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Els plens 
ordinaris se 
celebraran
mensualment
Serà el tercer 
dilluns a les 20 
hores

Junta de Govern local: 
segon i quart dilluns de 
cada mes a les 13.30h.

Ajuntament Ple: una
sessió mensual a celebrar
el tercer dilluns a les 20h.

Comissió informativa 
permanent general: 
dimecres de la setmana 
anterior a la celebració
del Ple ordinari a les 20h.

Comissió informativa 
especial de comptes: 
tercer dilluns del mes de 
maig de cada any a les 19h.

Diàleg i consens: els dos pilars 
del nou Ajuntament de Llubí

Batle Joan Ramis Perelló PP

1er tinent de batle Antoni Vallespir Perelló PP

2on tinent de batle Miquel Alomar Perelló PP

3er tinent de batle Margalida Gelabert Perelló PP

Regidor Tomàs Ramis Barceló PP

Regidor Gabriel Vicens Mir PSM-EN

Regidor Magdalena Perelló Frontera PSM-EN

Regidor Beatriz C. Rodriguez Fiol  PSM-EN

Regidor Cristòfol Riera Solé PSM-EN

Regidor Miquel Perelló Gelabert PSOE

Regidor Juan Ramis Ramis CxI

Joan Ramis Perelló Batlia

Antoni Vallespir Perelló Manteniment, infraestructures,
medi ambient, esports, personal, 
mobilitat i agricultura.

Miquel Perelló Alomar Economia, hisenda i urbanisme.

Margalida Gelabert Perelló Serveis socials, educació, sanitat.

L’Ajuntament 
de Llubí 
continua 

tenint només 
una sola 

persona amb 
dedicació 
exclusiva

Se tracta d’Antoni Vallespir i el 
seu sou es pagat íntegrament 
pel Govern de les Illes Balears, 
sense cap cost pel consistori.

Per a evitar malentesos, volem
informar-vos com queda el tema 

perquè sapigueu d’una manera clara 
i transparent qui cobra i qui no del 
consistori.
Aquesta legislatura, igual que a 

continua tenint només una sola 
persona de l’equip de govern que 
cobri la dedicació exclusiva. En 
aquest cas és el primer tinent de 
batle Antoni Vallespir. El seu sou és 

les Illes Balears, sense cap cost per 

(1911-2011)

els tres grans impulsors 
d’aquesta iniciativa

50.000€

Aquesta mesura fou
aprovada per unanimitat 

en el darrer ple ordinari 

comptarà a partir d’ara amb 
una Agrupació de Voluntaris
de Protecció Civil. El policia 

estat l’impulsor d’aquesta 
iniciativa
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Benvolguts llubiners i 
llubineres,

Pels que no em coneixeu soc en 

representant de Convergència

és mostrar-vos la meva i la nostra disposició de 

Per això, seguirem lluitant pels nostres principis, 
per les idees i il·lusions per les quals ens vàrem
presentar a aquestes eleccions I aquest serà el 
motiu pel qual seguirem fent feina, escoltant cada 
una de les vostres propostes i sugerències. 
Noltros en tenim moltes i creim que totes són en 

les a terme. 

Seguirem intentant lluitar pel centre de dia, per 
l’escoleta, per crear una escola de musica, perquè

lúdica, perquè les instal·lacions de les què disposam 
estiguin netes i cuidades, perquè els camins de fora
vila siguin transitables per a tots, etc.

d’aquestes festes que sentim tan nostres, 
participant i col·laborant en tot el què ens sigui 
possible intentant sentir-nos un poble unit i 

disfrutar tot l’any d’un poble viu. 

CANVI?

Benvolguts llubiners i llubineres, ens preparam, un 
any més, per disfrutar de les festes patronals del 

nova legislatura. Una legislatura que es presenta 
diferent a les anteriors, una legislatura que no 

Aquest fet obre les portes a la pluralitat d’ idees, 
a la diversitat i a la recerca del consens entre 

socialistes, que ens hem de felicitar per aquesta 
situació i per tant obrim les portes a la col·laboració
i a la cooperació en tot allò que sigui donar una 

en els diferents nivells per tots i totes i que quedi 
lluny de l’hermetisme i el sectarisme al que, 
desafortunadament, ens han acostumat els dos 
anteriors equips de govern. Molts i bons són els 
reptes que ens proposam per aquests anys vinents 
i de ben segur que intentarem trobar el suport 
necessari per dur-los endavant.

Sant Feliu. Unes grans festes, una mica repetitives, 
però unes grans festes a les que vos volem animar 

petits i tants d’ altres actes que, cada any omplen 
el poble de gent i vida durant uns dies. A aquests 
actes s’ hi ha d’ afegir el motoret, un element 

tal hem de gaudir i defensar. Es destacable que 
enguany suposarà, a més, l’ adéu d’ en Pere Antoni 

enhorabona. Resulta singular com d’ una iniciativa
popular es crea una festa que poc a poc s’ ha anat 
reconeixent arreu de l’ Illa. Es per això que ens 
agradaria que, per part de l’ equip de govern, s’ 
impliqués més a la gent del poble en l’ organització 
dels diferents actes, millor dit que es donés la 
oportunitat als llubiners i llubineres de decidir 
quines festes volen. Triar als grups que han de 
venir a tocar o escollir entre una festa de l’ aigua o 
un bou mecànic damunt la Plaça per exemple. Això 
es possible, per molt estrany que els resulti a certs 
grups municipals. El millor exemple el motoret. 
Aquesta manera de fer les coses sense dubte 
serà una de les nostres prioritats durant aquesta 
legislatura. 

espais públics per aquests dies. Volem demanar 
que participeu en les festes, que els visitants sen 

passeu tot lo bé que pugueu. 

estem a la vostra disposició.

Agrupació Socialista de Llubí PSIB-PSOE

UNA NOVA LEGISLATURA: QUATRE ANYS PER 
ENDAVANT

les nostres principals eleccions, municipals i 

de les èpoques de l’any més esperades, l’estiu i les 
nostres festes de Sant Feliu.

Sens dubte, l’inici d’una legislatura és un moment 
molt important per a un municipi. Per a l’equip 

l’oportunitat de començar bé les coses, de deixar de 

de canviar realment a un municipalisme actiu, 
emprenedor i participatiu. 

a les darreres eleccions, volem donar un vot de 

públicament que l’equip de govern, tot i estar en 
minoria, tendria el suport del PSM en totes aquelles 
actuacions que siguin positives per al nostre poble i 

comença, sigui del color que sigui, necessita una 

suport a les diferents àrees de govern, la dedicació 

proposta d’organització municipal. Igual que vàrem 
fer a l’anterior legislatura, i com entenem no pot 
ser d’altra manera, en tot allò que sigui necessari 
i positiu per al nostre poble el govern municipal 

Ara bé, de la mateixa manera que manifestam el 

també volem dir, amb la mateixa contundència 
i claredat, que la nostra tasca a l’oposició serà 
rigorosa i exigent, i sempre d’acord amb el nostre 

tengut. D’altra banda ha de quedar ben clar que 

que van en contra de l’interès general i del futur del 
nostre municipi.

més austeritat als sous i ingressos de batle i 
regidors/es, tant de l’equip de govern com de 
l’oposició. El PSM no va acceptar la proposta que 

plenaris i comissions passaran a ser de periodicitat 
mensuals. Esperem que l’equip de govern del PP 
mantengui aquesta mateixa voluntat per arribar 
a acords durant tota la legislatura i no caigui en 
l’actitud prepotent d’anys anteriors. 

Estam davant una nova legislatura i resten quatre 

vegades, els regidors i regidores del PSM farem 
una oposició responsable i constructiva, sense 
estridències, amb fermesa i claredat, i sobretot 

que com sabeu ha estat elaborat des d’una àmplia 

Mentrestant, un any més, tornen les festes a 

d’anys i bones festes de Sant Feliu.

Agrupació del PSM-Entesa Nacionalista. 



Enguany es compleixen 100 anys de la cel-
ebració de les festes patronals amb elec-
tricitat i gas acetilè a Llubí. Tot es remunta 
a l’any 1911, quan amb tres protagonistes: 
Sebastià Llabrés Jaume, Sebastià Llabrés 
Castell i Arnau Llabrés Castell nasqué 
aquesta iniciativa, al marge de la del 26 de 
febrer de 1911 de Elèctrica Llubí, d’Antoni 
López, a la qual també hi podrien estar im-
plicats els altres tres llubiners esmentats.

Tot començà a la possessió de Son Viv-
ot, quan el comte de Son Vivot va inten-
tar comprar la patent elèctrica a Sebas-
tià Llabrés Jaume, el qual accedí amb la 
condició que el comte es comprometés 

-
tià Llabrés) podria anar a estudiar a Bar-
celona per obtenir el títol d’electricista i 
gaudir així d’una col·locació important en 
les instal·lacions elèctriques, cosa que es 
complí.

El senyor de Son Vivot, va donar així elec-
tricitat a Búger i Campanet comptant, 
per la instal·lació, amb el ja tècnic Ar-
nau Llabrés Castell el qual, amb un altre 
electricista, varen ser els instal·ladors de 
la il·luminació de les Coves de Campa-
net. Una vegada acabades les obres, Ar-
nau ea va quedar amb el manteniment i 
el seu company va impulsar la creació de 
l’empresa Elèctrica Espanyola. 

Arnau Llabrés Castell va cooperar, a més, 
amb la instal·lació elèctrica al poble de Bu-
nyola, on un dia hi hagué una gran tem-
pesta acompanyada d’aparell elèctric que 
a punt va estar de costar-li la vida. 

Totes aquestes dades que us hem resumit 
abans han estat facilitades pels familiars 
dels protagonistes implicats en l’arribada 
de l’electricitat a les festes patronals de 
Llubí. Des d’aquí volem expressar el nos-
tre més sincer agraïment als familiars de 
Sebastià Llabrés Jaume, Sebastià Llabrés 
Castell i Arnau Llabrés Castell.

L’electricitat va arribar a Llubí l’any 1906. 
Sebastià Llabrés Jaume, conegut com 

l’amo en Sebastià Fuster, instal·là un mo-
tor a gas per sistema “OTTO” de 18 ca-

L’ajuntament li donà permís per servei 
públic.

Al mes d’abril del mateix any es va 
instal·lar una fàbrica d’electricitat aplicada 
a algunes indústries i per fer llum.

Dos anys després, el 1908, el dia de Sant 
Antoni, es va inaugurar un cinematògraf 
en tota perfecció, on els dies festius i els 
diumenges es feien sessions a un saló que 
funcionava amb llum elèctrica (se suposa 
que el saló estava situat al primer pis de la 
casa de “Can Bessona” al carrer Nou can-
tonada amb carrer de Son Bordoi, on Se-
bastià Llabrés Castell tenia un bar.

El 29 de juliol de 1908, La Gaceta Mallorca 
publicà: “Algo nuevo en Llubí como estre-
no de nuevos faroles de acetileno para el 
alumbrado”.

El 17 de maig de 1910, el cronista destacà que 
ja és un fet la instal·lació elèctrica, col·locant 
les “palominas, aisladores y los cables” su-
posant la inauguració el mes de juliol.

Un Acta de l’Ajuntament del 26 de Febrer 
de 1911 recull la proposta de Eléctrica 

-
pades, 16 bugies, 8 làmpades i 10 bugies 
a la Casa consistorial per un preu anual 
1.200 pessetes.

Una altra acta de l’Ajuntament d’uns dies 
abans, 2 de febrer de 1911, apunta “util-
itzant a ser possible il·luminació elèctrica 
per les expressades festes patronals, en 
càrrec al capítol d’imposts. Festes de Sant 

pels dies de revetlla.

Totes aquestes notes històriques han estat 
aportades per Miquel Perelló Munar de Son 
Perot. El poble de Llubí li agraeix la seva 
incomiable aportació. 
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Centenari de la celebració de les 
festes patronals amb electricitat 
i gas acetilè a Llubí (1911-2011)

Els gimnastes de Llubí, 
imparables

Una vegada més han obtingut extraordinaris 
resultats a les proves del campionat de Mallorca 
i de Balears, així com al campionat Arthemis, 
celebrat el passat mes de juny.

el passat 26 de març, on participaren 19 clubs de tota l’illa, amb més de 
tres-centes cinquanta nines.

segon any i el cadet obtingueren el primer lloc.

de Gimnàstica va
seleccionar un total
de dotze nines i un 
nin del Club Ítaca-

campionat de Balears,
representació de 
Mallorca. El pòdium va
quedar de la següent 
manera: A la categoria

es proclamà campió de Balears.

resultats, que com sempre varen ser molt positius per als gimnastes 

segona posició. 

guanyador i Pau Xucla Obrador obtingué el tercer lloc.
Des d’aquest full municipal la nostra més sincera enhorabona a tots els 

estigui al més alt del panorama gimnàstic regional.

foren els tres grans impulsors d’aquesta iniciativa

Final de Curs, el “Big Bang”

curs. El tema d’enguany fou el “Big Bang”,
intentant demostrar que una sola estrella de
l’univers té llum pròpia, uns valors importants.
Però és dins el marc de la galàxia quan té una
referència i una funció que dóna forma, sentit i
contingut a tot l’univers, tal com passa al món
de l’esport i, en concret, al de la gimnàstica.
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Mig centenar de nins 
i nines assisteixen a 

l’escola d’estiu de Llubí
Enguany està enfocada a “la màquina del 
temps”, amb cinc monitors i un director 

vetllen pel bé dels infants.

la vida familiar i laboral dels pares dels infants d’edats entre els 
4 i 14 anys del nostre municipi i, a la vegada, aconseguir una 
alternativa d’oci per als més petits durant els mesos d’estiu. 
A l’edició d’enguany hi participen un total de 50 al·lots, entre 
nins i nines, amb 5 monitors encarregats d’organitzar i dur a 
terme les activitats culturals, educatives i lúdicoesportives que 

a èpoques passades i futures per descobrir noves històries i 
sensacions. De ben segur que passaran un estiu d’allò més
entretingut, a la vegada que els seus pares podran estar 
tranquils mentre desenvolupen les seves tasques professionals.
Sens dubte, l’escola d’estiu és una eina extraordinària per a 

L’Ajuntament de Llubí 
pagarà deutes atrassats 
a proveïdors per valor 

de 50.000€
Aquesta mesura fou aprovada per unanimitat
de tots els grups polítics en el darrer ple ordinari

endavant en la reducció del seu deute.
En el darrer ple ordinari s’aprovà el
pagament de factures atrassades a
proveïdors per valor de 50.155,06
euros. Aquesta mesura fou aprovada per

principalment amb aquelles empreses i
professionals que duien temps esperant
cobrar factures pels seus serveis.

Neix l’Agrupació de Voluntaris 
de Protecció Civil de Llubí

El policia local Diego Amor Lara ha estat 
l’impulsor d’aquesta iniciativa

Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil. 

Gràcies a la tasca i l’impuls del policia local Diego Amor 

qual el seu màxim representant serà escollit per plenari.

El batle i la resta de regidors del consistori volem agrair
públicament a Diego Amor la seva feina i interès en

havia estat a punt de crear-se en diverses ocasions però
mai amb èxit, sigui ara una realitat pel bé del nostre poble.

Sant Feliu 2011: Un programa amb més 
activitats però més econòmic

L’Ajuntament ha incrementat l’oferta potenciant la participació ciutadana, a la 
vegada que ha aconseguit reduir el cost de les celebracions.

la qual cosa ha permès reduir el cost econòmic de les festes. A més, Sant Feliu 2011 serà recordat com l’any

De fonts verbals, sabem que el 1934 un grup de

del club fou el bar Can Ferrà, situat a la plaça de
l’Església, on es feren les primeres reunions.
A principis de l’any 1935, van aparèixer dos equips

ara hi ha l’escola i els dos equips s’enfrontaven en
un partit. Aquell mateix any, la seu es traslladà a la
rectoria.
El dia de Sant Feliu del mateix 1935 es va inaugurar
el camp de Can Content, situat entre el que ara són
els carrers de Ses Planes i el de Desaigua.

a competir fora del poble i a rebre equips visitants.

camp municipal de Ses Comes, situat al mateix lloc
que l’actual.

El club va continuar endavant durant uns anys

llubiners es proposà crear un equip i reprendre
l’activitat de l’Antic C.D.A. És aleshores quan, a

en funcionament un equip de tercera regional, amb
Joan Servera d’entrenador, i un altre a la categoria

A Partir de l’estiu de 2004, el club amplià les seves
tasques i s’encarregà d’organitzar el torneig de
futbol sala de Sant Feliu.
Durant la temporada 2005/2006, el club es va

categories inferiors, i comptà per primera vegada

amb la presència d’un coordinador, Pep Planas.

de gespa i es va organitzar per primera vegada el
torneig de futbet infantil de Sant Feliu.
És durant la temporada 2007/2008 quan la Penya
Blaugrana es desvincula del C.D.A. Tots els equips
passen a ser responsabilitat del club i  hi ha un
canvi de coordinador: Pep Planas dóna el relleu a
Pere Campaner. A més, gràcies a la col·laboració de

nou marcador electrònic.

a banda d’aconseguir el campionat de copa durant
la temporada 2007/2008, va ascendir de tercera a
primera regional en només dues temporades.
Durant l’any 2010 es va fer una reforma dels
vestidors per poder satisfer les necessitats de tots

primera regional.

un passacarrers amb xeremies i caparrots per
diferents carrers del municipi. El recorregut acabà

festa trencant olles.
El vespre, unes dues-centes cinquanta persones

cuinada pels integrants de la directiva. Acte seguit,

75 anys.

estat la directiva del club els darrers nou anys i
també donar la benvinguda als que a partir d’ara
estaran al capdavant del club. Van intervenir-hi el
president de la Federació Balear de Futbol, Miquel




