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Els pròxims dies començarà la reforma de l’enllumenat dels carrers 
de la Roca Llisa, Santa Margalida i carreró del Forn. Les obres han 
d’estar executades abans del 30 de setembre.

Amb aquesta planificació pròximament es faran les reformes dels 
carrers ?????

Continuam amb la 
planificació de l’enllumenat 

El dia 3 de juliol es va dur a terme la reunió participativa per 
donar a conèixer el romanent de Tresoreria del 2018. En aquesta 
reunió es varen proposar les següents actuacions: connexió de 
pluvials del carrer del Born al carrer de la Roca Llisa; enllumenat 
dels carrers ???? ; asfaltat del camí que va de la carretera Muro- 
Sineu cap a Maria.

Romanent de Tresoreria

Després de la bona acollida de la primera edició enguany s’ha duit 
a terme per segon any consecutiu. Agraïm a totes les persones que han 
participat en el concurs que té com a finalitat la difusió de la tradició de 
collir tàperes tan lligada al nostre poble.

Segona edició del concurs 
mundial de collir tàperes

El passat 25 d’octubre l’Ajuntament de Llubí, amb l’ajuda econòmica 
del Consell de Mallorca, va adquirir els terrenys de dos dels cinc talaiots 
que conformen el poblat des Racons. 

Aquests dies del mes de juliol, gràcies també a una subvenció del 
Consell, es fan les primeres intervencions al poblat talaiòtic. Aquestes 
actuacions consisteix en la reparació dels marges que tanquen les 
parcel·les en què hi ha un talaiot circular i un petit bosc d’alzines i en la 
recuperació d’estructures dels mateixos talaiots.

Noves intervencions 
als talaiots dels Racons

El passat 4 de juliol la Mesa de contractació proposà al Plenari 
de l’Ajuntament de dia 22 del mes de juliol l’empresa Sampol  com a 
adjudicatària de les obres de l’escoleta municipal. La previsió de 
calendari és que les obres comencin dins el setembre d’enguany.

Adjudicades les obres de 
l’Escoleta Municipal

El 30 de març va tenir lloc, amb la col·laboració del Club d’esplai es 
Turó, una diada de voluntariat per a la repoblació d’arbres de l’ermita.

La jornada va ser tot un èxit i des d’aquí volem agrair a totes les 
persones que hi varen participar el seu ajut.

Sembra d’arbres a l’Ermita 
amb voluntaris

El passat mes de juny es va constituir a Llubí el nou ajuntament. Ara tenim de nou quatre anys al davant per resoldre temes que varen quedar 
pendents de l’anterior legislatura i assumir els nous reptes que ens ha plantejat Llubí i que desitjam afrontar amb el màxim consens polític i la 
imprescindible col·laboració ciutadana. 

El nou consistori estarà format per 6 dones i 5 homes amb una mitjana d’edat de 41 anys. La majoria són nascuts a Llubí i un 55% repeteix respecte 
a l’anterior mandat municipal.

Comença una nova legislatura

Seguidament us presentam les noves regidores i regidors amb cadascuna de les seves competències:

 Batlia: Magdalena Perelló Frontera (MÉS)
  Batlessa i responsable de les Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Urbanisme
  batlia@ajllubi.net

 1r tinença de batlia:  Miquel Guardiola Perelló (MÉS)
  Responsable de la Regidoria d’Esports i Manteniment
  a/e

 2a tinença de batlia: Francesa Bauzà Gelabert (MÉS)
  Responsable de la Regidoria de Joventut, Dinamització i Habitatge
  a/e

 3a tinença de batlia: Pere Joan Llompart Beltran (MÉS)
  Responsable de la Regidoria de Medi Ambient i Agricultura
  a/e

 Regidoria d’Educació  i Cultura:  Sílvia Ribas Nicolau (MÉS) 
  a/e

 Regidoria d’Economia, Comerç, 
 Turisme  i Comunicació:  Bartomeu Ripoll Planes (MÉS)
  a/e

 Regidoria de Benestar Social, 
 Igualtat i Formació: Júlia González Bordas (Feina per Llubí)
  a/e

 Regidoria de Fires, 
 Festes i Participació:  Antònia M. Perelló Perelló (Feina per Llubí)
  a/e

 Regidor:  Toni Vallespir Perelló (portaveu) (Ciudadanos)
 Regidor:  Rafel Ramis Serra (Ciudadanos)
 Regidora:  Maria Ramis Garau (portaveu)  (PP)

El dissabte 22 de juny es va dur a terme per quart any consecutiu 
el Concurs de tapes amb tàperes. Un especial agraïment a totes 
les empreses que han participat o col.laborat en aquesta edició. 
Enhorabona a tots els guanyadors.

IV concurs de tapes 
amb tàperes

Novament la Conselleria de Medi Ambient en col·laboració amb 
l’Ajuntament ha duit a terme actuacions per eradicar aquesta plaga. 

Concretament per part de la Conselleria els mesos d’abril i maig 
s’han fet fumigacions a nivell aeri i terrestre pel nostre terme i des de 
l’Ajuntament s’han donat subvencions per instal·lar trampes durant els 
mesos de juny i juliol.

Actuació contra erugues 
de les alzines

Enguany per primera vegada l’Ajuntament, a través de la Cooperativa 
de Formació de la Mancomunitat, ha organitzat un Curs de català per a 
nouvinguts. Aquest curs, que va començar el dia 11 de febrer fins al mes 
de juny, ha comptat amb l’assistència d’un total de 10 persones.

Donat l’èxit d’aquesta convocatòria, està previst que a partir del mes 
de setembre se’n convoqui una nova edició.

Això no obstant, aquests mesos d’estiu aquests alumnes han pogut 
continuar amb la seva formació gràcies a un voluntariat.

Curs de català 
per a nouvinguts

Un altre any els infants del nostre poble poden gaudir del servei 
municipal de l’escola d’estiu que pretén afavorir la conciliació de la vida 
laboral i familiar. Enguany hi ha un total de 75 inscrits al llarg de totes les 
setmanes de l’estiu, 6 monitors i monitores i 1 director .    

Torna l’Escola d’Estiu
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Sabies que...?
L’actual carrer del doctor Fleming i els solars i cases 

d’aquest lloc fins al carrer dels Traginers i al solar de les 
Escoles constituïen el CLOS DEN FIOL –no clot com hem 
dit sovint-. Un clos és un lloc tancat de paret. Era una finca 
que pertanyia, el 1865, a Arnau Castell Perelló, l’amo en 
Arnau de sa Plaça.  Tenia una extensió d’una quarterada, 
dos quartons i 40 destres, és a dir, 11.419 metres quadrats. 
El 1931 la propietat ja era de Joan Ramis Roldàn que la 
va vendre a Jordi Perelló Serra, de can Jordi, i aquest va 
planificar la urbanització dels terrenys amb solars pera 
construir-hi cases, de fet avui encara comptam amb algun 
solar sense construir. A partir del 7 de setembre de 1936 el 
nom oficial del carrer era Víctimas de la represión marxista, 
per la gent del poble “carrer de ses víctimes”.

L’actual carreró del Forn fins a la carretera, entre 1888 
i 1986 va ser el carrer Ramon Llull. Això va ser el resultat 
d’una iniciativa de la Societat Arqueològica Lul·liana que en 
el 1888 va recomanar a tots els ajuntaments de Mallorca que 
dediquessin un nom a l’il·lustre mallorquí que, entre altres 
coses, va contribuir a fixar la nostra llengua com a llengua 
de ciència. Actualment aquest carrer continua existint i és 
la prolongació del carreró del Forn, després de la carretera, 
i  fins al carrer Roca Llisa. Recordau que la Carretera no es 
va obrir fins al 1913.

L’actual carrer de Sineu, almanco des del segle XVI, 
era conegut com el carrer del Peix perquè enllaçava pel 
carrer de la Costa amb el carrer Santa Margalida i Arraval i 
constituïa el lloc d’entrada d’aquest producte des del camí 
del Mar que era el que procedia de la Serra i anava cap a la 
Vila (Santa Margalida) i fins a la badia d’Alcúdia.

..... I per acabar has de saber que aquestes festes de Sant 
Feliu, en concret el dia 31 de juliol, es commemoraran el 50 
anys de la primera trobada que es feu a Llubí de cantadors 
i balladors de sons i tonades del camp de Mallorca. Va 
constituir una cita puntera dins el món cultural de la 
Mallorca de 1969. Molta gent ho recorda com el Festival Flor 
de Taparera de la cançó mallorquina perquè el premi que es 
concedia era una flor de taparera d’or, argent i bronze.

      
... Idò ara ja ho saps!!!

PER COMENÇAR, GRÀCIES.
Ciutadans em arribat a l’ Ajuntament de Llubí amb força, amb 
el major percentatge de vots de qualsevol localitat de les Illes 
Balears. Ha estat aclaparador el suport rebut per part dels 
Llubiners i Llubineres i això ens reforça en l’ idea de seguir 
creixent, ser responsables i representar, amb coherència a les 
nostres propostes, a aquesta gent que va confiar en nosaltres. 
Tot i l’ extraordinari resultat estarem a l’ oposició, no significa 
que no farem res. Durem les nostres propostes que considerem 
necessàries i beneficioses per a tots i totes als plenaris amb 
l’ objectiu de trobar el suport necessari per dur-les a terme tot 
i que som conscients de les dificultats que trobarem. Igualment 
estarem al costat del nou equip de Govern quan sigui necessari 
per proveir al poble d’ un millor benestar i d’ uns serveis d’ interès 
comú. Per suposat exercirem el nostre paper de vigilar a l’ equip 
de govern des de l’ oposició, sempre amb una actitud constructiva i 
alternativa, lluny de cercar conflictes inútils i ineficients. 
Per acabar, desitjar a tots i a totes un bon estiu i concretament 
unes bones Festes de Sant Feliu! 

PARA EMPEZAR, GRÁCIAS.
Ciudadanos hemos llegado al Ayuntamiento de Llubí con fuerza, 
con el mayor porcentaje de votos de cualquier localidad de las 
Islas Baleares. Ha sido abrumador el apoyo recibido por parte de 
los Llubiners y Llubineres y eso nos refuerza en la idea de seguir 
creciendo, ser responsables y representar, con coherencia a 
nuestras propuestas, a esta gente que confió en nosotros. 
A pesar del extraordinario resultado estaremos en la oposición, no 
significa que no haremos nada. Llevaremos nuestras propuestas 
que consideramos necesarias y provechosas para todos y todas 
a los plenos con el objetivo de encontrar el apoyo necesario para 
sacarlas adelante aun siendo conscientes de las dificultades que 
nos encontraremos. Igualmente estaremos al lado del equipo 
de Gobierno cuándo sea necesario para proveer al pueblo de un 
mejor bienestar i de unos servicios de interés común. Por supuesto 
ejerceremos nuestro papel de vigilar al equipo de Gobierno desde 
la oposición, siempre con una actitud constructiva y alternativa, 
lejos de buscar conflictos inútiles e ineficientes. 
Finalmente, desear a todos y a todas un buen verano y 
concretamente unas ¡felices Fiestas de Sant Feliu!

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament ha rebut una subvenció 
del Consorci per a dur a terme projectes turístics. Amb aquesta 
subvenció, que cobrirà el 80% del total de la despesa, es durà a terme 
la rehabilitació i senyalització turística del camí dels Talaiots. D’aquesta 
manera s’aconseguirà la millora de l’entorn, tant per als veïnats, com 
per als visitants.

Subvenció del Consorci de 
borsa d’allotjament turístic

EL PARTIT POPULAR DE LLUBÍ, FEINA PEL POBLE #ENPPOSITIU 
Des del Partit Popular de Llubí volem aprofitar aquest espai per, 
primer de tot, donar l’enhorabona; així com ja ho hem fet en privat, 
a tot l’equip de govern que té per endavant una nova legislatura en 
la que, com no pot ser d’altre manera, ens tendrà al seu costat en 
tot el que siguin propostes o decisions bones per l’interès general 
del poble.
Insistim en que lluny de la confrontació i les postures radicals, 
nosaltres; actualment amb Maria Ramis com a regidora a l’ 
Ajuntament, seguim pensant que la llibertat d’expressió i el debat 
respectuós entre els uns i els altres és sempre enriquidor. Per això, 
sigui on sigui i sigui amb qui sigui, tothom ha de poder expresar-se 
lliurament sense sentir-se malament.
Llubí és mel; els llubiners i les llubineres som persones 
entrenyables. El nostre potencial és molt gran i, per això, hem 
de seguir fent feina per a que el nostre poble no sigui només un 
municipi dormitori…a Llubí, les notres empreses, comerços, bars, 
restaurants, i llubiners en general han de tenir totes les facilitats i 
ajudes per a que tenguin més fonts d’ingressos i així poder generar 
més llocs de feina.
Per tot això, és imprescindible promocionar, en tots els sentits i 
àmbits, el nostre poble i tot el que s’hi fa!, aquesta és una de les 
fites que ens hem marcat per aquesta legislatura!
Dit això, molts d’anys!!, molt bones festes!!!, visca Sant Feliu i visca 
Llubí!!!

Dia 14 de juny els infants del CEIP Duran-Estany varen inaugurar 
la nova piscina municipal. La reforma integral, que ha tengut una 
inversió de  234.0497,24 €, s’ha pogut realitzar gràcies a la subvenció 
del Consell de Mallorca que ha assumit un 80% del total de la despesa. 
Aquesta important reforma suposa resoldre definitivament algunes 
importants deficiències que s’arrossegaven des de fa anys i permet la 
millora de la seguretat, la supressió de barreres arquitectòniques, la 
construcció d’un bany adaptat exterior, tot adaptant-se a la normativa 
vigent. Us recordam que l’horari d’obertura és de les 10 h a les 14 
h i de les 16 h a les 20 h. En aquestes properes setmanes la piscina 
s’anirà adequant amb tot el material necessari.  

Bona acollida 
de la nova piscina

Consulta popular festes locals
Atès que l’any que ve la Festa de Sant Feliu serà en dissabte, des de l’Ajuntament vàrem decidir fer una consulta popular per tal de saber l’opinió 

dels llubiners i llubineres referent a quines havien de ser les festes locals del 2019.
El resultat de la consulta va ser el següent: 
L’opció A, 6 vots per 23%.
L’opció B, 20 vots per un 77%.
A conseqüència de la consulta, la proposta que la Festa de l’Ermita i el dia de la Fira tradicional siguin els dies festius a Llubí va ser elevada i 

aprovada al Plenari.


