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El pla turístic de la 
mancomunitat en 
col·laboració amb l’ATB

La Mancomunitat del Pla ha 
realitzat en col·laboració amb l’ATB 
(Conselleria d’Innovació, Recerca 
i Turisme) uns fulletons per tal 
de promocionar turísticament els 
pobles del Pla de Mallorca i donar a 
conèixer els seus aspectes històrics, 
patrimonials, gastronòmics i els seus 
productes locals. Si voleu fer un cop 
d’ull a aquesta promoció visitau www.
comacanostraenlloc.com.

El nou any i els nous projectes 
Lluny de l’arbitrarietat, l’Ajuntament segueix amb el compromís de dur a terme les inversions consultades al nostre poble i que suposen una 

planificació a mig i llarg termini. Així, en el transcurs del 2018 es duran a terme els següents projectes:
• Mitjançant la subvenció del Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, Llubí podrà disposar d’un nou espai públic que serà habilitat com a plaçeta 

urbana al centre del poble. Aquest espai unirà el c/de la Creu i el c/ rector Tomàs i amb aquesta actuació s’acabarà el projecte global de Sa Farinera- 
Molí de Can Suau. 

• Després de l’estiu de 2018, la piscina municipal serà remodelada i s’eliminaran les barreres arquitectòniques actuals. Aquesta necessària 
actuació es durà a terme amb pressupost municipal i l’ajuda del Departament de Cultura, Esports i Patrimoni del Consell de Mallorca. 

• Tendrà continuïtat el projecte global de millora de l’enllumenat públic de Llubí. Durant el 2018 s’executarà la part del comptador de la plaça del 
moli de Son Rafal. L’actuació es realitzarà mitjançant finançament del Pla d’Obres i Servei 2017.

• El 2018 també s’executarà la primera fase de la nova recollida de les aigües pluvials. L’objectiu és millorar el drenatge entre el carrer Roca Llisa 
i LA plaça de la Carretera. Les obres també es realitzaran mitjançant el POS 2017. 

• Després d’aconseguir energia més eficient i neta al Poliesportiu municipal a través de la instal·lació de plaques solars, el 2018 s’instal·laran 
lluminàries LED al camp de futbol cosa que millorarà la il·luminació, estalviarà energia i evitarà reparacions.

Pressupost 2018: l’apuntalament del canvi iniciat a Llubí 
L’equip de Govern, després de consultar la proposta de pressuposts 2018 a la reunió de dia 5 de desembre , els ha presentat a Ple per a la seva 

aprovació. El pressupost (1.585.661 €) reflecteix el canvi iniciat a Llubí amb el canvi de legislatura: planificació coherent, manteniment i inversions, 
dinamisme pel nostre poble i prioritat per les persones. Aquest pressupost aconsegueix reduir la despesa corrent, gràcies a l’estalvi i la gestió eficient, 
per dedicar-ho als serveis públics i la inversió.

L’obra Social la Caixa 
col·labora amb l’Ajuntament 

L’Obra Social la Caixa ha atorgat a l’Ajuntament de Llubí la quantitat de 
1.898 €. Aquests recurs econòmic es destinarà a condicionar millor l’espai de 
la Tercera Edat mitjançant dos armaris que seran habilitats. 

El passat 4 de novembre va tenir lloc la inauguració del centre 
sociocultural de Sa Farinera. Assistiren a l’acte el president del 
Consell de Mallorca, el conseller insular de Desenvolupament 
Local i la directora insular de Patrimoni. La Farinera, ara totalment 
reformada, respon al compromís de l’Ajuntament de crear nous 
equipaments i a la vegada recuperar i preservar el patrimoni 
cultural i etnològic de Llubí. 

Continua la tasca: 
suprimir barreres 
arquitectòniques 

El mateix dia 4 de 
novembre, l’Ajuntament i els 
representats del Consell de 
Mallorca varen inaugurar les 
obres fetes al Casal d’Entitats 
i la instal·lació d’un ascensor 
que permetrà definitivament 
l’accessibilitat adequada al 
casal. 

Sa Farinera, 
el nou centre sociocultural 
per a Llubí
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18 Anys de la fira de la mel
Llubí ha aconseguit la majoria d’edat de la Fira de la Mel: 18 anys. Una fira que ha sabut preservar la dedicació 

exclusiva i especialitzada en tot allò que envolta el món de les abelles i l’apicultura. Una fira que només es 
complementa amb la presència de l’empresa local i de les associacions del municipi. Una fira ben consolidada que 
enguany ha tornat a ser visitada per multitud de gent.

L’Ajuntament fa costat 
a la diversitat de l’esport 

El passat 6 de desembre es va organitzar una diada esportiva per 
tal de promoure esports que es consideren minoritaris. Els participants 
varen poder conèixer i practicar el senderisme, cicloturisme, volta 
en cavall i l’esport d’equilibri slackline. L’activitat va comptar amb la 
presència de 24 nines i nins del nostre municipi. L’agraïment a tots els 
participants i voluntaris que feren possible la diada.

L’Ajuntament promou 
l’eficiència energètica i 
l’energia renovable

S’han instal·lat 20 panells de plaques solars a l’edifici de 
l’Ajuntament per tal d’afavorir l’autoconsum energètic. Aquest 
fet se suma a la instal·lació dels panells solars tèrmics situats 
al Poliesportiu, per encalentir aigua, i a la reducció del consum 
energètic gràcies a la millora progressiva de l’enllumenat públic. 
Iniciatives que avancen cap a un municipi més sostenible i la reducció 
del consum d’energies contaminants. 

Per la protecció 
dels camins públics 
de Llubí

L’Ajuntament de Llubí ha signat un conveni amb el Consell de 
Mallorca amb la finalitat d’elaborar un catàleg de camins públics.

Un catàleg rigorós i actualitzat és important per a qualsevol 
municipi, ja que permet protegir el patrimoni propi, idear rutes 
d’interès cultural i crear projectes de recuperació i rehabilitació.

El llibre de les 
I Jornades d’Estudis Locals 
i convocatòria 
de les II Jornades

I JORNADES
D’ESTUDIS
LOCALS DE LLUBÍ

Dia 4 de novembre es presentà la 
publicació de les I jornades d’Estudis Locals 
davant un públic nombrós que es mostrà ben 
interessat. En el llibre es recullen un total 
de 21 recerques i treballs relacionats amb 
Llubí, que estan organitzats en Patrimoni, 
Història, Societat i Cultura, Geografia, Medi 
ambient i Territori. La presentació d’aquesta 
esperada publicació no va fer més que 
encoratjar les persones per la convocatòria 
de les II Jornades d’Estudis Locals que 
tendran lloc el novembre del 2018.

Gràcies al compromís de molts 
llubiners i llubineres, es varen recollir 
1.470 € per a l’Associació TUCSA en 
el sopar a la fresca de Sant Feliu. 
D’altra banda, al sopar de Son Ramis 
es van recaptar 380 € destinats a 
material per a l’escoleta i dia 22 
d’octubre, malgrat les inclemències 
meteorològiques, la caminada contra 
el càncer de mama va tornar a ser un 
èxit de participació. Es varen recaptar 
450 €. Aquest import va ser doblat 
com a contribució de l’Ajuntament.

Solidaritat a Llubí
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Sabies que...?
*... el proper 4 de gener farà 148 anys del crim de Son 

Bordoi. Tres lladres varen assaltar i cremar les cases de la 
carretera de Sineu i varen assassinar en Tomeu Capó que 
era el missatge. Na Catalina Alomar i la seva mare varen 
sobreviure a les ganivetades que reberen. El fet va tenir 
ressò a Mallorca i el glosador llubiner l’amo en Jaume Mena 
en va compondre un romanç que encara coneixen molts 
llubiners i llubineres. Era 1870.

* ... el 1886, als alzinars de Vinagrella, la Diputació de 
Balears va experimentar la introducció d’un cuc de seda que 
en lloc de morera menjava fulles d’alzina. No va tenir massa 
futur.

* .... el motor de gas pobre que movia la farinera de Can 
Suau era de la marca suïssa Bächtol, marca que avui encara 
existeix. El seu representant aquí era l’empresari madrileny 
León Orstein que ja treballava l’any 1915.

... Idò ara ja ho saps!!!

Nova il·luminació al Teatre
Els passats dies 9 i 25 de novembre es va estrenar la nova il·luminació 

al Teatre municipal mitjançant les lluminàries LED. Les obres Un tren 
anomenat desig i Smily varen poder gaudir d’una il·luminació gairebé 
professional a l’escenari. Aquesta inversió és una passa més per la 
modernització del teatre i una aposta clara per afavorir i dinamitzar les 
múltiples activitats que s’hi poden dur a terme.

La compra d’un solar al 
Poliesportiu es fa efectiva

Aquest passat novembre l’Ajuntament de Llubí va aprovar la compra 
d’un solar situat devora el vial de servei de la variant. Aquest solar 
donarà accés al Poliesportiu des de la variant i permetrà major connexió, 
aparcaments temporals o futures actuacions. 

Notícies breus
— Si estàs interessat en rebre les comunicacions de l’Ajuntament per 

whatsapp al teu mòbil(culturals i esportives, talls de carrers, altres avisos i 
informacions generals) has de passar les teves dades a l’Ajuntament. Aquestes 
seran tractades d’acord amb la Llei de protecció de dades i no seran facilitades 
ni utilitzades per altres finalitats diferents de les indicades. Aquest canal de 
comunicació únicament servirà per tenir informació de l’Ajuntament, i no serà 
apte per contactar amb l’Ajuntament.

— Us recordam que cada matí durant els dies 27-28-29 de desembre i dia 4 
de gener hi haurà activitats per als infants al teatre i a la canestreta. Consultau 
el programa d’activitats de desembre.

EL PARTIT POPULAR DE LLUBÍ, 
AMB LA IL.LUSIÓ DEL PRIMER DIA 
 
Primer de tot, des del Partit Popular de Llubí volem donar les gràcies a 
l’ Ajuntament de Llubí per a tornar-nos a donar l’ oportunitat de poder 
disposar d’ aquest espai escrit per a explicar el nostre parer respecte 
l’actualitat municipal. 
Mirau, el PP llubiner ha passat recentment per un procés congressual 
per a l’impuls de la junta local i fer feina més a peu de carrer; combinant 
l’ experiència amb la junventut i per a sumar-nos a tot allò que sigui 
positiu per l’ interés general del poble. 
Des que la junta ha estat renovada, amb l’ actual presidència de Benet 
Oliver, la primera passa que hem fet ha estat convocar i mantenir una 
reunió amb la batlessa, el portaveu del Pi i amb la portaveu de Feina per 
Llubí per a explicar-lis els canvis al nostre partit i que l’ impuls passa 
per a arromengar-nos més pel bé de Llubí. Lluny de confrontacions, 
volem sumar en positiu.
Precisament, una de les preocupacions que els vàrem expressar als 
presents, -en que també hi era el nou secretari general de PP de Llubí, 
Sebastià Perelló i la nova portaveu popular, Catalina Figuerola, a més 
del portaveu del Grup Municipal Popular, Joan Ramis-, és que algunes 
persones es puguin dur a nivell personal la disparitat d’ opinions. 
Nosaltres no entrarem en polèmiques estèrils ni en situacions 
desagradables en que qualqú es pugui sentir malament per pensar d’ 
una manera o d’ una altra. Tenim clar que no hi ha ningú ni millor ni 
pitjor per tenir una ideologia diferent. Per tot això, vàrem incidir en que 
els representants institucionals han de vetllar, precisament, per a que 
la bona convivència al poble no es capgiri per divergències polítiques. 
Pensam que no hi ha res més enriquidor que un debat sà i el compartir 
idees per, entre tots, arribar a punts de consens, que, a la vegada, ens 
ajudi a recuperar la bona imatge de la política.
Per tot això, passat el gruix de l’ autocrítica que hem fet, en el procés 
congressual del Partit Popular de Llubí, ens posam a disposició de l’ 
equip de govern i de tots els llubiners i llubineres per a fer feina de bon 
veres pel poble.
Dit això, vos desitjam que passeu unes molt bones festes i que el 2018 
sigui un bon any per a tots i totes!. Molts d’anys Llubí !!
 

PARTIT POPULAR DE LLUBÍ
 

Felicitació
Nadal és temps de retrobaments i celebracions amb les persones que 

més estimem. Desig que també sigui de reflexió, de pau i de solidaritat per 
a tothom, per aconseguir un any nou ple de benaurances.

Que aquest missatge de Nadal sigui motiu de felicitat i alegria. Una 
vegada més vos vull fer arribar les meves felicitacions. Molts d’anys, bon 
Nadal i bon any 2018.

Marga Gelabert
Regidora no adscrita

Benvinguda 
a nous treballadors 
de l’Ajuntament

Mitjançant l’ajuda del SOIB, l’Ajuntament pot iniciar petits 
projectes de suport a la gestió municipal i a la vegada apostar per 
l’ocupació de les persones. A través del programa Visibles, enguany 
comptam amb una persona per donar suport a l’Arxiu i una altra 
que té cura del manteniment dels edificis.

Gràcies al programa Joves Qualificats comptarem amb una 
persona dedicada a la biblioteca i una altra que podrà desenvolupar 
el Pla de Turisme 2017-18. També seguirem amb l’ajuda d’una 
persona per dur endavant el programa Envellim amb qualitat de 
vida.

Refermar l’aposta pel 
suport educatiu 

Per tercer any consecutiu l’Ajuntament, al costat dels Serveis Socials, 
ha posat en marxa el programa Enganxa. Aquest és un programa de 
suport educatiu adreçat als alumnes amb dificultats d’aprenentatge o 
desafavorits econòmicament. Aquests anys el programa ha demostrat 
ser important per avançar en la igualtat d’oportunitats dels nins i nines 
de l’Escola.


