
Estimats llubiners i llubineres:
Una vegada més, teniu entre les vostres mans
una nova edició del full municipal, un mitjà de
comunicació que semestralment vos ha infor-
mat puntualment de tot d’allò que ha esdevin-
gut a Llubí, de coses fetes i que se faran.
En aquesta ocasió té un caire molt especial
per a mi, perquè segurament és el darrer en
què em dirigesc a vosaltres com a batle.
Segur que molts ja coneixeu la notícia que la
meva etapa al front de l’Ajuntament de Llubí
arriba a la seva fi i que no me presentaré a la
reelecció com a batle. El meu temps al front
de l’Ajuntament s’ha acabat. El proper mes de
maig, coincidint amb les eleccions municipals
i autonòmiques, deixaré la batlia. Crec que és
el moment de donar pas a gent més jove, amb
noves idees i que pugui oferir un projecte de
futur per al nostre estimat poble.
Darrerament, faig molt la vista enrere i pens
en allò que al llarg de tots aquests anys com a
batle he fet o he deixat de fer. Supòs que és una
forma de fer balanç de la meva etapa al cap-
davant de l’Ajuntament. Han estat moltes
hores de feina, de preocupacions, d’alegries i
fins i tot, perquè no dir-ho, d’algunes tristeses
i decepcions quan no m’ha estat possible o no
he pogut donar resposta a alguna de les vos-
tres peticions o necessitats.
Però la conclusió que trec de totes aquestes
vivències i experiències durant la meva es-
tança com a batle és que m’he sentit estimat
pel meu poble. Això m’omple d’orgull i m’e-
mociona. Fent memòria d’allò que he viscut
com a batle, sempre tenc en ment el sentiment
reconfortant d’haver sentit el suport de tots i
cada un de vosaltres. Els llubiners i el poble
de Llubí heu estat la meva raó de ser com a
batle. M’heu donat forces per treure endavant
l’encoratjadora tasca al front de l’Ajuntament,
una tasca que gairebé sempre hauria estat im-

possible sense la inesti-
mable col•laboració dels
regidors, tant de l’equip
de govern com de l’opo-
sició, encara que cal dir
que aquests darrers han
estat de vegades un poc
polissons (és una broma),
i dels treballadors muni-
cipals -personal d’ofici-
nes, de serveis, policia,
etc- sense els quals seria
impossible que l’Ajuntament de Llubí funcio-
nàs.
D’aquí a uns mesos me n’aniré amb la sensa-
ció d’haver-ho fet tan bé com he sabut. Hauré
encertat o m’hauré equivocat, però sempre he
fet les coses de cor i pel bé de Llubí i dels llu-
biners.
Gràcies, gràcies a tots de tot cor, perquè sense
vosaltres avui en dia Llubí no seria el lloc me-
ravellós que és. Vos anim a seguir treballant
per nostre poble, per seguir fent de Llubí un
lloc cada dia millor on els nostres fills i els
nostres néts puguin viure amb pau i tan-
quil•litat, com hem fet sempre nosaltres.
Només em queda fer un agraïment més i per a
mi el més especial: a la meva família, que en
tot moment ha estat devora meu i ha hagut
d’aguantar reunions, caps de setmana sense
descansar i una vida plena de truis que en
moltes ocasions m’han impedit gaudir d’ells
com hauria volgut.
Llubineres i llubiners, arriben les festes de
Nadal, i per tant vull desitjar-vos en nom propi
i de tot el consistori que les passeu amb la fa-
mília i els amics, amb tendresa, germanor, ale-
gria i felicitat.
Molts d’anys i gràcies una vegada més a tots.

Tomàs Campaner
Batle de Llubí

L’Ajuntament congela les taxes i
els imposts municipals per a 2011

L’Ajuntament de Llubí aprovà, el passat 10 de desembre, la congelació de les taxes i
els imposts municipals per a 2011.
Vist que la situació de crisi econòmica continua vigent, l’Ajuntament intenta amb
aquesta mesura pal•liar els efectes negatius de la crisi en les famílies llubineres. Per
aquest motiu, s’ha impulsat una congelació de les taxes i els imposts municipals per
ajudar, tant com sigui possible, els veïns de Llubí.
A més, s’ha aplicat una política de contenció de la despesa pública congelant les die-
tes dels regidors per l’assistència a les sessions plenàries de l’Ajuntament, junta de
govern local i comissions informatives, així com les dietes a les reunions de fora del
terme municipal de Llubí.

Llubí respon molt favorablement
a la recollida selectiva porta a porta

Llubí avança pel bon camí quant a la recollida selectiva es refereix. Segons les dades
que aporta la Mancomunitat del Pla sobre les incidències observades en el nostre mu-
nicipi a les diverses fraccions en dates diferents, ens satisfà veure que l’evolució de la
recollida selectiva és molt favorable. La vigilància efectuada el passat 2 de novembre
va detectar vuitanta-nou incidències en cases que no ho feren correctament. En canvi,
el control realitzat el 30 de novembre donà un resultat extremadament més postiu, ja
que només es contemplaren dues llars que no ho van fer correctament. El darrer con-
trol dut a terme per la Mancomunitat, que correspon al 7 de desembre, recull quatre in-
cidències. L’evolució d’aquestes dades és molt positiva. El nostre poble respon cada
dia millor a la recollida selectiva porta a porta i aquest és un aspecte molt a tenir en
compte pel bé tant del poble com del nostre entorn mediambiental. Moltes gràcies per
la vostra col•laboració.
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Rafal, cantonada amb el carrer Metge
Sbert, on havia de construir-se l’escoleta
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DEU RAONS PER 
CANVIAR DE GOVERN A 

L'AJUNTAMENT DE LLUBÍ
Totes aquelles persones que han de prendre decisions i que
han de governar, a vegades encerten i altres s'equivoquen
(qui no fa res no s'erra, però tampoc l'encerta). El PSM
pensa que els que prenen decisions a l'Ajuntament de Llubí,
unes vegades per passivitat i altres per agafar les errades
han conduït el poble a una situació que reclama, ja, un canvi
de direcció, de tarannà.
Amb aquest escrit el PSM pretén extreure només deu idees
de situacions esdevingudes com a conseqüència dels no
encerts de l'equip de govern del PP a Llubí:
1a) Seran ja gairebé 8 anys d'immobilisme a l'ajuntament. El
PP al govern municipal  ha fet una política còmode, sense
idees noves, sols ha pogut mantenir, amb poques innova-
cions, el que es trobaren quan assoliren la majoria absoluta
l'any 2003 (amb 180 mil euros de superàvit a l'ajuntament).
2a) Com a conseqüència de l'anterior, Llubí està, novament,
immers dins l'apatia global. El PP no ha sabut o no ha vol-
gut treballar per crear activitats que incentivin la participació
i la complicitat d'entitats i la dels ciutadans en general (els
joves sempre són els que més necessiten d'una mà que els
estiri a participar de la vida del poble; però això s'ha de fer
cada dia, no solament quan l'ajuntament els necessita).
3a) Els membres d'un equip de govern han de fer feina per
a totes les persones d'un poble, per a la col•lectivitat, amb
tot el que això suposa (haver de dir que no moltes de vega-
des), i no sols han de servir per tocar esquenes i presidir...
4a) Si recercam dins aquest 8 anys darrers no hi trobarem
cap innovació, cap esforç ni cap tipus de política decidida i
coherent que hagi tengut repercussió sobre el benestar ge-
neral dels ciutadans (suport al teixit associatiu, a la cultura,
a l'educació, a les  empreses i als emprenedors, a treure
rendiments a les infraestructures municipals, etc.).
5ena) tampoc no trobam bona disposició, per part de l'equip
de govern, per negociar i consensuar amb l'oposició acords
de vital importància, quan hi ha hagut projectes i decisions
d'envergadura: bé d'obres, de millores o els successius pres-
suposts municipals.
6ena) El PP de l'Ajuntament de Llubí mai no ha escoltat les
propostes que li ha elevat el PSM (com el de donar suport
a la nostra llengua, sobre la recollida de residus, reducció de
despeses -entre d'altres-) però sí que hem hagut d'interve-
nir en moltes d'ocasions davant el Govern o el Consell per
aconseguir ajuts i subvencions per al nostre poble.
7ena) Amb la gran quantitat d'ajudes que Llubí ha rebut du-
rant els darrers tres anys, el PP de Llubí no ha estat capaç
de canalitzar les inversions cap a  prioritats consensuades i
que el poble realment necessita (un punt verd proper i ben
gestionat, solucionar els problemes, d'una vegada per totes,
de les pluvials, l'enllumenat públic, manteniment i explotació
de les infraestructures, escola, escoleta, centre sanitari, ges-
tió del poliesportiu...).
8ena) L'equip de govern en 8 anys no ha estat capaç de
construir una nova escoleta municipal ni d'adequar l'actual
a les necessitats del poble.
9ena) Llubí s'ha carregat amb un important deute per la mala
gestió dels residus (80.000 € anuals) i per la manca de de-
dicació i de credibilitat amb la gestió selectiva dels fems per
part dels membres de l'equip de govern.
10ena) Per acabar, i per concloure, pensam que Llubí no
pot continuar 4 anys més amb una política d'improvisacions,
mancada d'un full de ruta que pugui preveure i doni resposta
a les necessitats i que dinamitzi i retorni la identitat al poble.  

Que passeu unes bones festes!

GRUP MUNICIPAL PSM EN

ESPERIT NADALENC.

Amb l'arribada de les primeres nevades, ha tornat el
fred i les festes de Nadal, com no podia ser d'altra ma-
nera en el cicle anual de festivitats i del nostre clima. I
com no podia ser d'altra manera aquest full ens brinda
l'oportunitat de desitjar al poble de Llubí molt bones fes-
tes de Nadal i de inici de l'any nou, el 2011.
Nosaltres, l'agrupació socialista de Llubí, hem estat i
estam obert a tots els ciutadans del poble, per escoltar-
los, a les entitats cíviques per a ajudar-los, i a l'equip de
govern a participar de manera constructiva a tirar en-
davant del poble, ara més que mai que hi ha crisis en
molts de sectors.
Això no vol dir que no discrepem amb algunes idees
que tenen certes persones, entitats o amb l'equip de
govern, seria faltar a la veritat no dir-ho, tanmateix,
volem creure que amb cada un podem trobar punts
d'encontre i en aquests aspectes tirar endavant, creim
que aquest és el camí.
Hi ha molta feina a fer, i cal empènyer tots junts si
volem treure el carro, tanmateix sembla que molts
només volen veure allò que ens diferencia quan allò
que ens uneix és molt més.
Sovint ens separen prioritats, el lloc on començar a
bastir per aixecar, i amb això ja basta per deixar d'em-
pènyer, i també, hem de dir-ho, de vegades, l'equip de
govern ha fet orelles sordes a les crítiques constructi-
ves que des de l'oposició hem fet. Tots n'hem d'apren-
dre, si volem sortir del clot, uns hem de saber escoltar
més i posar-se en el lloc de tots els ciutadans, i els al-
tres hem d'aprendre ha ser més constructius en les
nostres propostes, això és el que creim de veres que
esperen els llubiners dels seus representats polítics.
Només així es recuperarà la confiança en la classe po-
lítica massa malmesa per conductes reprovables en
càrrecs públics.
Aquesta lliçó de empatia i germanor, és allò que per
Nadal ens uneix als llubiners. I això ho viem quan molta
de gent que per motius diversos no habita al poble,
torni a celebrar les festes amb els seus, o les famílies
es reuneixen a taula per fer un bon àpat.
Hem d'aprendre molt encara d'aquest esperit de Nadal
on aparcam les diferencies i brindam tots junts per tot
un any de felicitat i bons auguris. Hem de fer que
aquest esperit ens acompanyi tot l'any
Des d'aquest espai que ens brinda l'ajuntament volem
desitjar sincerament a tot el poble de Llubí, MOLT
BONES FESTES, tant als que viuen a Llubí com els
que ens visiten en aquestes dates assenyalades, tant
els que sempre han viscut aquí com als que han deci-
dit venir a viure-hi per a compartir aquest poble que tots
estimam, vinguin d'on vinguin i amb les creences que
tinguin. 

A tots MOLTS D'ANYS.

AGRUPACIÓ SOCIALISTA 
DE LLUBÍ, NADAL DE 2010

NADAL 2010
NADAL i les seves festes, son uns del millors moments
i llocs per treure a rotlo els sentiments, els bons desitjos,
les ganes de compartir la felicitat i totes aquelles coses
que la gent de bon cor reparteix a balquena.
Un any com el que estam a punt de acabar, ferida tanta
gent, persones i famílies, per aquesta crisis profunda,
només podem desitjar que acabi aviat, i que comenci un
proper any amb bones perspectives de futur i amb un
horitzó més lluminós, il•luminat per el sol de l’esperança. 
Es tracte de confiar amb nosaltres mateixos, la societat
civil, i poc o casi gens amb els polítics. 
Pareix que quan acaba un any, es obligat fer un repàs
de les coses que s’han fet a LLUBÍ, a ca nostra, per la
gent que mana i comanda a l’ Ajuntament. Però enguany
deixarem de passar llista per no fer llenya d’un arbre cai-
gut. Així mateix, a continuació voldríem explicar-vos uns
fets produïts a l’últim plenari municipal.
El passat 10 de Desembre, es va fer un Ple Extraordi-
nari, per atorgar l’any vinent 2011, al  segon Tinent Batle,
el Sr. Antonio Vallespir Perelló, la dedicació exclusiva a
l’Ajuntament, cosa que comporta que passarà a cobrar,
una quantitat aproximada de TRES MIL EUROS MEN-
SUALS. Suposam que la seva feina serà la de dirigir,
manar, comandar i controlar el nostre Ajuntament.
Al mateix Ple, el Batle, D. Tomàs Campaner Ferragut,
passarà a cobrar per assistència a comissions, plens i
altres herbes, una quantitat, que per obra i gracia de la
majoria que ostenta, veurà incrementada, al voltant d’un
TRENTA PER CENT. Això sí deixarà la dedicació exclu-
siva que tenia, per cobrar la  Pensió de Jubilació. Apro-
fitam per desitjar-li que la cobri molts d’anys i que
nosaltres ho vegem.
Posam aquests exemples, només perquè la gent de
seny, pugui valorar, si el que manen comanden i tenen
poder, estan al costat dels que pateixen la crisis, o al
costat de la mamella grossa per seguir xuclant i xuclant. 
Arrel d’aquest escrit, recordam una lectura a  “El Pic, un
apunt sobre paraules”, en una edició limitada del De-
partament de Cultura i Patrimoni del Consell de Ma-
llorca, de “Lectures a la Sala d’Espera”, referent a
distints usos lingüístics de paraules, ens va cridar l’a-
tenció una d’elles, “DE PACOTILLA”.
La defineix, com “els gèneres, de una qualitat dubtosa,
que el tripulant d’una embarcació podien carregar  pel
seu compte sense pagar  Noli. NOLI, es preu del trans-
port de mercaderies d’un port a un altre”.
Al diccionari Alcover Moll hem trobat una frase feta “FER
LA SEVA PACOTILLA”, que vol dir: “FER EL SEU NE-
GOCI, ESPECIALMENT TRAIENT PROFIT D’UN CÀR-
REC”. 
Per això, mes que el seu origen, a nosaltres ens pre-
ocupa l’ús que se’n pugui fer….
Sobretot els senyors i les senyores que es dediquen a
la política, que no facin la seva pacotilla i que no facin
una política de pacotilla”. Ah, i qui NO es confrare que
NO prenga candela.
De totes maneres, Llubineres i Llubiners, bona gent de
cor obert i bons sentiments, procurau posar bona cara al
mal temps, a pesar de tot.

BONES FESTES I UN VENTURÓS
ANY 2011. GRUP MUNICIPAL 

DE UNIÓ MALLORQUINA.
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Llubí disposarà en breu d’una nova zona verda. Es-

tarà ubicada a la plaça del Molí de Son Rafal, can-

tonada amb el carrer Metge Sbert, on en principi

s’havia de construir la nova escoleta municipal.

La negativa del Consell de Mallorca per construir

allà la instal•lació educativa, per tractar-se d’una

zona verda, ha motivat la creació d’aquest nou

espai que tindrà jocs infantils, bancs i aparells de

gimnàstica perquè la gent gran pugui practicar ac-

tivitat física rehabilitadora.

A més, en aquesta zona verda es plantaran arbres

com moreres i lledoners i es col•locaran bancs per-

què la gent pugui asseure's i descansar.

EL DIA DE L’ERMITA I DE SANT FELIU,
FESTIUS A LLUBÍ

Vos recordam que les festes de caràcter local
a Llubí per a 2011 seran el 26 d’abril, dia de la
festa de l’Ermita, i l’1 d’agost, Sant Feliu.

L’AJUNTAMENT ASSUMIRÀ LES
COMPETÈNCIES DE LA RECOLLIDA

SELECTIVA

Arran de la decisió presa a la Mancomunitat
del Pla, a partir d’ara cada ajuntament, a fi de
reduir despeses, es farà càrrec de la recollida
selectiva al seu municipi, passant a ser
aquesta de titularitat municipal.

L’AJUNTAMENT DE LLUBÍ CONTINUARÀ
SUBVENCIONANT ELS LLIBRES DE TEXT

Un any més, l’Ajuntament de Llubí subven-
cionarà els llibres de text als alumnes del
Col•legi Públic Duran Estrany. Amb aquesta
mesura, es vol continuar ajudant a les famí-
lies en l’educació dels seus fills en aquests
moments de dificultats econòmiques per a
tots.

POSSIBILITAT DE FRACCIONAR ELS
REBUTS DEL FEMS

Els interessats han de presentar la
sol•licitud abans del 10 de febrer

Els llubiners tenen la possibilitat de fraccionar
el pagament del rebut del fems. Per fer-ho, el
ciutadà només ha d’entregar la sol•licitud del
fraccionament abans del 10 de febrer de 2011.
Els que vos acolliu a aquesta modalitat no es-
tareu obligats a pagar d’una sola vegada la
quantitat corresponent al rebut. Per a més in-
formació, no dubteu en adreçar-vos a l’Ajun-
tament, on vos indicaran quin és el
procediment a seguir i quin full de sol•licitud
heu d’emplenar.

LA REDUCCIÓ EN EL PREU DE
L’ESCOLETA TAMBÉ EL 2011

L’Ajuntament mantindrà la reducció d’un
12% per ajudar les famílies a afrontar la

crisi econòmica

L’Ajuntament de Llubí ha prorrogat la reducció
tarifària del preu del servei d’escoleta munici-
pal en un 12% també per a 2011.
D’aquesta forma, igual que amb la congelació
de taxes i imposts municipals, el consistori
pretén donar suport a les famílies llubineres
perquè puguin fer front de la millor manera
possible les conseqüències de l’actual crisi
econòmica.

Llubí tindrà una nova zona verda
S’ubicarà a la plaça del Molí de Son Rafal, cantonada amb el carrer

Metge Sbert, on havia de construir-se l’escoleta

Finalitzen les obres
d’ampliació del cementeri
Vos informam que ja han acabat les obres d’ampliació del

cementeri. La data d’entrega de les claus està prevista pel

pròxim mes de gener. Amb aquesta millora, el cementeri

de Llubí respondrà a les necessitats del nostre poble.

Una ‘àrea d’aportació’
facilitarà la recollida

selectiva fora del nucli urbà
Per oferir un millor servei als llubiners que resideixen

fora del nucli urbà i facilitar encara més el reciclatge i la

recollida selectiva tant dins el casc urbà com al sòl rús-

tic, l’Ajuntament instal•larà una ‘àrea d’aportació’ a l’a-

parcament del cementeri. L’accés a aquest recinte es

farà amb targeta magnètica i podran disposar-ne tots els

llubiners que paguen el rebut de fems.

A més, es col•locarà una càmera de videovigilància per

controlar que tot funciona correctament i la gent realitza

el reciclatge de residus tal com toca.

Problemes amb les bosses
de matèria orgànica

Alguns llubiners han tingut darrerament problemes amb unes bosses que
diuen ser “biodegradables” quan realment no ho són. És venen com a
tals però no son vàlides per a la matèria orgànica.
Vos informam que l’Ajuntament ha negociat amb una empresa autoritzada
per dispensar aquestes bosses i hem arribat a un acord perquè pugueu
adquirir els paquets de trenta bosses compostables a un preu rebaixat
de 2,30€ als comerços de Llubí.

Llubí és un dels municipis del Pla
on s’aplica la taxa de fems més reduïda

Les obres de la variant
començaran el pròxim

mes de gener

L’Ajuntament impulsarà una sèrie d’iniciatives per
promocionar el poble a l’exterior i captar l’atenció
de la gent, fent-lo un lloc, no només de pas, sinó
més atractiu i de visita obligada per la seva oferta.

Les obres de construcció de la variant de Llubí començaran, segons ens han
informat, el pròxim mes de gener. Aquesta iniciativa té com a finalitat evitar
el trànsit rodat de vehicles de gran tonatge dins el nucli urbà, igual que es fa
a la gran majoria de pobles de tot Europa per tal de reduir l’impacte que això
genera.
Des de l’Ajuntament, som conscients que aquesta mesura benficiosa per a la
majoria dels llubiners pot crear algun greuge als comercials de la carretera.
Per aquest motiu, el consistori estudia posar en marxa una sèrie d’iniciatives
per captar l’atenció de totes aquelles persones que passin per Llubí i pro-
moure el poble com a lloc de visita per l’oferta que aquí es trobarà.
A l’entrada del poble, ja s'hi ha col•locat un cartell de benvinguda informant
de tot allò que es pot trobar al poble (bars, comerços, hotels d’interior...), sim-
ilar a l’ubicat a la plaça de la carretera amb un mapa que mostra la relació
d’empreses i comerços de Llubí.

A més, per tal de potenciar el comerç al nostre poble, s’està executant una
línia de subvencions per al foment del comerç urbà i la millora del comerç
rural, que contempla actuacions com la instal•lació de servei Wi-Fi (connexió
a Internet gratuïta) a l’entorn de la plaça de l’església i a la plaça de la car-
retera, instal•lació de fanals de baix consum a la plaça de la carretera, col•lo-
cació de jardineres per millorar i fer més atractiu l’entorn dels carrers Santa
Margalida i Fàbrica i embellir l’entorn de la plaça dotant-lo d’un espai d’a-
parcament ben marcat per facilitar l’estacionament dels vehicles.
Aquestes mesures i moltes altres que s’aniran posant en marxa amb el tran-
scurs del temps, faran que el nucli de Llubí potenciï la seva bellesa, sigui més
atractiu i guanyi en tranquil•litat per als veïns, a la vegada que facilitarà el
trànsit rodat pels voltants sense l’obligació de patir les molèsties causades
pels vehicles de pas.
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El punt verd,
obert tots

els dies de la
setmana

Com sol ser habitual en cada full

municipal, vos recordam els hora-

ris del punt verd. Ara, a l’hivern,

roman obert de dilluns a divendres

de 9 a 13 i de 16 a 18.30 hores; els

dissabtes, de 9 a 12 hores i els di-

umenges, de 9 a 11 hores. Amb

aquests horaris, podeu fer servir el

punt verd qualsevol dia de la set-

mana.

28 apicultors procedents de
totes les Illes participen al IV

Concurs de Mels de Llubí

Vos informam que el pesatge de residus al nostre municipi ha millorat. Això implica

que, si seguim així, no serà necessari que l’Ajuntament incrementi l’aportació a final

d’any. Com ja sabeu, l’empresa encarregada d’aquesta tasca cobra en base al pe-

satge de residus recollit a cada municipi. A Llubí podem estar contents perquè tal

com es veu a la taula adjunta, la comparativa entre els mesos d’abril i novembre del

present any mostra una reducció en el pesatge de residus recollits al nostre muni-

cipi. Això demostra una vegada més que si anam tots junts, aconseguirem millorar

aquests resultats encara més. Des de l’Ajuntament, vos agraïm una vegada més a

tots la vostra comprensió i col•laboració.

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA DEL REBUIG

Municipio Abril % s Total Nov. % s Total

Llubi 15.250  kgs 6,37 % 4.155  kgs 2,48 % 

MILLORA EL PESATGE DE RESIDUS 

XI Fira de la Mel i Mostra
d’empresa local 2010 

Un any més, hi ha hagut activitats i ofertes per a tots el públics

La present edició de la Fira de sa Mel ha estat, igual que les anteriors, un èxit de participació i de
públic i es recordarà com un any en què hi ha hagut de tot i molt. Com a novetat ha destacat la cel-
ebració del I Rally Sprint Conservas Rosselló. 
Però enguany, també hi hagut activitats d’altres tipus i per a tota la família, com la representació
teatral de l’obra Es beure fa perdre sa mollera, però com més beuen, manco hi veuen, del grup Nos-
tra Terra.
A més, durant la fira també hi ha hagut xarles informatives i diades, com la de l’Associació Balear
d’Apicultura. En aquest cas, sobre el producte local, amb degustació de productes frescs de les
Illes. 
Però a la fira en si, hi hem trobat de tot i molt: exposicions de productes en general, de productes
relacionats amb la mel, la batucada a càrrec de joves de Llubí dirigits per Eliomar, la tradicional bun-
yolada organitzada per l’Associació d’Amics de la Gent Gran de Llubí, etc. 
També hem gaudit d’exposicions d’activitats esportives com el II Duatló Popular fira de Sa Mel i de
l’exposició permanent de material apícola antic del Molí d'en Suau.
Però com sempre, les activitats que més expectació han creat han estat el tradicional Concurs de
Cartells del Col•legi Públic Duran Estrany, que ha guanyat Joana Aina Perelló Roselló; les ex-
posicions realitzades pels nins del Club d’Esplai Es Turó, l’Escoleta 0-3 i l’AMPA del Col•legi Públic
Duran Estrany. 

L’edició d’enguany de la Fira de la Mel serà recordada per la gran participació

tant de públic com d’apicultors participants al IV Concurs de Mels a LLubí. Un

total de 28 (cinc de Formentera, uns altres tants d’Eivissa, dos de Menorca i

setze de Mallorca) han pres part a l’edició d’enguany. Encara que no fossin

tants com a 2009, la qualitat de les mels presentades ha estat extraordinària. 

Carlos Gubert Caldentey ha estat el guanyador en la categoria de mel origi-

nal, seguit de Jaime Portas Mari, de Formentera. A la categoria de mel clara

i ambre clara el guardó ha estat per a Vicente Juan Portas, de Formentera, i

el segon lloc per a Lorenzo Riera Villalonga, de Menorca.

A mel ambre i ambre fosca, el mallorquí Nofre Mir Ribas ha estat el primer

classificat, seguit per Antoni Torrandell Cànaves. 

El jurat, compost per Tomeu Gual, Bernat Esteva, Antonio Gómez Pajuelo,

Gloria Florit i Marzia Boi no ho ha tingut gens fàcil per determinar el

guanyadors del Concurs de Mels de 2010.

Antoni Vallespir assumirà la dedicació
exclusiva de Tomàs Campaner 

Aquesta mesura, que ve motivada per la jubilació del
batle, no li costarà res a l’Ajuntament perquè serà sufra-
gada al 100%, com ha estat fins ara, per la Conselleria
d’Interior del Govern balear

Amb motiu de la jubilació del batle

de Llubí, Tomàs Campaner (19 de

desembre), l’Ajuntament aprovà, el

passat 10 de desembre, la dedica-

ció exclusiva del segon tinent de

batle de l’ajuntament, Antoni Va-

llespir. Aquesta mesura entrarà en

vigor el mes de gener de 2011.

Amb la dedicació exclusiva, Valles-

pir rebrà una retribució mensual

aproximada als 2.300€ amb les pa-

gues extres ja incloses, quantitat

sufragada al 100% per la Conselle-

ria d’Interior del Govern de les Illes

Balears i que no suposarà cap cost

econòmic per l’Ajuntament de

Llubí.

Aquesta és una mesura que el go-

vern autonòmic concedeix als mu-

nicipis amb menys de 5.000

habitants. Així, Antoni Vallespir as-

sumirà l’exclusivitat que fins ara

havia gaudit l’encara batle, Tomàs

Campaner, sense costar-li res al

poble de Llubí.

A partir de gener, Tomàs Campaner

cobrarà per assistències als òrgans

de govern, com els altres regidors,

amb una quantitat que ascendirà

als 144€. 

L’escoleta,
l’assignatura

pendent de Llubí
La construcció de l’escoleta municipal és
una de les assignatures pendents a Llubí.
Com ja sabeu, el Consell de Mallorca va de-
negar la construcció de la nova escoleta de
0-3 anys al solar proposat per l’Ajuntament
a la plaça del Molí de Son Rafal, cantonada

amb el carrer Metge Sbert.
El Consell al•legà que aquesta zona està
contemplada com a zona verda i
que per aquest motiu no n'era possible la
seva construcció.
Per això, l’Ajuntament està cercant una nova
ubicació per acollir aquesta instal•lació tan
necessària al nostre municipi i que per mor
del motiu explicat encara haurem d’esperar
més temps, fins que es trobi un nou empla-
çament, ja sigui al mateix convent de les
monges o a un altre lloc.




