
Llubiners i llubine-
res,
Com cada any per 
aquestes dates, 
des de l’Ajuntament 
vos feim arribar 
una nova edició del 
Full Municipal, per 
a informar-vos i fer 
balanç de les tas-

ques duites a terme des del consistori 
en els darrers mesos.
En aquesta ocasió no és diferent, 
però vull que el meu primer missatge 
sigui d’ànim i suport per a tothom en 
aquests complicats moments que ens 
ha tocat viure a causa de la crisi.
És per això que consider que ara hem 
d’estar més units que mai, fer poble i 
ajudar tant com sigui possible els nos-
tres veïnats, perquè no hem d’oblidar 
que tots, absolutament tots plegats 
feim Llubí.
Des de l’Ajuntament em referesc a 
l’equip de govern, a tots els grups po-
lítics i als treballadors municipals hem 
intentat fer del consistori un element 
de cohesió social i de resposta a les 
demandes i les necessitats de la gent.
És per això que hem impulsat una 
reorganització del consistori i lhem fet 
més efectiu i àgil, retallant la despesa 
per a destinar els recursos a la gent. 
Hem treballat per a fer valer la nostra 
cultura i tradició, per tal de conservar 
els valors que sempre han anat lligats 
al nostre poble, sense renunciar però 
a mirar al futur i a les necessitats i 
als projectes que el nostre municipi 
necessita per a adaptar-se als temps 
moderns.
La conclusió de la ronda de 
circumval·lació o la creació d’una 
nova escoleta i d’una nova escola, la 
millora de l’accés al poble per la ca-
rretera adaptant-la a la nova situació, 
la reparació del camí de Son Sitges 
o la construcció de la primera fase de 
pluvials són a dia d’avui els nostres 
principals reptes. No serà fàcil dur-los 
a terme, però els nostres esforços 
estan destinats que aquests projectes 
siguin una realitat per al bé de Llubí i 
dels llubiners. 
Preservar Llubí i fer-lo un lloc cada 
dia millor no depèn només de 
l’Ajuntament. Aquí també sha dagrair 
la iniciativa i la col·laboració de la 
recentment creada Agrupació de 
Protecció Civil, de tots els llubiners en 
aspectes tant importants com la reco-
llida de residus, que fan que el nostre 
poble sigui capdavanter en aquesta 
matèria i a les entitats, les associa-
cions i els particulars que durant tot 
l’any col·laboren desinteressadament 
amb l’Ajuntament en l’organització 
i el desenvolupament de qualsevol 
tipus desdeveniment cultural, esportiu 
i educatiu que dinamitza el nostre 
municipi.
Només així, tots junts, amb el vostre 
suport i fent feina plegats, aconsegui-
rem fer front a aquesta situació i man-
tenir Llubí en el lloc que li pertoca, 
ja que sense vosaltres això no serà 
possible. 
 
Molts danys i feliç 2012.
 
 Joan Ramis
 Batle de Llubí
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Els responsables de l’obra de la va-
riant han confi rmat a l’Ajuntament 
que reprendran la feina  a comença-
ments d’any, possiblement després 
dels Reis, amb la realització d’un 
camí alternatiu de s’Arraval al camí 
de Son Burguet. Així ho confi rma-
ren ara fa uns dies al batle, Joan 
Ramis, després que les obres hagin 
estat aturades durant mesos, temps 

en què Ramis ha intentat setmana 
rere setmana que els responsables 
de Carreteres del Consell desblo-
quejassin les obres, aspecte que 
s’ha produït els darrers dies, en 
què l’administració insular s’ha po-
sat al dia en els pagaments amb 
l’empresa constructora encarrega-
da d’executar el projecte. “Des de 
l’Ajuntament lamentam la demora 

que s’ha produït, però ha estat per 
causes alienes a nosaltres ja que el 
projecte depèn directament del Con-
sell de Mallorca i la unió d’empreses 
(UTE) que el desenvolupen”, encara 
que s’alegra que “pareix que nova-
ment tot es posarà en marxa i que 
aquesta iniciativa tant important per 
al nostre municipi tornarà a la nor-
malitat”.

L’Ajuntament de Llubí ha aconseguit 
que el Consell de Mallorca fi nanci al 
cent per cent una fase –la de major 
cost– del projecte de recollida i conduc-
ció de les aigües pluvials fi ns al torrent, 
aprofi tant el moviment de terres efec-
tuat per a la realització de les obres de 
creació de la variant. La canalització 
té un cost aproximat als 550.000 €, el 
qual s’ha inclòs dins un modifi cat de les 
obres d’execució de la variant de Llubí.
Aquesta fórmula permetrà que el nos-
tre municipi impulsi una iniciativa rei-
vindicada històricament per tots els 
grups polítics i que representa pràctica-
ment el 50% del pressupost previst per 
l’Ajuntament per a 2012. 

Nou sistema 
d’accés i vigilància 

al Punt Verd 

L’Ajuntament ha instal·lat un sistema 
de vigilància i accés al punt verd mu-
nicipal. Igual que a l’àrea d’aportació, 
l’accés al recinte es farà amb targeta 
magnètica, de la qual podran disposar 
tots els llubiners que estiguin al corrent 
de pagament de la taxa de fems. S’ha 
col·locat una càmera de vigilància per a 
controlar que tot funciona correctament 
i que la gent realitza el reciclatge de re-
sidus tal com toca, fent un ús adequat 
de les instal·lacions. 

Les obres de la variant 
es reprendran a 

començaments d’any

S’inclou dins el projecte de la 
variant i té un cost aproximat 

de 550.000 €

El Consel sufraga 
una fase de la 

recollida i conducció 
de pluvials fi ns al 

torrent

Així ho confi rma l’empresa encarregada d’executar el projecte, la qual té previst que sigui després dels Reis

Contractades quatre 
persones per a la neteja 

d’edifi cis municipals

L’Ajuntament ha contractat quatre per-
sones per a desenvolupar les tasques 
de neteja de la Casa de Vila i els edifi cis 
i instal·lacions municipals. Els contrac-
tes són temporals i tenen una durada 
d’un any. La incorporació d’aquestes 
persones permetrà optimitzar el servei 
de neteja dels béns municipals. A més, 
s’ha creat un borsí de feina per a cobrir 
possibles i futures necessitats, seguint 
l’ordre de puntuació obtingut en el pro-
cés selectiu.

D. L.: PM. 1352-2004



2

El municipi de Llubí ja comp-
ta amb una agrupació de Pro-
tecció Civil. Està conformada 
per una quinzena de persones 
que de manera totalment des-
interessada oferiran la seva 
col·laboració. Aquesta inicia-
tiva ha estat impulsada grà-
cies a la iniciativa del cap de 
la Policia Local, Diego Amor. 

L’Ajuntament s’ha encarregat 
d’entregar-los els vestits, men-
tre que el Govern de les Illes 
els ha donat un vehicle de se-
gona mà perquè puguin des-
envolupar les seves tasques. 
L’Agrupació de Llubí, està 
formada per onze membres 
dels quals Joan Francisco Coll 
Llompart és el cap. 

L’Ajuntament estudia amb la 
Conselleria d’Educació la creació 

d’una escoleta 0-3 i una nova escola

El passat dilluns 28 de novembre, 
va tenir lloc, a la sala de plens 
de l’Ajuntament, una reunió entre 
el batle Joan Ramis, la regidora 
de sanitat Margalida Gelabert, el 
coordinador de zona del Servei 
d’Atenció Primària, Óscar de Mi-
guel, la coordinadora d’Infermeria 
Margalida Beltrán i un grup de 
veïns del municipi per a recollir 
les possibles necessitats, queixes 
o problemàtiques que s’hagin de-
tectat en els serveis d’Atenció Pri-
mària de la zona per tal de resol-
dre-les i millorar al màxim possible 
els serveis sanitaris.

Llubí posa en 
marxa un Pla de 

drogues
Llubí posa en marxa un Pla municipal 
de drogues. Un grup de tècnics dels 
serveis socials de la Mancomunitat 
del Pla de Mallorca, la Policia Local, 
un policia tutor, el batle i la regidora 
de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Llubí, Margalida Gelabert, han 
organitzat una reunió per a posar en 
funcionament aquesta iniciativa. Per 
a qualsevol dubte o suggeriment, 
podeu posar-vos en contacte amb el 
Departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament. Pròximament rebreu 
més informació.

Pagament fraccionat 
d’imposts i taxes 

municipals
Llubi ha aprovat el pagament frac-
cionat de l’impost de béns immobles, 
l’impost de vehicles de tracció mecà-
nica i de la taxa per la prestació dels 
serveis relatius a la recollida i tracta-
ment de residus. Les sol·licituds han 
d’efectuar-se abans del 10 de febrer 
de l ‘any de què es tracti, no tenir cap 
tipus de deute en període executiu i 
efectuar els pagaments mitjançant 
domiciliació bancària. El fracciona-
ment de pagament és podrà realitzar 
en les modalitats de vuit mensualitats 
i en tres trimestres, amb una  regula-
rització el mes de novembre.

L’Ajuntament de Llubí estudia, junta-
ment amb la Conselleria d’Educació, 
la possible creació d’una escole-
ta 0-3 i una nova escola al poble. 
Aquesta és una possibilitat que es 
desprèn de la reunió que tant el batle 
com representats de l’AMIPA i direc-
tius del Col·legi Duran Estrany man-
tingueren fa unes setmanes amb 

Inspecció i Infraestructures Educati-
ves de la Conselleria d’Educació del 
Govern de les Illes Balears, Merce-
des Celeste, per tal de trobar una 
solució al problema d’espai al centre 
educatiu llubiner.
Celeste es va comprometre a estu-
diar el cas, encara que va anunciar 

que era partidària de crear una es-
coleta 0-6 anys, aspecte que perme-
tria descongestionar d’alumnes el 
Duran Estrany, i així unir tota la línia 
d’educació preinfantil a un mateix 
espai, que l’Ajuntament hauria de 
cedir a la Conselleria. És aquí quan 
el batle, Joan Ramis, va plantejar la 
possibilitat que l’Ajuntament com-
pràs Ca ses Monges per a ubicar-hi 
tota l’educació 0-6 i així desconges-
tionar el Duran Estrany. Aquest va 
ser un aspecte valorat molt positi-
vament pels presents i a hores d’ara 
s’està a l’espera que la Conselleria 
hi doni el seu vistiplau, aspecte que 
donaria solució a un problema arros-
segat des de fa alguns anys a Llubí. 

Llubí presenta al POS projectes 
per valor de 600.000 €

L’Ajuntament de Llubí presentarà al 
Pla d’obres i serveis (POS) del Con-
sell de Mallorca de 2012 projectes 
per valor de 600.000 €. Aquestes 
iniciatives són: la millora de carrers, 
com Son Bordoi, camins rurals i es-
pais públics, la vorera de la carre-
tera, que connectarà el poble amb 
el cementeri, i l’asfaltat de la zona 
d’aparcament d’aquest.
A Son Bordoi s’adequarà la ca-
nalització d’aigües pluvials i resi-
duals, s’eliminaran les voreres i 
s’empedrarà el paviment, amb la 

infraestructurals, sense perdre 
l’estètica i idiosincràsia del poble”, 
subratlla el batle, Joan Ramis, qui 
també destaca que “aquesta ini-
ciativa ha nascut del consens amb 
els veïns de la zona, responent 
així a les peticions efectuades per 
aquests”.
Un altre dels projectes que es pre-
sentarà al Consell de Mallorca per 
a la seva inclusió en el POS és la 
creació d’una vorera a la carretera 
que unirà el carrer de ses Oliveres 

de Son Marget i l’asfaltat de la zona 
d’aparcament del cementeri munici-
pal, així com algunes millores en la 
rampa d’accés que aportaran més 
seguretat. “Aquesta millora facili-
tarà que la gent pugui desplaçar-se 
d’una manera còmoda i segura a 
peu entre el poble i el cementeri”, 
diu Ramis, per a qui “era una cosa 
necessària”. A més, donant conti-
nuïtat al projecte de millora de ca-
mins rurals, l’Ajuntament té prevista 
també l’adequació de quatre camins 
de fora vila: s’Eremitori, Establits de 
Son Sitges, Establits de Son Ramo-
net i un tram del camí vell entre Llu-
bí i Maria de la Salut, “per a millorar 
els accessos amb les zones rurals 
del municipi”, diu el batle. 
“Tots aquests projectes continuen 
en la línia iniciada ara fa uns anys 
de millorar i adequar el poble als 
temps i necessitats actuals, sense 
oblidar en cap cas la personalitat 
de Llubí, que s’adapta als temps 
moderns sense renunciar a la seva 

La Conselleria 
de Salut 

visita Llubí per 
a conèixer les 
necessitats 
del municipi

Llubí ja compta amb 
una agrupació de 

Protecció Civil



Un total de 39 mels (17 de clares, 
14 de fosques i 8 d’originals) pren-
gueren part del passat 13 de no-
vembre al V Concurs de Tast de 
Mels de Llubí. El jurat estava format 
per Marzia Boi, com a presidenta, 
Bernat Esteve, president de l’ABA, 
Conchi Pou, nutricionista del Con-
sell de Mallorca, i Dessiré Sicilia i 
Gloria Florit, consumidores de mel. 

La mel de juny de 
Marina de Son Real 
de Santa Margalida 
de Nofre Mir Ribas 
“Es Raiguer” fou la 
guanyadora a la ca-
tegoria de mels cla-
res, la mel de juny 
de s’Estremera de 
Bunyola de Francisco 
Gibert “Mel de Tra-
muntana” quedà com 

da com a mel fosca, 
mentre que el primer premi de mel 
original fou per a Miquel Gamundí 
Bestard, amb la mel d’estiu de sa 
Torre de Santa Maria del Camí. Cal 
destacar que s’hi varen presentar 
vint-i-dos apicultors de les Illes, i 
que la gran majoria de les mostres 
eren dignes de guanyar per la seva 
excel·lent qualitat, que se supera 
cada any.
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Dues furgonetes per a la Mancomunitat 
per al trasllat de persones dependents

Èxit de públic 
i participació al 
II Rally Sprint 

Conservas Rosselló
El passat mes de novembre se cele-
brà la segona edició del Rally Sprint 
Conservas Rosselló, el qual fou un 
èxit tant de públic com de participa-
ció. Organitzat per TR Balear, junta-
ment amb l’Ajuntament de Llubí i la 
Federació d’Automobilisme de les 
Illes Balears, va comptar amb la par-
ticipació de 37 vehicles. 

El dia de l’Ermita i 
Sant Feliu festes 

locals de Llubí el 2012
Els dies 10 abril, festa de l’Ermita i 
l’1 d’agost, festa de Sant Feliu, que 
l’any que serà en en dimecres, se-
ran les festes locals per a 2012. 

Atorgats 8.500€ 
de subvenció a 

les associacions i 
col·lectius esportius 

de Llubí
L’Ajuntament de Llubí ha atorgat, 
a proposta del regidor d’Esports, 
8.500 € en subvencions als diferents 
col·lectius i associacions esportives 
del municipi de Llubí. El Club Petan-
ca Vila de Llubí rebrà 680 €, Escacs 
Ibull, 475 €; Grup Espeleo Llubí, 200 
€; Club Gimnàstic Ítaca, 650 €; i 
CDA Llubí, 6.495 €. Així, el consis-
tori continua ajudant a dinamitzar el 
nostre municipi amb el desenvolupa-
ment de les seves activitats. 

III Duatló popular 

Una altra de les proves esportives que 
han resultat un èxit per al nostre muni-
cipi és la III edició de la Duatló Popular 
Fira de la Mel organitzada per la Pen-
ya Blaugrana de Llubí, amb un total de 
136 inscrits individuals i 32 equips i on 
resultà guanyador Damià Ramis Pons.

El pàdel, també present 
a la Fira de la Mel 

L’esport del pàdel també ha estat 
present a la darrera edició de la Fira 
de la Mel de Llubí. Del 24 d’octubre al 
19 de novembre se celebrà el primer 
torneig. El guanyadors foren la pare-
lla Llorenç Llobera / Pedro Sastre.

Curs de 
monitor de futbol 

El casal d’entitats de Llubí acull el 
curs de monitors de futbol organitzat 
per la Federació de Futbol de les Illes 
Balears amb la col·laboració del CDA 
Llubí i l’Ajuntament. Participen trenta-
un alumnes, entre ells els llubiners 
Rafel Bauzà, Toni Ramis, Llorenç 
Llabrés, Biel Alomar i Yanko Velikov. 
El regidor d’Esports de l’Ajuntament, 
Toni Vallespir, i el president del CDA 
Llubí, Biel Perelló, visitaren els parti-
cipants i els desitjaren molta sort.

Concessió d’Ajuts 
per valor de 3.600 € 

a les entitats culturals
Com cada any, el regidor delegat 
de Cultura, Fires, Festes i Joventut 
proposà a la Junta de Govern Lo-
cal la concessió d’ajuts per a l’any 
2012, a les entitats culturals del 
nostre municipi que realitzen una 
sèrie d’activitats al llarg de tot l’any. 
A l’AMIPA del Col·legi Duran Estrany 
se li han concedit 1.300 €, al Club 
d’Esplai “Es Turó”, 1.500 €; men-
tre que a l’Associació d’Amics de la 
Tercera Edat i a la Penya Madridista 
de Llubí, 400 €, respectivament.

Noves activitats 
a la biblioteca 

municipal 
A partir del gener, la biblioteca de 
Llubí posarà en funcionament dues 
activitats periòdiques destinades a 
diferents col·lectius d’usuaris. La pri-
mera és “L’hora del conte” destinada als més petits. A partir de l’11 de 
gener, cada dimecres, a les 17 hores contarem un conte i després farem 
un taller de manualitats. La segona activitat va dirigida a persones majors 
de 16 anys. Es tracta d’un Club de lectura. Si t’agrada llegir i vols compar-
tir les teves impressions sobre una lectura amb altra gent, vine el proper 
divendres 13 de gener a les 19 hores a la biblioteca i apunta’t al club.

Subvenció per als 
llibres de text 

Un any més, l’Ajuntament de Llubí 
subvencionarà els llibres de text als 
alumnes del Col·legi Públic Duran 
Estrany, per seguir ajudant a les fa-

sobretot en aquests moments de di-

un import total de 4.800 €.

XII Fira de la 
Mel, un èxit

Un any més, tots els llubiners i visitants 
han pogut gaudir d’una nova edició de 
la Fira de la Mel. Aquesta Fira és úni-
ca a les Illes i ha demostrat, cada any, 
més acollida i repercussió dins el pa-

temàtica que té un particular interès 
per als apicultors, on trobam tot tipus 
de productes derivats de la mel, ma-
quinària i les darreres innovacions dins 
aquest camp. També es mostren eines 
apícoles tradicionals, degustacions de 
mel, una mostra dels productes elabo-
rats a Llubí per les empreses del muni-
cipi i tot un seguit d’actes encaminats a 
donar conèixer a petits i grans el món 
de les abelles i la seva mel.

“Sa Nostra” ha lliurat dos vehicles 
adaptats per valor de 130.000 € a la 
Mancomunitat del Pla de Mallorca per 
tal de donar servei a les persones de-
pendents que acudeixen als centres 
de dia per a dur a terme activitats de 
desenvolupament i promoció cultural i 
social als municipis que formen part de 
la Mancomunitat. Son dues furgonetes 
adaptades per al transport de perso-
nes majors, algunes amb mobilitat re-

duïda, per als trasllats des dels domi-
cilis particulars als centres d’estades 
diürnes els matins, i a l’inversa, els ho-
rabaixes. Aquests trasllats es duen a 
terme amb un xofer i un acompanyant 
i permeten l’accés de les persones 
majors al centre de dia de Costitx, on 
acudeixen diàriament els usuaris del 
municipi de Llubí, ja que aquest centre 
gaudirà d’una furgoneta adaptada de 
més places i més confort.

Exposició de fotos 
de “quintades”

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, jun-
tament amb joves de Llubí nascuts el 
1978, organitzen una exposició foto-

manam la col·laboració de tots aquells 
que puguin aportar material. Si teniu fo-

des, podeu dur-les a l’Ajuntament, a la 
biblioteca o a algun dels quintos del 78. 

Un total de 39 mels prenen part 
al V Concurs de Mels de Llubí

HORARIS DE SERVEIS MUNICIPALS
OFICINES:

Dilluns de 8 a 14 h i de 15 a 20 h
De dimarts a divendres de 8 a 14 h
Dissabtes de 9 a 13 h

TÈCNICS:
  Aparellador: 

Dilluns de 15 a 20 h
Dijous de 8 a 14 h

  Arquitecte:    
Dimecres de 9 a 14 h

POLICIA LOCAL:
De dilluns a divendres de 8 a 21 h
Dissabtes de 16 a 21 h

BIBLIOTECA:
De dilluns a divendres de 16 a 19 h
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Degut a l’espai que l’equip de govern ens ha deixat en 
el butlletí d’informació municipal, hem pensat que és 

encara no han vengut i no han acabat els paquets.

 Benvolgut Rei Mag que estau a Madrid, que just 
acabau d’estrenar el Palau de la Moncloa, vos demanam 

Illes Balears, perquè depèn dels doblers que hi destineu el 
nostre poble estarà ben atès; també que penseu en reduir 
l’IVA turístic, ja que molts dels habitants de les illes vivim 
del turisme i empreses que hi estan relacionades, i la baixada 
permetria més competitivitat d’aquest sector; una reducció 
dels costos d’insularitat en el transport aeri i marítim, perquè 
les nostres carreteres per comunicar-nos amb la península 
i Europa són l’aire i la mar; que els impostos que pagam i 
van cap a l’estat tornin aquí, perquè són nostres, depenen 

el que és seu, i això serviria perquè els pobles de Mallorca 
tenguessin més doblers per destinar als seus habitants.

 Benvolgut Rei Mag que estau a Consolat de la 
Mar, vos demanam que penseu més en les nostres illes i en 
els seus habitants i no tant en Madrid, primer una política 

hi ha crisis però només feis que repetir-ho i pareix que n’hi 
ha més, prioritzar els pagaments a la gent necessitada i als 
ajuntaments i a les empreses d’aquí, perquè ja hi tornam a 
ser en pensar en Madrid, primer els pagau a ells; a Llubí fan 
falta moltes coses que són de la vostra competència com és 

no vengui desmontada; volem tenir una escoleta de música 
i per això més que doblers necessitam ajuda per posar-la en 
marxa; l’escoleta dels nostres infants de 0 a 3 anys també 
necessita d’una reforma molt important i no “parxes” un 
darrere l’altre. Fins ara el que heu fet ha estat llevar coses 

200.000 € per a la reforma de la piscina municipal,...

 Benvolgut Rei Mag que estau a Palau Reial, en 
aquest cas Reina, vos feim saber que tenim una carretera a 
mig fer i vos demanam que tot d’una que pogueu ens faceu 
arribar les peces que falten, perquè està incompleta, se veu 
que la capsa que havia d’arribar a Llubí és a un altre poble 
més gran i amb més pes dins el vostre partit; que penseu 
que tenim una població de gent no molt jove, cosa de la que 
n’estam orgullosos, però que necessiten una ajuda major, els 
serveis socials han d’arribar a tothom; pel que fa a la taxa de  
recollida de fems podrieu mirar d’abaixar-la perquè l’únic 
que heu fet ha estat passar-la d’un lloc a l’altre i tanmateix 
la pagam tots; necessitam que els departaments de cultura 
i esports ajudin de veres als pobles, circuits  culturals i 
activitats esportives i que el departament de cooperació local 
es posi al servei dels que realment ho necessiten, com són els 
ajuntaments, que com més petits més ajuda han de menester.

 Hem de fer una referència als patges reials, ja que 
són ells que han de fer arribar les cartes. Als que foren triats el 
passat 20 de novembre, n’hi ha 5 de blaus i 3 de vermells: que 
facin el possible per defensar les illes i que facin arribar totes 
les cartes, que no se’n perdi cap en el viatge cap a Madrid; 
per ventura si hi hagués un o més patges d’altres colors no se 
perdria cap carta. Als patges dels dos reis d’aquí, que foren 
triats el mes de maig passat, han de tenir ben present la seva 
feina, aquella per la qual els triaren, basta ja de dir que no 
hi ha doblers, que els anteriors patges ho feren fatal,... tenen 
l’obligació de fer feina pels ciutadans i no només defensar els 
del seu color. Pensau per favor a fer arribar les cartes allà on 
toca, sigui quina sigui la dieta que cobrau.

 Per despedir-mos desitjar-vos un Bon Nadal, ple 

que som afortunats de viure en aquesta terra.
 Molts d’anys i bones festes i que els Reis venguin 
generosos.

PD. Majestats i patges no vengueu pel camí de Son Burguet 

Convergència per les Illes Llubí

Benvolguts Llubiners, benvolgudes Llubineres. Ens 
acostem una vegada més a les festes de Nadal. Una 

època de l’any on ens han ensenyat a compartir, a mostrar 
la cara més amable, a treure a llum el nostre sentit més 
solidari i humà. Idò bé, anem allà.

 Ens ha tocat una època difícil, complicada i on 
no queda més remei que ajuntar-nos per mirar de sortir 
endavant. Deixem enrere un any 2011 que per a molts 
serà recordat com un any ominós, un any per oblidar, 
l’any on es va accentuar la crisi econòmica. Per altres 
serà recordat com l’any en que la gent va sortir al carrer, 
com l’any on el poble es va manifestar i va demanar 
un canvi de sistema. Les bones intencions d’ aquelles 
setmanes preelectorals no poden passar a ser part de la 
Història, és necessari obrir els ulls i fer cas al que demana 
la ciutadania. Des de l’agrupació socialista PSIB–PSOE 
de Llubí tornem a recordar, i no ens cansarem, la nostra 
predisposició a treure endavant propostes que siguin en 

de ser un element canalitzador entre les demandes dels 

intencions nostres, pensem, que són l’antítesi al que 
ens està marcant l’actual equip de Govern. No pot ser 
que encara no estigui solucionat el tema de la variant 
excusant-se simplement amb que no és competència de 
l’Ajuntament. És intolerable, per no posar un adjectiu 
més malsonant, que els veïns de Son Burguet hagin de 
voltar mig poble per anar a ca seva. No ens val sortir als 

endavant. Si ens hem de manifestar ens manifestem i 
arreglem els problemes, tan si és políticament correcte 

a cercar medalles o raons politiques per dur endavant una 
iniciativa. Ens dona la impressió que l’equip de govern de 
Llubí està massa marcat amb el que diran a Palma. S’ha 

ser una reivindicació històrica). On es la subvenció que 
Illesport va concedir la legislatura passada per reformar 
les piscines?. I la pista coberta?.

 Per part de l’agrupació socialista PSIB-PSOE de 
Llubí seguirem mirant de fer feina per tots i totes i mirant 
de treure endavant les propostes que us varem presentar 
al nostre programa sempre i quan, al contrari del que 
fa l’equip de govern, trobem el consens amb els altres 
grups. D’aquesta manera ja hem aconseguit l’aprovació 
per unanimitat de la creació d’ una comissió de festes 
que com bé sabeu era una de les nostres prioritats en 
matèria de cultura i que ha de ser fonamental per afavorir 
la participació ciutadana en els actes culturals del poble. 
Esperem en breu pugui ser una realitat.

 Poca cosa més a dir, simplement acabar com 

vos que passeu unes bones festes, que tingueu un bon any. 
Som a Nadal, i hem de riure per decret, lo de més son vuits 
i nous i cartes que no lliguen. Molts d’ anys.
 

Agrupació Socialista 
de Llubí PSIB-PSOE

Optimisme i il·lusió pel 2012. Una vegada més, amics 
i amigues, acabam un any. I acabam un any que ha 

estat ben difícil. De fet, seguim instal·lats de ple en aquesta 
tristament famosa crisi econòmica i social. Per un moment 
pareixia —deu ser cosa típica dels anys electorals— 
que n’hi havia que tenien fórmules infalibles i receptes 

millorar la nostra vida quotidiana. Però, lluny d’això, 
cada cop és més evident que les prescripcions anaven 

i treballadores, a la classe mitjana —si és que encara 
existeix— i són a base de retallades, restriccions, reducció 

societat castigada per l’atur, la manca d’oportunitats pels 
joves o la pressió de les hipoteques.

 A Llubí, a una altra escala, lamentablement tot 
segueix exactament igual que abans. A l’immobilisme i la 
manca de iniciatives municipal, de l’anterior legislatura, 
ara li hem d’afegir l’autisme dels nous governants. 
Sembla com si l’equip de govern visqués a un altre món 
i no fos conscient d’allò que està passant als municipis, 
de les estratègies que s’adopten o de les iniciatives que la 
societat reclama. 

 Des del PSM, sincerament, ens sap greu que això 
sigui així. Perquè hem tengut la responsabilitat que ens 
pertocava com a grup majoritari a l’oposició. Hem donat 
facilitats a  l’equip de govern, tot i estar en minoria, per 
tal que tengués tots els instruments i les oportunitats per 

suport a l’estructura i funcionament de l’equip de govern 
i a la dedicació exclusiva que permet al batle multiplicar 
les atencions al municipi. 

 Les bones relacions polítiques i personals que 
tenim i volem tenir amb els companys de l’equip de 
govern, no impediran que siguem crítics amb la seva 
gestió al cap davant de l’Ajuntament. El darrer exemple 
el tenim amb els pressuposts municipals. El PSM ha 
votat en contra d’aquests pressuposts, perquè no són 
uns bons pressuposts per a Llubí. I ho hem fet amb una 
argumentació rigorosa (vegeu www.psmllubi.com).

 Llubí necessita pressuposts reals, iniciatives, 
millorar serveis, aconseguir més ajudes, inversions 

equilibrar els comptes, governar des de la participació i 
dinamitzar el nostre poble. I les polítiques municipals no 
han pres aquest camí. En aquest sentit, és bo recordar que 
en el darrer full municipal, abans de festes de Sant Feliu, 
el titular de portada  (requadre destacat del batle) deia: 
“Diàleg i consens: els dos pilars del nou Ajuntament”...

del PSM seguim pensant que les èpoques de crisi poden 
ser i han de ser moments d’oportunitat. Lluny d’inèrcies 
i continuismes, han de ser moments per refer les 
polítiques, des del diàleg i el compromís. Moments per 
idear nous reptes i reestructurar gestions, equipaments i 
infraestructures. Fer feina en positiu, sempre en positiu, 
escoltant la gent i sumant idees. 

serà millor que l’any anterior, i ho serà perquè totes i tots 
volem que sigui millor. Necessitam optimisme i il·lusió, 
estam cansats de pessimisme i males notícies. Llubí està 
a punt de celebrar les festes de Nadal i deixant de banda 

retrobada i de companyonia. El grup obert de persones 
que formam l’Agrupació el PSM de Llubí vos volem 
desitjar unes festes realment meravelloses i, de tot cor, 
molts d’anys llubineres i llubiners. 

L’Agrupació del PSM-Entesa 
nacionalista de LLubí 


