducció de no-
ves metodologies que ens ajudin a treballar les competència 
d’una manera encara més lúdica i on els nostres infants siguin 
els vertaders protagonistes. 

Algunes de les noves propostes seran:

– Tallers intercicles: cada cicle s’organitzarà per dividir els 
dos grups classe en 4 equips i poder tenir una atenció 
més individualitzada a partir de diverses propostes on ells 
hauran de produir un producte �nal. Aquests tallers aniran 
relacionats amb les àrees d’Art, Ciències (programa Ex-
perimenta!, on el centre ha tengut la sort d’entrar-hi com 
a programa pilot entre la Conselleria d’Educació i la UIB) i 
Tecnologia, Matemàtiques i Llengües. 

– Famílies co-tutores: les famílies voluntàries podran venir a 
col·laborar amb les mestres a l’aula fent diferents tallers 
prèviament plani�cats. D’aquesta manera volem acostar 
la realitat i la manera de fer a tota la Comunitat Educativa. 

• Enguany tornàrem a tenir els 
reis d’Orient repartint regals 
als infants del poble a l’Esglé-
sia. Feia molts d’anys que no 
podíem gaudir, per desgràcia, 
d’aquest indret per repartir les 
juguetes. Moltes de gràcies!

Com a novetat els reis ven-
gueren en tren i l’arribada 
davant l’Església s’omplí de 
gent ansiosa i agraïda de po-
der tornar a gaudir de la festa. 
Enhorabona!

• La Rua d’enguany (després de dos anys) va ser un èxit de 
participació i de ganes de passar-ho bé. S’ha de destacar 
la qualitat de les comparses i de tota la gent disfressada. 
Enhorabona!

• Us informam que han començat a fer feina a l’Ajuntament 
de Lloret 2 persones gràcies al programa SOIB Reactiva 
2022, una convocatòria de subvenció promoguda pel Ser-
vei d’Ocupació de les Illes Balears - SOIB i �nançada per la 
Conferència Sectorial d’Ocupació i d’Assumptes Laborals.

– Apadrinament lector: L’alumnat de 5è i 6è apadrinarà un/a 
alumne/a de 5è i 6è d’Educació Infantil i li explicarà con-
tes, rondalles, petites representacions amb titelles… per 
tal d’afavorir el gust per a la lectura. 

– Un cafè amb les famílies: dos horabaixes al trimestre, te-
nim pensat organitzar trobades amb les famílies que així 
ho vulguin. En elles es tractaran temes relacionats amb la 
visió de centre, coneixements de la gestió, aprofundiment 
en les metodologies del centre, aprenentatge de l’ús de 
noves tecnologies aplicades a l’aula… per tal d’afavorir un 
bon clima entre famílies i mestres. 

Amb totes aquestes noves propostes l’escola intenta donar 
resposta a la diversitat del nostre centre i adaptar-nos a les 
diferents formes d’aprenentatge que tenim dins les aules. 

Mestres del CEIP Antònia Alzina

Març 2023

BREUS

• Enhorabona a la directiva de la Tercera Edat per l’or-
ganització del dinar que se celebrà al Centre Parro-
quial, amb gran èxit de participació.

• Volem donar l’enhorabona, també, a en Nadal i na Ma-
risol per l’extraordinari dinar que oferiren. Tot un èxit: 
tot de ca nostra i a ca nostra!

• L’Ajuntament té intenció d’aprovar una Ordenança re-
guladora dels usos dels edi�cis i espais municipals.
En compliment de la normativa que regula el procedi-
ment administratiu  es dona un termini de 20 dies hà-
bils per poder presentar suggeriments o propostes per 
incorporar a la futura ordenança. Podeu consultar els 
locals i espais regulats per aquesta futura ordenança 
a la web de l’Ajuntament.

• Dia 11 de febrer ARCUFI, amb el suport de l’Ajunta-
ment, organitzà un apadrinament de �gueres de cara 
a properes festes del Sequer. L’acte va ser tot un èxit 
i es repartiren més de setanta �gueres. Enhorabona!

AJ LLORET - Full Informatiu MARÇ 2023.indd   4 06/03/2023   10:10




