
Full informatiu núm. 3
Juliol 2017

Llubí
es saig de

informa

Ajuntament de Llubí



Llubí
es saig de

informa
Llubí
es saig de

informa

La rehabilitació i reforma 
de la Farinera 

Les obres de rehabilitació i reforma de la Farinera han 
començat a bon ritme i han d’estar finalitzades el 30 de setembre. 
A hores d’ara,  ja s’ha enderrocat la cotxeria que era el nexe d’unió 
amb el Moli, la qual cosa facilita una obertura a l’espai posterior de 
la Farinera. També s’ha canviat la coberta i s’ha començat el buit 
de l’ascensor. D’altra 
banda, l’Ajuntament 
ha firmat un conveni 
amb el Consell de 
Mallorca (Direcció 
Insular de Patrimoni) 
per tal de restaurar 
tota la maquinària 
que hi havia a la 
Farinera.

Dos anys de legislatura
El 13 de juny de 2015 es va constituir l’actual Ajuntament amb un nou equip de govern, un equip plural i divers, format per tres entitats polítiques 

diferents però amb una visió de Llubí compartida i amb una manera d’actuar consensuada. Durant aquests dos primers anys s’han fet moltíssimes 
actuacions i iniciatives, que es podrien resumir dins les següents prioritats:

- Aposta ferma pel bon manteniment i la conservació d’equipaments, espais i edificis públics (escoles, poliesportiu, teatre, biblioteca, centre 
sanitari, mobiliari urbà, carres i places...)

- Nous projectes, sempre planificats i consultats (nova escoleta municipal, obres a la Farinera i Molí d’en Suau, eliminació barreres arquitectòniques, 
canvi progressiu lluminàries i xarxa elèctrica...)

- Impuls decidit als serveis socials, la cultura, l’esport i la joventut (millors serveis socials, programa enganxa, tallers per a gent major, casal de 
joves, activitats esportives, oferta cultural contínua...)

- Més atenció al comerç, a la dinàmica econòmica de Llubí i al medi ambient (fira de la tapa, firetes Nadal i Son Ramis, promoció producte local, 
reforestació aparcament ermita, retirada enderrocs, neteja camins i espais públics fora vila...)

Totes aquestes iniciatives s’ha pogut realitzar gràcies a la gestió de l’equip de govern i la col·laboració de l’oposició, però sobretot gràcies a la 
participació i l’ajuda dels llubiners i les llubineres. La consulta, informació i participació de la gent era un compromís de tot l’equip de govern i en el 
futur, no ho dubteu, ho seguirà essent. 

La escoleta de Llubí 
ja té projecte definit 

Una vegada convocat el concurs d’idees de la futura escoleta infantil de Llubí, dia 29 i 30 de 
març es va reunir el jurat a la seu del Col·legi d’Arquitectes. Formava part del jurat el president 
del Col·legi d’Arquitectes (Ignacio Salas), un arquitecte de prestigi (Emili Sacristà),  l’arquitecte 
de l’Ajuntament (Tomeu Cerdà), la batlessa (Magdalena Perelló), el regidor d’urbanisme (Joan 
Ramis) i el regidor Miquel Perelló. Dels 150 projectes presentats, el que va obtenir més puntuació 
va ser el projecte anomenat Embat realitzat pels arquitectes Sebastià Martorell Mateo i David 
Tapias Monne.   

Els principals projectes varen ser exposats dia 27 de maig, al Casal d’Entitats. 
El consistori juntament amb els arquitectes guanyadors del concurs d’idees ja estan fent 

feina per acabar d’enllestir el projecte. 

II edició de 
“Llubí va de tapes amb tàperes”

Per segon any consecutiu l’Ajuntament ha organitzat la fira  “Llubí va de Tapes 
amb Tàperes” amb gran èxit de participació, tant dels comerços com també dels 
visitants a la fira. Aquesta fira fomenta la tàpera com a producte emblemàtic de 
Llubí i al mateix temps permet la promoció dels comerços a través dels seus 
productes culinaris.

Introducció de l’anglès 
a l’escola d’estiu

Un ajuntament s’ha d’implicar en l’àmbit educatiu del seu 
municipi. Així, enguany, l’Ajuntament de Llubí farà possible  
que l’escola d’estiu introdueixi l’anglès a les seves activitats, 
concretament dins el context de l’esplai de l’escola d’estiu. Es tracta 
de donar una primera passa per impulsar la llengua estrangera i 
el joc és la millor fórmula per un aprenentatge vivencial i divertit.

Retirada 
de símbols 
franquistes 
al nostre poble 

En el plenari de dia 18 de gener de 2016, a 
instàncies de la proposta escrita del Col·lectiu 
es Fiblò de Llubí, es va aprovar la retirada de 
la inscripció franquista de la creu del Molí de 
Son Rafal. Per tal de salvaguardar al màxim 
el patrimoni històric d’una creu del 1860, 

evidentment catalogada, es va encomanar un informe especialitzat 
(elaborat per la historiadora de l’art Caterina Gelabert) i es va tramitar 
l’autorització de Patrimoni del Consell de Mallorca. Aquest mes de 
juny s’ha duit a terme la retirada i la restauració de la Creu (feta pel 
restaurador Pere Terrassa).

He comprovat el nom del restaurador, i està bé.

El merescut homenatge 
a Jeroni Alomar Poquet

Dia 7 de juny es compliren 80 anys de l’afusellament del pare Jeroni 
Alomar Poquet. Aquest mateix dia, l’Ajuntament li va voler retre un sentit 
i merescut homenatge i posar en valor la seva persona i la dels seus 
familiars. L’acte es va celebrar el cementeri de Llubí, on assistiren més 
d’un centenar de persones. En aquest emotiu acte d’homenatge i record 
varen intervenir l’escriptor Gabriel Janer Manila, Nicolau Pons i Llinàs 
(es va llegir la seva intervenció), Celestí Alomar (en nom de la família 
Alomar Poquet) i la batlessa de Llubí en nom de l’Ajuntament. Aquest 
homenatge es va completar amb una interessant conferència, dia 9 de 
juny, a càrrec de Biel Alomar Serra i Lluis Colom a la qual es va aportar 
algunes cartes inèdites i nova informació entorn a l’afusellament de 
Jeroni Alomar. 

Llubí acull el certamen 
de teatre de gent gran

El febrer passat l’Ajuntament de Llubí col·laborà amb el Consell de 
Mallorca per acollir en el teatre municipal el CERTAMEN DE TEATRE DE 
GENT GRAN, on les associacions de gent gran de Mallorca pogueren fer 
les seves representacions teatrals que ompliren de gom a gom durant 
quinze dies el teatre. 

L’Ajuntament vol aprofitar aquest bolletí per donar l’enhorabona al 
Consell per aquesta iniciativa del teatre de la gent gran i a tots aquells 
actors i actrius que hi participaren. El certamen demostra que la 
promoció de la cultura no ha de tenir barreres socials ni d’edat. 

Programa enganxa
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament ha duit a terme el 

programa enganxa que dóna suport educatiu als infants de primària. 
Durant el curs 2016-2017 han participat en aquest programa 25 
alumnes.

La valoració de l’equip de docents ha estat molt positiva.

Font de la carretera: 
el compromís
de demanar les coses

L’Ajuntament està plenament compromès amb la informació pública i 
la participació de la gent que viu al nostre poble. Massa sovint les decisions 
municipals a Mallorca han estat cosa del batle de torn o d’un grup reduït de 
persones. Per aquest motiu, el solar i projecte de l’escoleta, els pressuposts 
municipals o les principals inversions han estat fins ara informades i consultades 
a reunions públiques (fins i tot amb la presència dels tècnics respectius) i 
mitjançant noves tecnologies. Fins ara la participació de les persones és 
modesta, però molt positiva. Per aquest motiu seguirem animant a la gent a 
implicar-se més en el projecte de poble que podem fer entre tots i per a tots.

El darrer exemple de procés participatiu ha estat el futur de la font de 
la carretera. Després del recull d’idees, reunió informativa de les diferents 
propostes i procés de votació per diverses vies, els resultats han estat els 
següents:

Persones participants = 136
1. Canviar la ubicació de la font = 45 vots
2. Deixar la font tal com està = 9 vots
3. Reconvertir la part basal en una jardinera = 15 vots
4. Llevar-la i no reubicar-la = 64 vots
5. Vots nuls = 2
6. Vots en blanc = 1

Obres per a la millora d’equipaments i infraestructures 

La instal·lació 
d’hidrants

La seguretat és una prioritat. S’han 
instal·lat 4 boques de reg noves als carrers 
de Llubí i s’han posat senyalitzacions i 
boques adients a quatre instal·lacions ja 
existents. Les boques de reg són eines 
essencials per desenvolupar la tasca 
dels bombers en cas d’emergències. 

L’accessibilitat al casal 
d’entitats

També han començat les obres al casal d’entitats que tenen 
per objectiu permetre l’accessibilitat a aquest edifici municipal. 
S’instal·larà un ascensor que anirà de la planta baixa a la primera 
planta per facilitar l’accessibilitat a la gent major i les persones 
en dificultats de mobilitat. D’altra banda, es farà un bany per 
a discapacitats a la primera planta per tenir l’edifici adaptat a la 
normativa actual. 

Suport a les persones 
amb dependència 

L’Ajuntament de Llubí impulsa el programa “Envellim amb qualitat 
de vida”, a través dels projectes d’experiència professional per a 
l’ocupació dels joves amb estudis de grau superior.    

  Cada dilluns i dijous (casal Tercera Edat, 10 h-12.30 h) les persones 
de Llubí valorades amb algun grau de dependència poden fer un seguit 
de tallers que tenen per objectiu estimular les capacitats cognitives, 
millorar el benestar emocional i evitar l’aïllament social. Un taxi va a 
cercar aquelles persones que ho necessiten i el programa també es pot 
fer a cases particulars (1 hora a la setmana) per a aquelles persones 
que no poden desplaçar-se per motius de salut.                                                                      

En aquests moments 14 llubineres i llubiners participen en aquest 
programa.

Diada de l’esport
Dia 20 de maig es va dur a terme una nova diada de l’esport, 

la cloenda d’un mes d’activitats perquè nines i nins que volgueren 
conèixer esports minoritaris com ara el handbol, spiribol, bàsquet, 
bàdminton o beisbol acabassin amb una petita competició. La 
diada es va completar amb un escacs gegant i amb jocs per als 
més menuts, tot amb la col·laboració  del Consell de Mallorca. 

Més tard es va celebrar un sopar,  la recaptació del qual va 
ser destinada a ASPANOB. L’Ajuntament vol agrair a tots els 
participants les seves aportacions. 

La millora 
de l’enllumentat públic

Gran part de l’enllumenat del carrer de la Creu i del carrer de 
Son Bordoi  ha estat reformat. La reforma ha consistit en canviar 
el cablejat, posar faroles noves i incorporar les bombetes LED per 
aconseguir una major eficiència energètica. Abans del 31 d’agost 
s’haurà acabat el projecte del carrer de la Creu fins a l’Ajuntament, 
plaça de l’Església, carrer Rector Tomàs, Bernat Coll, Son Bordoi i 
Roca Llisa (tram carrer de la Creu fins a la carretera).

Dins l’any 2017, es trauran a licitació les obres de reforma 
de l’enllumenat per executar la plaça de la Carretera, carrer 
Traginers, una part del carrer Nou i el carrer de Santa Margalida. 
Aquest mes de juny s’ha convocat el Pla d’obres i serveis 2017-
2018 del Consell on l’Ajuntament de Llubí tornarà a presentar una 
altra part d’enllumenat corresponent al comptador del Moli de Son 
Rafal. El més important és seguir una planificació. 
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Sabies que...?
* El proper 4 d’agost farà 100 anys que el mestre Vidal 

va organitzar per als infants de les escoles “La festa 
de l’aucell a Llubí”. Segurament s’emmarcava dins el 
programa de les festes de Sant Feliu. Després, Sóller va 
ser el segon poble de Mallorca que organitzà una festa 
semblant. Es perseguia el respecte dels més joves cap a 
aquests ocells davant  el costum molt estès d’anar a treure 
nius.

 * El 3 d’agost de 1930 es va inaugurar solemnement 
el nou cementeri de la carretera d’Inca. Així es va iniciar 
un llarg procés de trasllat de despulles del cementeri vell 
(extrem del carrer de la creu) fins al cementeri nou, i que 
va durar fins ben entrats els anys 50 del segle passat.

* L’agost del 1888, el llubiner Llorenç Arrom Oliver 
va dur una mostra de tàperes a l’Exposició Universal 
de Barcelona. L’Ajuntament de Llubí hi va destinar 40 
pessetes.

* A les festes de Sant Feliu de 1939 debuta la 
“Banda Infantil de Flechas de Llubí” acompanyant els 
“cabessudos”. Aquest era “el Año de la Victoria” i les 
carreres es feren al cos de Son Torrens.

... Idò ara ja ho saps!!!

El Pacte de Llubí; el govern de les capritxades
 
Els dos anys del pacte entre Més, PI i Feina per Llubí són totalment 
decebedors. Amb el pas dels mesos s’ han llevat la careta i el que havia 
de ser un govern de transparència, diàleg i consens s’ha convertit en el 
de la imposició i les capritxades per interessos partidistes.
L’ únic que han fet fins ara és desfer tot el que havia fet el Partit Popular. 
Varen començar malament i acabaran pitjor perquè en l’ únic que 
s’ esforcen és en voler fer del poble un municipi sense perspectives 
econòmiques en positiu i en desmarcar-se de tot allò que estigui 
relacionat amb el nostre país. Els fa al.lèrgia tot el que sigui d’ àmbit 
nacional, seguint així l’argumentari que el Pacte de Francina Armengol 
segueix a les Balears basat en la radicalitat de Podemos.
El ‘rodillo’ el passen com volen a Llubí. Fins i tot disfressat en forma de 
‘consulta popular’ amb el que volen fer creure que prenen decisions en 
base al que decideix el poble. És tot al contrari.
Mirau, un exemple clar de la imposició de Més, PI i Feina per Llubí 
ha estat el de voler obrir un suposat ‘procés participatiu’ amb tota la 
intencionalitat del món de llevar la font de la Plaça de sa carretera. 
La trampa era aquesta: voler fer creure que feien una pregunta als 
residents al municipi per a que opinessin respecte a si trobaven que 
s’havia de llevar la font, quan tanmateix ja ho tenien decidit. Tant és 
així que per intentar evitar polèmiques, es treuen de la màniga aquesta 
“consulta” que a Llubí no es va aprovar per l’ òrgan competent que és 
en ple i per majoria absoluta, per la qual cosa no té cap tipus de valia. 
Com sempre els perden les formes. El predicar el que no creuen. Ho 
sabem tanmateix que volien llevar la font, no fa falta ho disfressin amb 
consultes que són completament anul·lables. A més, si consideren 
que amb el vot favorable de 62 persones a un municipi de 2.300 és 
representatiu van ben errats. 
La polèmica per la font és només un exemple. Però n’hi ha més com 
ho és, per exemple, que el pacte de Llubí s’hagi llevat de damunt les 
responsabilitats urbanístiques, deixant només un arquitecte. Amb 
aquesta decisió els expedients d’obres s’ estorben mesos en tenir 
resposta i és un autèntic desgavell tot el que té veure amb Urbanisme. 
Un absolut descontrol,vaja.
El que tenim molt clar és que les esquerres no fan res per a que Llubí 
sigui un poble de referència, per a impulsar la seva activitat comercial 
i empresarial i, sobretot, per a dotar als llubiners  de més eines amb 
les quals tenir més i millors oportunitats laborals. De fet, aquest és 
l’objectiu per al que tanta feina hem fet, feim i ferem des del Partit 
Popular.
No consentirem que Llubí s’hagi convertit en un poble dormitori, 
perque la majoria de residents han de cercar feina a fora poble. Aquest 
pacte llubiner no creu ni el potencial del municipi ni en la seva gent. 
Llubí es mereix una gestió molt millor dels recursos públics i per això 
seguirem fent feina des del Partit Popular. Perque només amb les 
polítiques serioses i rigoroses del PP podrem recuperar un poble que 
ja comença a estar malmès per culpa de Més, PI i Feina per Llubí.
Amb tot, no hem d’oblidar que a Llubi Sant feliu es sa millor festa de 
s’estiu, i hem d’aprofitar aquests dies per desconectar de la rutina i 
divertir-mos.   Des de la Junta Local del partit Popular de Llubi vos 
desitjam a tots i a totes unes molt bones festes.

Una aferrada ben forta i  VISCA SANT FELIU !!
 

PARTIT POPULAR DE LLUBÍ
 

Espai cedit per 
l’Ajuntament als amics 
de l’Amo en Jaume 
de Son Servera

Homenatge a Jaume Puigròs, L’ AMO EN JAUME DE SON SERVERA
El passat 16 de desembre ens deixà Jaume Puigròs Servera, de Can 

Pocafarina. Probablement molts no sabeu de qui parlem, però segur que 
més d’un va compartir una estona agradable amb l’amo en Jaume de 
Son Servera. Durant més de 15 anys va recórrer diàriament els més de 
45 quilòmetres que separaven Son Servera, el seu poble de naixement, 
de Llubí per passar una estona agradable amb nosaltres. Quan arribava 
a la nostra localitat li agradava contemplar el campanar; per això, 
sovint quan li preguntaven si creia que era mereixedor d’un homenatge 
replicava que li agradaria una repicada de campanes. Malauradament, 
aquest homenatge mai no arribà. Per això volem aprofitar aquest espai 
que ens ha cedit l’Ajuntament per recordar la seva figura, la d’un home 
que sempre tenia un somriure per regalar-nos i una anècdota a contar i 
que estimava el nostre poble com un llubiner més.

Jaume, gràcies per tot. No t’oblidarem mai!

meteollubi.com
De l’1 d’agost del 2008 al 10 de juny del 2017

La temperatura més alta ha estat 41,2 ºC 27/07/2013
La temperatura més baixa -2,7  ºC 27/02/2013
Ratxa de vent més alta 75,8 km/h  05/02/2017
Precipitació màxima en un dia      103,6 mm   05/06/2017
Precipitació màx en un hora 59,4 mm   18/08/2013
Intensitat màxima 5,7 mm/min 18/12/2016

Sant Feliu ja es aquí!
Com ja sabeu tots, ha arribat l´estiu, i amb ell, el que esperam tots 

el llubiners i llubineres, SANT FELIU, el nostre patró! 
El millor de l’any ve carregat de símbols protagonistes de la festa: 

carrers engalanats, banderes a les balconades, dinars de família, bauxes 
amb els amics, caparrots, el motoret, la verbena, l’ofici, i un llarg etcètera, 
tot pensat perquè en gaudeixin nins, joves i gent de totes les edats. I el 
millor de tot és que segur que estarem ben entretinguts! Brindarem, 
ballarem i riurem, baix el renou del paperí; amb tot un conjunt de 
sensacions i emocions que ens senyalen celebració i festa.

Esper que tots pugueu gaudir dels actes que ens ha preparat 
l´equip de govern amb els vostres éssers mes 
estimats. I en aquests dies tan especials per a 
tots nosaltres, vos desig de tot cor un bon 
S A N T FELIU!

Una abraçada molt 
forta i VISCA SANT 
FELIU!

Marga Gelabert.
Regidora no 

Adscrita.

El programa “visibles”  
i “joves qualificats” a Llubí 

Gràcies al programa Visibles del SOIB s’ha pogut realitzar la neteja del 
camí de Son Prim, el pou públic de Son Prim, el S’acost i la voravia del Pes. 
Des de l’Ajuntament de Llubí volem agrair la important tasca feta i la implicació 
del personal contractat.

D’altra banda el programa de Joves Qualificats (també del SOIB) encara 
està en marxa. Gràcies a aquest projecte i les persones implicades l’Ajuntament 
pot realitzar el programa de “Envellim amb qualitat de vida” i posar en marxa 
una App  de l’Ajuntament per interactuar amb els ciutadans.


