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Lamentablement la pandèmia de COVID-19 continua pressionant la nostra societat i ara més que mai és necessària la decisió ferma de combatre 
aquesta terrible crisi sanitària, la confiança indispensable en la recuperació econòmica i l’esforç conjunt per al suport a les persones i col·lectius més 
perjudicats. Aquestes són les prioritats del pressupost municipal de Llubí.

El pressupost 2021 respon com no pot ser d’altra manera a una realitat econòmica i social difícil, marcada per la pandèmia COVID-19 i la crisi 
socioeconòmica i sanitària consegüent. En aquesta situació, el principal objectiu és aconseguir un pressupost eficient i realista, compatible amb reforçar 
la protecció social, mantenir la qualitat dels serveis i equipaments públics i permetre la continuïtat de la inversió pública. Per això els principals eixos 
són els següents:

- Equilibrar el pressupost municipal a causa de la baixada d’ingressos (estatals i autonòmics).
- Congelació de la pressió fiscal. El 2021 no s’incrementa cap impost, taxa o preu públic municipal a fi de reduir els efectes de la crisi econòmica.
- Reforç de la protecció social i les polítiques de suport a les persones (ajudes a famílies, reforç escolar, nova partida per ajudes al lloguer, etc.).
- Suport als serveis municipals i la conservació d’infraestructures i equipaments (la prioritat del bon manteniment i la conservació del nostre poble).
- Manteniment de les inversions d’acord amb la planificació estratègica. Es continuen les inversions per acabar els projectes ja iniciats la present 

legislatura com ara l’escoleta municipal, completar el projecte global d’enllumenat públic o executar plenament el sistema de conducció i drenatge de 
pluvials.

Els pressuposts municipals, després d’un procés participatiu, es varen aprovar definitivament el 23 de novembre amb el suport de l’equip de govern, 
l’abstenció del PP i l’únic vot en contra de Ciudadanos.

Determinació, confiança i solidaritat: 
les claus del pressupost 2021 a Llubí

L’administració local, la més propera als ciutadans, sovint és la que més 
visualitza els desastres de la crisi econòmica i els greus perjudicis de la 
crisi sanitària. És per aquest motiu que volem fer una crida a la solidaritat, 
la col·laboració i la complicitat activa en la lluita contra aquesta greu situació 
que ens ha tocat viure. Ajuntar esforços a tots els nivells i contribuir amb 
responsabilitat amb tot allò que pot alleugerir la crisi és de vital importància.

Lluny de la demagògia política, tan present actualment, de qui predica 
receptes impossibles (com ara abaixar imposts, per enfonsar els serveis 
públics) o bé adoptar mesures que ni un mateix ha practicat mai (quan sí ha 
pogut), aquest Ajuntament vol defensar clarament la gestió responsable dels 
doblers públics i la compensació de les necessitats socials, sense retallar ni 
renunciar als serveis públics que tots necessitam, més encara en aquesta greu 
situació de crisi i de pandèmia.

Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Llubí us volem donar 
les gràcies per la vostra col·laboració, per la comprensió respecte 
de restriccions i confinaments, per la responsabilitat general 
demostrada i per l'entorn de confiança que hem sabut construir 
conjuntament. Tots plegats superarem aquesta pandèmia.

Temps de pandèmia: 
la necessitat ajuntar esforços

L’any 2015, després de multitud de promeses i projectes incomplerts durant legislatures seguides, el nou equip de govern es fixa com a prioritat 
la construcció de l’anhelada escoleta municipal a Llubí. Després d’un llarg camí, avui l’escoleta és una realitat. Val la pena fer una mica d’història d’un 
procés ben planificat i participatiu.

El primer que es va fer va ser fer una presentació i consulta popular per decidir, de tres opcions possibles de compra, el solar de la futura escoleta 
13/11/2015. Per  votació popular es va triar el solar del carrer Roca Llisa.

Posteriorment es va iniciar la modificació de les Normes Subsidiàries per canviar l’ús del solar i es va procedir a la seva compra. El 2017 es va 
convocar un concurs públic per redactar el projecte, concurs organitzat conjuntament amb el col·legi d’Arquitectes. De les 152 propostes presentades, 
el Tribunal del qual formava part el president del col·legi d’Arquitectes, Ignacio Salas, i els arquitectes Emili Sagristà i Bartomeu Cerdà, tria com a 
guanyador el projecte del gabinet d’arquitectes AULETS. Sebastià Martorell dur a terme el projecte executiu que es finalment aprovat per l’Ajuntament 
dia 16 de juliol.

Durant tot aquest temps, l’Ajuntament gestiona la part més difícil: les possibilitats de finançament. L’escoleta finalment és finançada amb una 
subvenció del Consell de Mallorca per valor de 225.000 €, per un préstec municipal de 400.000 € i per 200.000 € del pressupost municipal de 2019.

El 22 de juliol 2019 s’adjudiquen les obres a l’empresa Sampol. Paral·lelament es convoquen oposicions per al personal docent i així complir amb 
els requisits de la Conselleria d’Educació per a l’homologació de l’escoleta. Les treballadores són Margalida Jaume (coordinadora) i Joana Maria Capo 
i Caterina Trobat i Nuria Juanias (tècniques). 

Actualment, durant aquest mes de desembre i després d’aturades causades per la pandèmia, s’estan acabant les obres. L’escoleta intentarà obrir 
les portes el proper mes de gener i desitjam que les famílies i el alumnes de 0-3 anys de Llubí la puguin gaudir durant molts d’anys.

El somni s’ha fet realitat

En el plenari de dia 14 de desembre es va dur a terme el recompte 
de vots de la votació del nom de l’escoleta. El procés participatiu va 
començar amb un període on ens varen arribar 14 propostes per donar 
nom a l’Escoleta Municipal de Llubí. D’aquestes propostes el dia 23 de 
novembre el Consell Escolar de l’escoleta i el Plenari de l’Ajuntament 
varen triar dues propostas cada òrgan. El dia de la Fira Tradicional s’obrí 
el termini perquè els veïnats i veïnades de Llubí poguessin triar entre 
les propostes següents: CAERA, EIXAM, MOIXAINA I PETITS LLOPS. En 
total varen participar 280 persones, de les quals 111 varen votar el nom 
de EEI MOIXAINA, essent l’opció més votada. Per tant, ja tenim nom per 
a la nova escoleta!

Ja tenim nom per 
l’escoleta

El drenatge de les aigües pluvials de la carretera és un altre tema 
pendent, essencial per a Llubí, que una vegada projectat havia estat 
pendent dins el calaix anys i anys.

El 2018, durant l’estiu, s’iniciaren les obres de les pluvials que una 
vegada actualitzades constaven de 6 fases. Començaren per la 6a fase 
precisament per connectar les aigües de la UAC2 a la resta de la xarxa 
que arribà fins la cantonada del carrer Sta. Margalida i la Carretera 
(subvenció del Consell de Mallorca del 2017).

Actualment s’estan executant les obres de les fases 4 i 5, també amb 
una subvenció del Consell del 2019, aquest tram va de la cantonada abans 
esmentada fins al carrer Mestre Vidal, on s’inclouen unes millores a la 
xarxa del carrer desaigua i una millora de tots els embornals existents. 

Finalment aquest mes de desembre el Consell ha concedit a Llubí 
la subvenció per executar les obres de les fases 1-2-3 dins el 2021. 
Una molt bona notícia per al nostre municipi atesa la importància i la 
seguretat d’aquest projecte global.

Drenatge de pluvials: 
una assignatura pendent 
de fa anys

El passat mes de juny l’Equip de Govern d’aquest Ajuntament 
va renunciar a les dietes de dues Juntes de Govern, una Comissió 
Informativa i les d’un Plenari perquè aquest doblers anassin a la 
partida d’Ajudes a Famílies. També el passat plenari de dia 14 tots 
els regidors acordaren que l’import de les paneres de Nadal fos 
per comprar torrons per a les famílies més vulnerables.

Un ajuntament 
solidari
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El passat 14 de desembre es va fer l’adjudicació a l’empresa Amer 
e Hijos per dur a terme el projecte d’asfaltatge del camí dels talaiots, 
des del camí de serveis fins a la ctra. de Sineu i des d’aquesta carretera 
fins al pou públic de Son Rossinyol. Aquesta iniciativa permet conjuntar 
la millora de camins rurals i potenciar el nostre patrimoni atès que 
s’aprofita per instal·lar una nova senyalítica dels llocs emblemàtics i 
d’interès d’aquest recorregut.

Millora de camins i 
recuperació del patrimoni: 
camí dels talaiots

Aquest darrer semestre s’ha fet el canvi d’enllumenat dels carrers 
Sineu, fàbrica, Pes, un tram del carrer de Mestre Ramon Martínez i 
un tram del carrer ses Planes. Després d’una estratègia de renovació 
progressiva de l’enllumenat públic de Llubí, l’any 2021 està previst 
acabar amb tot l’enllumenat pendent com són el carrer desaigua, el 
tram de ses Planes, el tram de Ramon Martínez, el carrer Roca Llisa i el 
tram de la Carretera de Roca Llisa fins a la sortida del nucli urbà cap a 
Santa Margalida. La renovació de l’enllumenat públic era una autèntica 
necessitat per al nostre poble i a la vegada una aposta sostenible d’estalvi 
i d’eficiència energètica.

L’enllumenat públic: 
un projecte planificat 
a llarg termini i que 
ja veu el seu final

Parc infantil del Poliesportiu
Aquest any l’Ajuntament ha sol·licitar un avantprojecte per dur a 

terme una remodelació de tot el poliesportiu. L’objectiu es tenir una línia 
clara d’actuació amb una bona planificació i que totes les intervencions 
que es facin tenguin una mirada de conjunt.

El primer pas serà la remodelació del parc infantil. Aquestes obres 
es faran amb l’ajuda del Pla d’Obres i Serveis del Consell de Mallorca 
2020-21.

Canvi de les lluminàries del camp de futbol
S’està previst que l’any 2021 s’executi el projecte de canvi de les 

lluminàries del camp de futbol a tecnologia LED, per continuar amb les 
actuacions per millorar l’eficiència energètica global. Aquest projecte 
serà finançat a parts iguals per la CAIB, el Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament de Llubí.

Connexió de pluvials de la UAC2 amb el carrer Roca Llisa
Aquest projecte té un cost d’uns 30.000 € i connectarà la xarxa de 

pluvials del carrer del Born (UAC2) al carrer Roca Llisa.

Projectes per a l’any 2021

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible posa les bases del debat de 
com ha de ser la mobilitat a Llubí.

A partir dels punts forts i fluixos detectats, s’ha fet un procés 
participatiu per tal de millorar encara més la proposta del pla i el seu 
desplegament planificat. Cal recordar que es pot consultar el Pla i les 
actuacions proposades al web de l’Ajuntament.

Una vegada definides les propostes d’actuació, es vol cercar el 
màxim concens per desenvolupar escalonadament cada una d’aquestes 
propostes, on hi intervenguin totes les parts implicades.

Llubí aprova el seu 
primer pla de mobilitat

El passat mes d’agost, l’Ajuntament de Llubí va obtenir el Distintiu per a la 
igualtat de gènere. D’aquesta manera s’ha implementat el sistema de gestió de 
gènere per a la integració de la perspectiva de gènere en la organització i en les 
polítiques i actuacions municipals.

Durant els següents dos anys hem de dur a terme diferents actuacions, 
que formen part d’un pla de compromís previ, per poder consolidar i conservar 
aquest Distintiu.

Un segell per aconseguir 
un pla d’igualtat

En aquest segon semestre l’Ajuntament després d’haver reorganitzat 
el pressupost 2020, ha tret una sèrie d’ajudes, tant per a les empreses 
com per ales famílies.

Ajudes a Famílies (Serveis Socials) La partida va ser incrementada 
per donar suport a les famílies més vulnerables que dia a dia van 
augmentant en nombre d’usuaris.

Ajudes per a material informàtic. La primera per als infants de 
primària i secundari on es varen beneficiar 42 alumnes i la segona per a 
joves de Batxillerat i estudis universitaris amb un resultat de 12 alumnes

Ajudes a les Empreses i cases vacacionals, que no varen tenir activitat 
durant l’Estat d’Alarma pel pagament del fems, amb un retorn del 25% 
del rebut. S’han rebut 35 peticions.

Ajudes 2020
En el marc de la prioritat que té 

aquest Ajuntament per aconseguir el bon 
manteniment i conservació del poble, 
durant el segon semestre de l’any s’han 
duit a terme les següents actuacions.

- Renovació de l’entapissat de totes 
les butaques del teatre municipal.

- Reforma dels banys i eliminació 
d’humitats de l’antic local de Càritas (en 
un futur seran les noves dependències 
de la policia local).

- Execució d’obres d’eficiència ener-
gètica i aïllament (doble paret i eliminar 
humitats) de la zona d’administració de 
l’Ajuntament i col·locació de noves fines-
tres en tota aquesta zona.

- Disposició d’un nou punt de recàr-
rega per a cotxes elèctrics a devora el 
teatre.

- Adquisició i disposició de nou mobiliari a la biblioteca.  

Actuacions de manteniment
i conservació

Durant aquest any s’han 
continuat amb les actuacions 
per la recuperació del valuós 
espai arqueològic des Racons. 
Les intervencions s’han centrat 
en la recuperació de l’entorn 
dels jaciments des d’una òptica 
històrica i de conservació patri
monial.

Dia 15 de desembre en 
col·laboració amb l’associació 
Pedra Foguera i els alumnes 
de 6è del CP Duran Estrany, 
es varen sembrar un total de 
20 alzines, acció inclosa dins 
aquest projecte de recuperació 
de l’entorn.

Continua la recuperació 
patrimonial dels talaiots

La covid-19 
no impedeix realitzar
les III Jornades d’Estudis Locals

El passat dia 7 de novembre, malgrat les dificultats i les circumstàncies de la Covid-19 es 
pogueren celebrar les III Jornades d’Estudis Locals. Enguany es dugueren a terme al teatre 
municipal i amb totes les mesures sanitàries. En aquesta edició es presentaren 16 comunicacions 
i l’obertura de l’acte fou a càrrec de Damià Perelló Fiol que ens va presentar “ Com s’ha anat 
formant el paisatge de Llubí al llarg de temps”.
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Sabies que...?
1.- L’any 1844 la primera mestra de l’escola pública 

de nines que hi va haver a Llubí, Margalida Mateu Ramis, 
cobrava sis vegades menys que el mestre de l’escola de nins 
que nomia Damià Ramis Llompart.

2.- Les monges franciscanes, instal·lades a Llubí des 
de 1863, se van dedicar de bon començament a l’educació 
infantil. L’any 1899 una monja amb titol de mestra, sor 
Agustina, se feia càrrec d’un centenar de pàrvuls, i una 
altra, sor Aina Verd, també amb títol de mestra, ensenyava 
a 84 alumnes a l’escola de nines del convent.

3.- La primera dona que va formar part de la Junta Local 
de 1a Ensenyança de Llubí va ser la Sra. Isabel Poquet 
Caimari l’any 1904 com a mare de l’alumne Jeroni Alomar, 
futur capellà afusellat pels franquistes l’any 1937.

4.- Dos inspectors d’educació de Balears van tenir 
familiars residents a Llubí. L’inspector Josep M. Barcia 
Gómez, actiu en el càrrec des de 22 de juliol de 1881 fins 
a l’any 1900, era el pare del metge de Llubí, Luis Barcia 
Calero, conegut com “es metge foraster”. L’inspector Joan 
Capó Vallsdepadrinas, destinat a Balears des de 1915 fins 
a 1937, era nebot de la mestra Maria Capó Barceló que va 
exercir a Llubí des de 1889 a 1915.

5.- Una monja franciscana d’Escorca, de nom Magdalena 
Rullan Solivellas, va ser mestra de l’escola pública de 
Llubí durant trenta anys, de 1916 a 1946. Primerament sor 
Bernardina, nom religiós de la mestra, va ensenyar al pis 
superior de l’escola del c/Bernat Coll, a ca es Potecari, i 
després, a partir de 1926, a un local del convent de ca ses 
Monges. En temps de la República l’escola de nines va 
passar a l’edifici de Can Ferrà, i més tard a Can Corbera, a 
sa Plaça de la Carretera. 

6.- Al començament del curs 1934-35 l’escola graduada 
de nins va rebre del Ministeri d’Instrucció Pública un lot de 
cent llibres de lectura i un aparell cinematogràfic que va ser 
rebut amb gran alegria per part de mestres i alumnes. 

7.- Fins a la Llei General d’Educació de 1970 els nins i 
nines anaven a escoles separades regides les de nins per 
un mestre i les de nines per una mestra. La única excepció 
eren les escoles rurals ubicades a llogarets o petits nuclis 
rurals, com va ser el cas de l’escola de sa Serra creada l’any 
1934, que va ser sempre mixta.

 
... Idò ara ja ho saps!!!

QUE L’ANY QUE VE SIGUI MILLOR

Estem a punt de deixar enrere un 2020 que sens dubte serà 
difícil d’oblidar per un motiu evident. Ha estat un any complicat 
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. De res serveix baixar 
el cap i resignar-se, des de Ciutadans volem donar ànims a tothom, 
agrair la responsabilitat mostrada a tots els llubiners i llubineres 
en uns temps tan complicats i animar a qui encara no ho té del tot 
clar a prendre i adoptar les mesures de seguretat necessàries per, 
entre tots, contribuir a la fi d’aquest mal son en un final d’any on 
comencem a veure la llum gràcies als avanços científics.
Volem aprofitar aquestes línies per agraïr a tota la gent que ha 
ajudat a contenir el virus i garantitzar la salut dels ciutadans. Menció 
especial a tots els sanitaris, científics que han desenvolupat una 
vacuna, a les cosidores que ens han proporcionat mascaretes, a n’en 
Jaume Vicari per desinfectar el poble, al personal públic que ha estat 
pendent, a totes les persones i empreses que tot i passar un moment 
extremadament delicat han mostrat la seva cara més solidaria. Ha 
estat complicat i segur que algunes coses s’haurien pogut fer millor 
però sincerament des de Ciutadans estem orgullosos dels Llubiners 
i Llubineres. Enhorabona a tots. 
Entrarem al 2021, un any que esperem poder tornar a la normalitat, 
sense lo de nova. Segur que l’any que ve serà millor. Molts d’anys i 
responsables festes! 

GRUP MUNICIPAL CIUTADANS LLUBÍ

QUE EL PRÓXIMO AÑO SEA MEJOR

Estamos a punto de dejar atrás un 2020 que sin duda será difícil de 
olvidar por una razón obvia. Ha sido un año complicado a cuenta de 
la pandemia Covid-19. Es inútil bajar la cabeza y resignarse, desde 
Ciudadanos queremos animar a todos, agradecer la responsabilidad 
mostrada a todos los Llubiners y Llubineres en tiempos tan 
complicados y animar a aquellos que todavía no lo tienen claro que 
tomen y adopten las medidas de seguridad necesarias para, entre 
todos, contribuir al final de esta pesadilla al final de un año donde 
comenzamos a ver la luz gracias a los avances científicos.
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todas las 
personas que han ayudado a contener el virus y garantizar la salud de 
los ciudadanos. Mención especial a todos los trabajadores sanitarios, 
científicos que han desarrollado una vacuna, a las costureras 
que nos han proporcionado mascarillas, a Jaume Vicari por 
desinfectar el pueblo, al personal público que ha estado pendiente, 
a todas las personas y empresas que a pesar de pasar un momento 
extremadamente delicado han mostrado su cara más solidaria. Ha 
sido complicado y seguro que algunas cosas podrían haberse hecho 
mejor, pero honestamente desde Ciudadanos estamos orgullosos de 
los Llubiners y Llubineres. Enhorabuena a todos. 
Entraremos en 2021, un año que esperamos poder volver a la 
normalidad, sin la coletilla de nueva. Estamos seguros de que el año 
que viene será mejor. ¡Felicidades y responsables fiestas!

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LLUBÍ

Des del Partit Popular de Llubí, volem aprofitar aquest escrit, primer 
de tot, per a desitjar-vos a totes les llubineres i els llubiners que 
passeu les festes de Nadal amb salut i alegria. Són unes festes molt 
diferents a les que estam acostumats però hem de ser positius i 
confiar en que 2021 sigui ja l’any de la recuperació, en tots els sentits, 
i que el malson viscut enguany s’acabi d’una vegada per totes.
En aquest sentit, volem agrair la responsabilitat mostrada fins 
ara per Llubí. Ara hem de seguir així; ja queda poc, ha de quedar 
poc, i per això tots i totes hi hem de posar de la nostra part. Sabem 
que és difícil, que hi ha mesures preses que no agraden, que hi ha 
moltes decisions del Govern que són incoherents i que ja són molts 
de mesos, massa temps, i estam cansats i cansades d’aquesta 
situació...però estam patint una pandèmia mundial front la que no 
ens podem relaxar, ara no.
Pel que fa la gestió feta al respecte per part de l’Ajuntament de Llubí, 
dir-vos que en tot moment hem estat a la disposició de l’equip de 
govern; ajudant en tot el que hem pogut i fent propostes en positiu 
perquè estam convençuts que ara no és moment de fer-ne política 
de la complicadíssima situació que vivim i que el que toca és ajudar-
nos entre tots. Sense crits, ni retrets ni estridències com fan alguns. 
Ara, hem de remar junts per a que ningú es quedi enrere.
Mostra del nostre vot de confiança en que des del consistori llubiner 
s’intenta fer el millor possible és la nostra abstenció pel que fa els 
pressuposts de l’equip de govern per a l’any que ve. Sabeu que, per 
norma general, l’oposició, sigui del color que sigui, sempre vota 
en contra dels comptes de qui governa; mostra de la nostra bona 
disposició en fer feina sense polèmiques per Llubí, ens abstenem.
Ara bé, això no lleva que estiguem conformes en tot el que faci i digui 
la batlessa. Ja fa temps que la nostra portaveu a l’Ajuntament, Maria 
Ramis, alerta de la necessitat de no entrar en més problemes per 
Llubí i ja avisam, mitjançant aquest escrit, que estam totalment en 
contra de llevar zones d’aparcament al nostre poble; tal i com es 
contempla al Pla de Mobilitat de l’equip de govern i al qual hi hem 
votat negativament.
Fins ara, a Llubí no hi ha problemes seriosos d’aparcament però a 
partir d’ara n’hi haurà i això és el que no entenem de cap manera; 
que la batlessa provoqui problemes on no hi són. En aquest sentit, 
és molta ja la gent que ens ha mostrat el seu disgust amb aquesta 
decisió presa i el nostre compromís és de defensar-vos on i com 
faci falta perquè ja no només xerram de no poder aparcar si no de 
pèrdues econòmiques importants pels negocis del nostre de poble i 
això no ho podem permetre.
Dit això, ànims i bones festes!

PARTIT POPULAR DE LLUBÍ

Únicament quinze dies 
separen dues jubilacions de dos 
treballadors ben coneguts al 
nostre poble, la d’en Toni Perelló 
(Boira) i la d’en Jaume Comes, 
dues persones estimades i molt 
importants pel funcionament de 
l’Ajuntament. De ben segur que 
els trobarem a faltar. Només 
ens queda desitjar-los que 
gaudeixin plenament d’aquesta 
nova etapa i donar-los les 
gràcies per tota la dedicació i 
feina feta.

Un doble comiat

Des d’aquest butlletí volem donar la benvinguda a Guillem Moya 
Vachiano de Binissalem que farà les funcions d’oficial de brigada i a Pep 
Lluís Muñoz Arreza de Lloseta que substituirà a Jaume Comas.

Benvinguda als nous 
membres de la brigada


