
Full informatiu núm. 4
desembre 2016

Llubí
es saig de

informa

Ajuntament de Llubí

 L'AJUNTAMENT  
DE  LLUBÍ 

VOS OFEREIX 
AQUEST ARBRE 

DE NADAL PLE 
DE DESITJOS PER 

L'ANY VINENT!



Llubí
es saig de

informa
Llubí
es saig de

informa

La importància dels pressuposts: el pressupost 2017 
Els pressuposts són el principal instrument per dur a terme els projectes, els plans i les inversions d’un municipi. Els pressuposts lluny 

de ser un simple tràmit administratiu han de reflectir les principals línies d’actuació de l’Ajuntament i han de respondre a una planificació 
i ideari del model de municipi. Per això és tan important la participació i informació en la seva elaboració i aconseguir el màxim consens 
en la seva aprovació. 

El pressupost 2017, després d’un procés d’informació i participació, es va aprovar en el darrer Ple amb els vots favorables de MÉS 
per Llubí, PI, Feina per Llubí i la regidora del Grup Mixt. 

El pressupost de 1.584.745 € marca la continuïtat d’una planificació que defineix les prioritats per a Llubí: els serveis a les persones, el 
manteniment i conservació del nostre poble, l’impuls de polítiques sectorials i les inversions planificades a mitjà i llarg termini.

L’elaboració del pressupost ha seguit el fil conductor del canvi que es va proposar el 2016 seguint l’estratègia de consulta i valoració de 
les necessitats de Llubí, el dret a la informació dels llubiners i llubineres i l’estimul de la participació ciutadana.

En general, els ingressos s’han incrementat a causa de la revisió cadastral imposada pel Govern estatal, però el nivell de despesa és 
fermament controlat per la Llei d’estabilitat pressupostària del mateix govern.

Pel que fa a despeses s’incrementa el pressupost en matèria de manteniment i millora d’instal·lacions de serveis i espais públics 
(escola, espais viaris, punt verd, teatre-biblioteca, etc.). D’altra banda es tracta d’uns pressuposts amb destacat caire social: suport a la 
política de joventut; increment d’ajudes a entitats culturals i esportives; reforç a les ajudes de mobilitat, menjador escolar i famílies, i 
reforç de les polítiques socials.

El pressupost dóna continuació a la política de contenció i racionalització de la despesa corrent i s’ha pogut reduir la partida destinada a 
les festes com a resultat d’haver iniciat actes festius més participatius i repartits durant tot l’any. S’incrementen les partides per poder seguir 
amb la tasca d’incentivació d’actes culturals i socials iniciada el 2016 i es mantén el suport al comerç local, agricultura i turisme local.

Respecte a inversions es continua prioritzant el tema de l’escoleta municipal (redacció del projecte de l’escoleta que es desenvoluparà 
sota la vigilància del Col·legi d’Arquitectes), la compra d’un solar que donarà sortida directa al Poliesportiu Municipal cap a la variant, 
recursos per una pista de skate i una nova caldera al poliesportiu per millorar el servei als usuaris i l’eficiència energètica. 

Celebració de les i Jornades d’Estudis Locals 
Un èxit de participació i assistència 

El 4 i 5 de novembre es varen celebrar les primeres Jornades d’Estudis Locals de Llubí amb una nombrosa participació i una gran 
assistència de públic que va col·lapsar la sala multifuncional del Casal d’Entitats. 

Es varen presentar un total de 25 comunicacions que reflectien la realitat i l’àmbit territorial de Llubí en temàtiques tan diverses que es 
poden agrupar en quatre apartats:  “manifestacions artístiques”, “el paisatge i l’ordenació del territori”, “ la cultura popular i el patrimoni 
visual” i “la història de Llubí”.

La ponència impartida pel doctor i professor de la UIB Pere Sales i titulada Per què ens interessa la història de Llubí? va obrir les 
Jornades. A la cloenda, es va organitzar una visita a la parròquia de Sant Feliu de Llubí guiada pel doctor Marià Carbonell, professor 
d’Història de l’Art de la Universitat Autònoma de Barcelona. D’aquesta manera es pogué veure algunes de les peces que havien estat 
presentades a les comunicacions: l’escut que presideix el portal major de l’Església, una pintura de Miquel Bestard del segle XVII i 
l’escultura de Jaume Mir del beat Ramon Llull que data de 1947.

Entre els participants, cal destacar la presència de joves investigadors que asseguren la continuació i el futur de les jornades d’estudis 
locals a Llubí. Precisament aquest era un dels objectius de la comissió organitzadora i l’Ajuntament: implicar i dinamitzar el col·lectiu jove 
i despertar l’interès del coneixement de la realitat llubinera a qualsevol dels seus àmbits.

Aclariments sobre 
la revisió cadastral
i l’augment de l’IBI

Davant l’evident malestar que ha ocasionat la 
revisió cadastral a Llubí i el considerable augment en el 
rebut de l’IBI a molts llubiners i llubineres, consideram 
necessària una informació clara i detallada del tema.

- L’actual equip de govern de l’Ajuntament no ha 
estat a favor de la revisió cadastral imposada pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del 
Govern estatal  (BOE 266, 3 de novembre de 2014) 
per diverses raons: la revisió de taxes és abusiva, 
no és gens oportuna en època de crisi i s’ha fet el 
cobrament sense esperar a resoldre les al·legacions 
interposades.

- La revisió va ser acordada a l’anterior 
legislatura i es retardà la seva execució fins passades 
les eleccions (juny de 2015). L’actual equip de govern 
desconeixia aquest fet.

- Davant aquesta imposició, l’Ajuntament ha 
intentat en l’àmbit de les seves competències 
disminuir les molèsties i el gravamen. Es va 
organitzar un sistema d’informació i consultes, s’ha 
facilitat la presentació i tramitació d’al·legacions, i així 
com es va prometre, de la quota de decisió municipal 
s’ha reduït un 10 % el rebut de l’any 2017 i esperam 
poder realitzar una altra davallada el 2018.

- S’estima que el valor cadastral de Llubí està en 
el 27% del valor de mercat, allò que es desconeix es si 
el valor del mercat s’ha reduït desprès de la bombolla 
immobiliària o ha quedat en els mateixos valors. 

Mostra cultural 
Flor de taperera

Des de l’Ajuntament el passat setembre vàrem impulsar 
la MOSTRA CULTURAL FLOR DE TAPERERA, per tal de 
posar en valor la nostra cultura i dur intercanvis culturals 
amb altres regions de l’Estat i fins i tot internacionals.

Per iniciar la Mostra, durant un cap de setmana es 
va realitzar una vetlada de glosat, una mostra de balls 
organitzada per Taperers en Festa (amb la paticipació del 
grup de Folklore Casa Portugal d’Andorra, i l’agrupació 
d’Aires d’Andratx), i una trobada de xeremiers.

Suport a l’ocupació i més 
recursos humans per a Llubí 

Des del mes de novembre l’Ajuntament de Llubí disposa de tres nous 
operaris que prestaran els seus serveis durant els pròxims sis mesos 
subvencionats pels SOIB a través del programa VISIBLES.

A partir del mes de febrer l’Ajuntament de Llubí comptarà amb un 
tècnic amb informàtica per renovar el web de l’Ajuntament i actualitzar 
les xarxes.  D’altra banda, també comptarà amb una treballadora social 
que podrà desenvolupar tasques per millorar la qualitat de vida de les 
persones majors que presentin algun grau de dependència. Aquests dos 
tècnics treballaran temporalment a Llubí gràcies a la subvenció del SOIB 
per a Joves amb estudis superiors d’entre 18 i 29 anys. 

Des de l’Ajuntament estam satisfets de poder incrementar els recursos 
humans del nostre poble i alhora contribuir a millorar l’ocupació laboral, 
molt especialment del col·lectiu jove. 

Casal de Joves 
Desprès de l’estada del Dinamitzador subvencionat pel 

SOIB, hem trobat necessari seguir amb el projecte de Casal 
de Joves, i hem contractat una nova dinamitzadora.

Des de el mes d’octubre el Casal torna estar obert i en 
funcionament, creant activitat i conferencies. No vos perdeu 
tota la informació que podeu trobar al Facebook Casal De 
Joves Llubí, i contactar al correu electrònic casaldejoves@
ajllubi.net,

Si tens entre 14 i 30 anys el Casal de Joves de Llubí també 
és per a tu.

Sembra d’arbres 
al pàrquing de l’ermita

Ja ha començat la plantació d’arbres 
al pàrquing de l’Ermita propietat 
de l’Ajuntament. Aquesta plantació 
consisteix en uns 25 arbres d’una mida 
de 20 a 30 cm de soca i es proveiran 
d’una instal·lació de reg per degoteig. 
Aquesta constitueix la primera fase 
del projecte. Amb aquesta actuació 
també se sembraran uns arbusts ben 
a la vora del recinte del punt verd per 
fer una barrera vegetal i dissimular les 
instal·lacions.

A la vostra disposició 
un usb amb imatges històriques

El passat 24 de juliol, Gabriel Alomar Serra (Coves) va fer un emotiu 
pregó de les festes de Sant Feliu, i hi va incorporar documents i material 
audiovisual d’interès per a Llubí: tres filmacions mudes entre 1929 i 1934, i 
un programa que va emetre Televisió Espanyola el 1970.

El mateix dia, Gabriel Alomar va oferir el material presentat a l’Ajuntament 
per a què hi pogués accedir tot el poble. Amb aquest objectiu s’ha editat una 
memòria USB amb aquests documents, que teniu a la vostra disposició a 
l’Ajuntament.

Des de l’Ajuntament de Llubí volem agrair a en Biel Coves el fet de 
rescatar aquests interessants documents visuals i donar públicament les 
gràcies a la família Ferragut (de can Molinera) per fer possible que aquests 
enregistraments puguin arribar a totes les persones interessades del nostre 
poble.

Feim feina per les pluvials
El passat mes d’octubre es va encomanar a l’enginyer Joan Mateu 

Horrach Torrens la revisió del projecte de les pluvials redactat el 2010.
La intenció de la revisió és l’actualització de preus, i la divisió en més 

trams, per tal que sigui possible iniciar l’execució del projecte i realitzar-
lo per fases de més petita quantitat econòmica, i per tant que sigui 
assumible fer-lo gradualment.

Aquest Ajuntament es conscient de la necessitat de renovar les 
pluvials, i per això no escatimarà esforços per trobar recursos per dur a 
terme aquest projecte.

Neteja de camins de fora vila
Seguim amb la neteja de camins de fora vila. Es va començar pels 

més transitats pels vianants que fan rutes saludables, com el camí des 
Dau, camí de Son Jordi, camí de Corbera, com també el del Comellar 
des Lli i el Camp des Pi. També se n’han netejat d’altres més allunyats 
com camí de sa Talaia, camí de Sa Creu de Son Setrill, camí de Son 
Burguet, camí de s’Ermitori, o el camí de Binifalet.

Des de l’Ajuntament volem netejar tots els camins del terme, i s’anirà 
fent gradualment.

Vehicles elèctrics per l’ajuntament 
L’Ajuntament de Llubí, a través d’una subvenció del Consell de Mallorca i el Ministeri 

d’Indústria i Energia, ha adquirit una furgoneta 100% elèctrica per a la brigada municipal 
i una moto elèctrica per a la Policia Local. 

Amb aquesta actuació l’Ajuntament, que ja va instal·lar l’any passat un punt de 
recàrrega de vehicles elèctrics aprofitant una subvenció del 90% del cost, ara adquireix 
vehicles sense que representi cap cost per a les arques municipals. Aix l’Ajuntament es 
compromet en el foment de la mobilitat elèctrica, i posa el seu gra d’arena en la millora 
de l’entorn i la qualitat ambiental.

Artistes llubiners
Llubí és un poble d’artistes. L’Ajuntament vol promocionar els artistes 

locals i donar-los les gracies per voler actuar al seu poble: A na Neus (filla 
de n’Esperança de cas Carter) de Sembrant Veus; na Barbara (filla de na 
Maria de Sa Sini i d’en Miquel Barri) amb el seu teatre la Cantante Calva; 
en Pau Cladera pel seu musical infantil (nét de l’amo en Miquel Peon i 
madò Antònia Ramis); i, com no, a tots els participants del nostre Teatre 
IBULL. També destacam el reconegut pianista Tomeu Moll qui, malgrat no 
tenir arrels llubineres, és un integrant més del nostre poble.

Fossa comuna de Porreres
El passat mes de novembre 

al cementeri de Porreres varen 
obrir la fossa comuna dels 
represaliats durant la Guerra 
Civil. Entre les víctimes hi ha 
MIQUEL SERRA LLINÀS, nascut a 
Llubí. Des de l’Ajuntament s’està 
fent una recerca per trobar els 
seus familiars mes pròxims, que 
permeti fer una comprovació de 
l’ADN. L’Ajuntament col·laborarà 
en  el que estigui al seu abast per la investigació i la restitució de la 
memòria de les víctimes.

Caminada solidària 
contra el càncer

Un any mes destaca 
la gran participació a la 
Caminada Solidària que es 
va celebrar dia 16 d’octubre, 
emmarcat dins els actes 
contra el càncer de mama, 
i a tota la gent que es va 
reunir per participar en 
el berenar solidari. Els 
membres de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer 
varen posar la seva paradeta 
i varen donar als llubiners i llubineres l’oportunitat de fer una 
aportació extra en aquesta causa.

En total es va poder fer una aportació a l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer de 912€ (456€ amb el Berenar solidari  i la 
mateixa quantitat abonada per l’Ajuntament).

Des de l’Ajuntament agraïm la col·laboració de tota la gent que 
ho va fer possible, a protecció civil, al grup Espeleo, i els forns 
Gelabert i Can Ramon pel detall dolç dins cada berenar.

Fent passes per tenir 
l’escoleta

Passa a passa feim realitat l’escoleta. Aquest mes de desembre el 
solar passarà a ser propietat de l’Ajuntament i ja s’ha encomanat al 
Col·legi d’Arquitectes la redacció de les Bases per poder adjudicar el 
projecte. Dins el Pressupost de 2017 ja hi ha una partida destinada a 
aquesta actuació, i cercarem altres possibles finançaments que ens 
permetin fer realitat la nova escoleta.
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Nous espais per desenvolupar 
cursos i altres activitats

L’Ajuntament ha gestionat el lloguer de l’edifici de ca ses Monges per 
solventar el problema d’espais per realitzar activitats. Es preveu que aquest 
lloguer es mantengui fins que l’espai de la Farinera estigui reformat i en 
condicions per realitzar-hi activitats.

Notícies breus
• Si vius a fora vila i estàs interessat en tenir una bústia per 

rebre el teu correu o les comunicacions de l’Ajuntament posa’t 
en contacte amb l’Ajuntament. Si el nombre d’interessats fos 
el suficient ens posaríem en marxa per construir una paradeta 
de bústies.

• Si estàs interessat en rebre les comunicacions de 
l’Ajuntament al teu mòbil ( culturals, talls de carrer, talls 
d’aigua i altres informacions generals), passa les teves dades a 
l’Ajuntament. Aquestes seran tractades en la Llei de protecció 
de dades, i no seran facilitades ni utilitzades per altres fins 
diferents del que t’indicam. Aquest canal de comunicació 
únicament servirà per rebre informació de l’Ajuntament, i no 
serà apte per contactar amb l’Ajuntament.

• El poliesportiu ja disposa d’una pista multifuncional, on 
pots disputar partits de bàsquet i de voleibol.

Sabies que...?
* El desembre de 1873, el llubiner Llorenç Arrom amb les tàperes de 

Llubí va guanyar un diploma a l’Exposició Universal de Viena.
* Sabies que Llubí el 1875 tenia 2274 habitants, i el 31 de desembre 

de l’any passat (2015), en tenia un menys, és a dir 2273.
* Sabies que les matines de 1908 el sermó de la calenda el va fer el 

fill de mestre Vidal, en Toni
* Sabies que Llubí va ser el primer poble de Mallorca que va aprovar 

un manifest a favor de l’autodeterminació dels pobles, enguany va fer 25 
anys.

* Sabies que... la primera vegada que es va menjar raïm a la plaça de 
l’Església a Llubí per celebrar el cap d’any va ser gràcies a una iniciativa 
del Club d’Esplai l’any 1976, ara fa 40 anys.

... Idò ara ja ho saps!!!

Any 2016, l’any de la major pujada 
d’imposts de la història

Segurament que l’any que estam apunt d’acabar serà recordat per la 
gran pujada que ha sofert l’impost sobre béns immobles, l’IBI, o més conegut 
com la “contribució”. Aquesta pujada permetrà a l’ajuntament incrementar 
els seus ingressos per l’any que ve en prop de 300.000 euros. Però l’actual 
equip de govern (Feina per Llubí, Pi i Més) ha intentat maquillar aquesta 
pujada d’imposts ja que no l’han contemplada en els pressupost de l’any 
2017. Ens volen fer creure que gràcies a la seva bona gestió, han generat un 
excedent de tresoreria que permetrà construir la nova escoleta municipal. 

L’equip municipal del Partit Popular, conscient del que aquesta pujada 
suposaria als llubiners i llubineres, en un ple municipal va instar a l’actual 
equip de govern, que fes una rebaixa l’IBI d’un 20%  (passant de l’actual 6% 
al 4,8%). Però cap dels tres grup que governen el nostre poble va recolzar la 
nostra proposta.

L’actual equip de govern ens va prometre a tots els llubiners i llubineres 
que la opinió del poble seria clau a l’hora de prendre les seves decisions, i 
definien la seva política com a participativa. Però com ja varem avisar en 
l’anterior Saig, haurien de justificar perquè uns temes sí que els podem 
votar entre tots i en canvi, uns altres no.  Un clar exemple han estat els 
pressuposts de l’any 2017, on els ÚNICS que varen dir la seva varen ser els  
regidors del multi-pacte que governa el nostre poble. 

Un exemple n’és l’increment de fins als 12.500 euros de la partida en 
publicitat i propaganda, és a dir, la destinada a lloar i a fer “auto-bombo” de 
les activitats dutes a terme per l’actual equip de govern. Què l’heu votada 
vosaltres? Perquè cap membre del Partit Popular de Llubí no ho ha pogut 
fer.

Respecte a les despeses destinades a festes previstes per el 2017 ens 
intenten fer creure que les redueixen en prop de 3.000 euros, però no diuen 
que per l’altre banda incrementen les despeses destinades a actes culturals 
en 7.000 euros. Per tant, que no vos enganin, per què el que intenten 
disfressar com una reducció de la despesa és realment un augment d’uns 
4.000 euros que sortiran de les nostres butxaques.  

El pressupost també contempla una pujada de les despeses de 
manteniment i conservació del nostre poble, però com podeu comprovar, 
aquestes no es veuen reflectides al carrer, bé, essent sincers, reconeixem 
que “algunes” zones del nostre poble sí que estan ben conservades...

Un altre exemple d’aquest increment innecessari de les despeses és 
la destinació de  fins a 32.400 euros per a la neteja del Punt Verd. Aquesta 
xifra tan elevada és deu a que per a realitzar aquest servei es contracta a 
una empresa externa, quan perfectament la podrien realitzar persones de 
Llubí en situació d’atur contractades a través del SOIB i beneficiar-se de les 
bonificacions que comporten aquest tipus de contractació.

Deixant de banda els números, de l’actual equip de govern denotem una 
certa incoherència amb el què deien quan estaven a la oposició i amb el què 
estan fent ara que governen. Un exemple nés Ca ses monges. Quan ells 
estaven a l’oposició, no és cansaven de criticar qualsevol tipus d’inversió o 
reforma en la millora de les condicions de l’edifici justificant-ho amb que no 
era propietat del poble que no ho calia gastar-hi cap euro. En canvi, ara que 
governen, a més de fer una gran inversió en la primera planta, han signat 
un nou contracte de lloguer, el qual duplica el que hi havia abans. Fet que 
confirma que “receptar no és el mateix que prendre”. 

Un altre exemple d’inactivitat o deixadesa és el cas del lloguer de 
magatzems privats, quan l’ajuntament en disposa d’uns quans a cost zero. 
Fa més d’un any ens varen dir que aquests lloguers eren provisionals, i 
que només es duien a terme per poder posar amb ordre els magatzems 
municipals. Trobem que hi ha hagut temps de sobra per dur a terme aquesta 
feina i que estem fent front a unes despeses totalment innecessàries.

Per tant, deixem un any de bonança econòmica per a l’ajuntament degut 
sobretot, per l’augment de les contribucions i de les subvencions rebudes. 
Però la Junta Local del PP de Llubí troba que s’ha invertit poc en elements 
que perdurin i millorin el poble. A part de Ca ses monges el manteniment ha 
estat mínim, molts carrers estan en mal estat, manquen molts de camins 
per desbrossar. Tampoc entenem com, ara que es pot, no es fa front a la 
renovació de les pluvials i de tot l’enllumenat del poble, i evitar de totes 
maneres que la carretera es segueixi deteriorant d’aquesta manera.

Això sí, de mercadets i gloses anem servits, ai quin CIRC....   
Per acabar i deixant de banda els distints punts de vista i les diferències 

politiques, desitgem que a partir d’ara remem tots en el mateix sentit, per a 
que l’únic que hi surti guanyant sigui el nostre poble. Tan debò que aquestes 
festes de Nadal ens reblaneixin un poc a tots i ho puguem aconseguir.   

LA JUNTA LOCAL DEL PARTIT POPULAR DE LLUBI 
VOS DESITJA UN BON NADAL I VENTURÓS ANY NOU

El mercadet de Nadal
Un any mes l’Ajuntament ha 

tornat apostar per un mercadet 
de Nadal on artesans del poble 
o de fora han pogut mostrar les 
seves manualitats. Com a novetat, 
s’ha volgut impulsar el mercadet 
amb una demostració de Nadales 
que varen fer tant la coral Voce in 
Camera com la coral Castell Llubí.

Aquest any per nadal 
l’Ajuntament també ha volgut 
donar un impuls al petit comerç, fent publicitat de les petites empreses 
i organitzant un sorteig entre els que comprin productes al Mercadet de 
Nadal a Llubí.

El perquè del meu canvi
Estimats llubiners i llubineres,
Primerament vull agrair a la batlessa i el seu equip de govern per deixar-me un espai en 

“Es saig de Llubí”, sent el meu primer saig com a REGIDORA NO ADSCRITA A CAP PARTIT. I 
molts de vosaltres vos demanareu: què vol dir, o què significa que na Marga faci un escrit ella 
tota sola? Al mateix temps segurament molts ja n’estareu assabentats del per què, emperò 
pels que no, voldria explicar-vos els fets. 

El mes de Juny passat a una junta del PP Llubí, ALGUNS membres de la junta varen votar 
a favor de la meva expulsió. A principi de legislatura les coses ja anaven alterades, i l’única 
explicació a aquest estat nirviós d’alguns regidors i poques ganes de fer feina era que havíem 
passat de governar durant molts d’anys a formar part de l’oposició; evidentment, és molt dur 
haver de mollar la cadira... Ara bé, el que va encendre el foc  va ser el ple de la bandera i el dels 
pressuposts. Va ser el moment en que em vaig posicionar en contra de Miquel Perelló, perquè 
no estava d’acord amb ELL, però NO vaig votar ni en contra ni diferent als meus. La resposta de 
Miquel va ser enviar una carta al partit allà on em criticava, la mateixa en la que també criticà 
a Joan Ramis per no oposar-se als meus fets. 

He de dir que per en Joan nomes tinc paraules d’agraïment i crec que ha estat un honor pels 
llubiners/es haver tengut un batle com ell. Després d’aquesta carta es va convocar una junta a 
Llubí on me demanaren la dimissió. Jo no vaig acceptar-la i me varen expulsar. REPETESC i no 
me cansaré mai de dir que NO TOTS estigueren d’acord... El procés oficial d’expulsió era llarg i 
per això vaig decidir donar-me de baixa del PP, ja que no podia seguir fent feina amb gent en la 
que havia perdut la confiança. Ara bé, com l´acta de regidora és meva, perquè així ho ha triat el 
poble, ara form part del Grup Mixt i seguiré fent feina per tots els llubiners i llubineres als que 
represent fins que acabi la legislatura.

A tots el votants del PP les vull dir que jo no me girat la camisa, que sempre em sentiré del 
PP i que és una pena que per culpa d’uns tot senn vagi a norris. L’única conclusió i resposta que 
hi trobo a tot això es “sa comandera”. No vull allargar-me més amb aquest tema, a l’acta del 
ple trobareu la meva carta amb mes explicacions del tema o també al meu perfil de facebook.

Voldria aclarir que ser a l’oposició no es nomes anar als plens, o posar-se la corbata el dia 
de la foto. NO ÉS AIXÒ. Hi ha molta feina si un vol. Ser a l’oposició és preocupar-se cada dia dels 
nostres ciutadans i fer feina dia a dia per tots vosaltres. Al mateix temps també puc dir que es 
molt difícil fer oposició davant un equip de govern unit i amb moltes ganes de fer feina.

Com a persona responsable amb la meva feina, serè critica amb les actuacions que cregui 
que no beneficien al poble, i alhora també recolzaré l’equip de govern amb tot el que sigui fer 
un bé per aquest; així com al darrer ple vaig recolzar els pressuposts.

Vull donar les gràcies a totes les persones que han estat al meu costat durant tot aquest 
temps tant difícils per jo, família, amics/gues i altres anònims, moltes gràcies de tot cor. Després 
d’una troncada es quan una persona agafa forces i fora mirar cap enrere mira al davant. 

AMB EL CAP BEN ALT, així com vull fer feina pel poble de Llubí, vull agrair i desitjar-vos 
unes bones festes de Nadal i un bon any nou a tothom. Molts d’anys llubineres i llubiners!

Marga Gelabert. Regidora No Adscrita.


