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Les obres d’adequació 
del teatre municipal

Llubí mereix un teatre municipal que reuneixi les condicions 
òptimes per desenvolupar-hi activitats culturals i obtenir la 
llicència d’activitats. Aquest mes de juny han començat les obres 
d’adequació pel que fa a instal·lació elèctrica, instal·lació de 
ventilació i normativa de seguretat contra incendis.  

Conservació i manteniment 
L’Ajuntament segueix amb la important i constant tasca de conservació, 

manteniment i neteja del nostre poble. Desprès d’haver fet la neteja i 
rehabilitació de la plaça de l’Església, la instal·lació de noves papereres 
de reciclatge a places i carrers, arreglar certes deficiències i millorar l’ 
enjardinament urbà,  s’ha duit a terme la reparació i el pintat de tots els 
bancs de places i carrers de Llubí. 

L’objectiu és l’embelliment i millora de l’entorn del nostre poble, per això 
demanam la col·laboració de tothom amb la cura, neteja i manteniment dels 
equipaments i espais públics.

Importants Inversions del Consell de Mallorca a Llubí 
El Consell de Mallorca invertirà a Llubí 240.000 € del Pla d’Obres i Serveis i uns 242.000 € del Pla especial d’ajudes 2016-2017 a les 

corporacions locals. 
D’acord amb les necessitats del poble i les propostes de la reunió de participació de dia 20 d’abril, aquestes inversions es destinaran 

a projectes que en solitari serien molt costosos per a l’Ajuntament.
La inversió de 240.000 € es destinarà a la recuperació i reforma de l’edifici de la Farinera. Llubí tendrà un altre espai sociocultural i a 

més  es recuperarà la maquinària existent com a patrimoni etnològic.
El Consell Insular prepara un Pla Especial per aquest any 2016 i  Llubi disposarà d’uns  242.000 €  d’inversió es destinaran a una 

primera fase del projecte de millora integral de l’enllumenat public que té un cost global de 1,2 milions d’euros i que caldrà afrontar 
progressivament.

Més implicació amb 
els serveis socials 

L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament ha considerat 
necessari complementar l’activitat que du a terme Cáritas 
a Llubí mitjançant la campanya el Rebost. Des dels serveis 
socials s’ha detectat que les persones necessitades tenen 
mancances per poder seguir dietes sanes amb productes 
frescos (verdures, carn, peix...). També s’han detectat 
mancances de productes higiènics de primera necessitat 
que no es podien cobrir a través del programa Rebost.

Per aquest motiu, serveis socials distribuirà uns vals 
de 10 € per persona/mes perquè cada família pugui cobrir 
les primeres necessitats. En cap cas aquests vals es poden 
intercanviar en doblers i just tenen la finalitat indicada.

Cal agrair a l’Obra Social “LA CAIXA” la seva aportació 
de 4.000 € que ha permès poder articular aquesta iniciativa 
d’ajuda social a Llubí que complementa el programa de 
Cáritas. 

La seguretat 
per als més petits 

Les millores en seguretat per als infants han de ser una 
prioritat. La instal·lació d’una nova barrera protectora al parc 
infantil de la plaça de la Carretera i la restauració de les peces 
deteriorades dels mòduls infantils eren una necessitat. A més, 
s’ha fet una neteja integral del parc per garantir la higiene de 
les instal·lacions. 

D’altra banda, també s’ha instal·lat una reixa en condicions 
a l’esplanada de l’Ermita ja que existia el perill de poder caure 
a la finca de baix. 

A Llubí, els nins i nines amb problemes d’aprenentatge a 
l’escola i pocs recursos econòmics tenen una oportunitat de reforç 
escolar. Una iniciativa que l’Ajuntament ha posat en marxa des del 
passat mes de gener amb col·laboració amb els serveis socials i el 
CP Duran-Estrany. 

Un total de 26 alumnes s’han pogut acollir al programa Enganxa 
mitjançant l’organització de tres grups: 8 alumnes de 1r-4t de 
primària, 8 alumnes de 5è de primària i 10 alumnes de 6è primària 
i 1r ESO. Després de mig any de funcionament, el balanç és molt 
positiu i per això es preveu poder ampliar les places pel proper 
curs. 

L’Ajuntament ofereix reforç escolar 
gratuït a alumnes
de primària i secundària
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Gran èxit de la jornada de tapes de dia 11 de juny
L’Ajuntament ha organitzat amb èxit el I certamen de “LLUBÍ VA DE TAPES AMB TAPERES”. L’objectiu és conjuntar per una banda la 

dinamització del nostre poble i, per l’altra, donar impuls al petit comerç de Llubí ja que es dóna màxima importància al producte local. 
Des d’aquÍ volem agrair la col.laboració dels locals adherits i a les empreses col.laboradores.

Els pressuposts de Llubí: 
participatius 

El dia 20 d’abril l’Ajuntament va convocar una reunió participativa 
oberta a tothom amb el lema Com invertiries el superàvit?. La idea 
és que les principals inversions siguin consultades als llubiners i 
llubineres. D’aquesta reunió varen sortir diverses propostes però les 
més significatives varen ser el bon manteniment de carrers i camins, i 
la conservació i millora de la il·luminació del poble.

El compromís de l’escoleta 
segueix en marxa...

L’Ajuntament de Llubí segueix la tramitació per la construcció de 
l’escoleta municipal. Durant aquest temps s’ha establert quin serà el 
solar definitiu de la futura escoleta a partir dels solars consultats a la 
reunió de participació ciutadana. Aquest serà el solar situat al carrer 
Roca Llisa núm. 10, que té 960 m2 de superfície. Dia 23 de maig el 
Plenari va aprovar la modificació puntual de les Normes perquè aquest 
solar sigui d’ús educatiu. 

Balanç 
del casal de joves...

Durant aquests cinc 
mesos el Casal de Joves ha 
organitzat un cicle de cinema 
subtitulat i també ha duit a 
terme un taller audiovisual. 
D’altra banda, destacar la 
participació a la jornada de 
Sant Jordi amb les activitats 
de patinet i futbolí, la sortida 
a l’Observatori de Costitx, 
l’activitat de tir amb arc i 
amb fona, i l’organització 
d’una conferència i projecció 
sobre el ciberassetjament.

Una activitat musical 
per als més joves

Des del Casal de Joves s’ha impulsat un curs d’iniciació a 
la música de 9 setmanes de durada que començarà la primera 
setmana de juliol. En aquest curs s’han apuntat 40 alumnes per tal 
de tenir un primer contacte amb els instruments i coneixements 
musicals. Aquesta activitat es desenvoluparà gràcies a l’aportació 
de l’Ajuntament que vol potenciar la cultura i la música al nostre 
poble.

Jornades d’Estudis Locals 
per primera vegada a Llubí

Dia 16 de març es varen presentar les I Jornades d’Estudis Locals a Llubí. S’han posat a disposició 
dels interessats tríptics explicatius. Disposau d’informació permanent a l’Ajuntament i al web 
municipal.
Recordau: 
*  Les jornades se celebraran dia 4 i 5 de novembre. L’assistència és oberta a tothom i gratuïta.
* Pot presentar comunicacions qualsevol persona interessada (sigui estudiant, investigador o
 particular). Els temes es referiran a societat, natura, territori, història, patrimoni, art i/o cultura
 popular en l’àmbit llubiner (consultar terminis i presentació).
*  Es lliurarà un certificat d’assistència als participants a efectes d’obtenció de crèdits o certificacions
 (estudiants, docents).

Adaptació del punt verd 
als materials perillosos 

La darrera inversió al punt verd és crear un punt específic 
de materials perillosos com són les pintures i les uralites. Tots 
els particulars que tenguin un pot de pintura (ja sigui buit o bé 
amb restes de pintura), aerosols, etc. disposen ara d’unes saques 
especials al Put Verd per depositar aquests materials considerats 
perillosos per al medi ambient. També s’instal·la un lloc especific 
per posar les restes de fibrociment d’amiant (uralita). Aquesta 
actuació ajudarà a evitar abocaments pels camins de fora vila.

La necessària 
rehabilitació 
del centre sanitari 

Feia anys que el centre sanitari patia deficiències i desperfectes 
per causa de les goteres. Una situació inadmissible per un centre 
de salut que ha de donar un servei públic essencial al nostre poble. 

Per aquest motiu, s’ha duit a terme la reparació de les goteres 
del terrat del centre sanitari i s’han arreglat els desperfectes 
de l’interior ocasionats per les infiltracions. D’altra banda, s’ha 
condicionat el centre per poder disposar del comptador definitiu 
de corrent, un altre problema que s’arrossega de lluny. 
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Sabies que...?
* El 1659 es varen batiar els primers llubiners i llubineres 

a l’església de Sant Feliu i que fins aleshores els pares i 
mares per batiar els seus fills havien d’anar a Muro...

* La creu de Son Ramis es va construir el 1686...

* El Sacost i els solars del carrer de la Creu conformaren 
la comuna de Llubí fins al segle XIX...

* El tren va arribar per primera vegada a Llubí el 1878 
i que l’estació estava localitzada dins el terme municipal 
d’Inca...

... Idò ara ja ho saps!!!

Passos per a vianants 
a la variant

El nou equip de govern ha aconseguit que el Consell de Mallorca 
accepti construir els dos passos per a vianants a les primeres rotondes 
de la Variant de Llubí, cosa que durant l’anterior legislatura s’havia 
negat a considerar. Així, la Variant tendrà un pas per a vianants a la 
primera i a la segona rotonda venint d’Inca. No seran de tipus zebra 
però sí canalitzaran els vianants de manera més segura per transitar 
cap a la carretera de Costitx o bé cap als talaiots i la carretera de Sineu. 
Aquestes rotondes duen a zones i camins molt transitats, fins i tot 
d’interès turístic, i de cap manera podien oferir un grau d’inseguretat 
tan remarcable.

Un flaix dels darrers 
actes culturals 
celebrats a Llubí 
Música
• Gospel
• Concert de música Basca
• II trobada de solistes de cant líric 
• Concert a càrrec de l’orquestra Johannes Palaschko
• Concert a càrrec de Joan Manel “Llibre de Contemplació en Déu”
   (Any Ramon Llull)

Teatre
• L’Herència den Toni Flabioler 
• Cendres 
• Un Matrimoni de Boston 
• Representació de l’entrada de la República a Llubí
• Confusions

Animació Infantil
• Contacontes musical i taller de manualitats “Paf el Drac Màgic”
• El Bosc Màgic
• Jocs de Circ
• Jocs Infantils de Patins, 
   equilibris i obstacles

Altres
• Festa d’homenatge 
   a la Gent Gran de Llubí
• Llubí va de Tapes en taperes
• Conferències

 

Benvolguts amics i amigues,
Des de la junta local del Partit Popular de Llubí, vos volem 

agrair a tots els llubiners i llubineres la confiança que ens vareu 
demostrar en les passades eleccions de dia 26 de juny. Confiança 
que es va concretar amb un augment de 65 vots que suposaren un 
increment de quasi un 7% respecte a les passades eleccions del 
mes de desembre.

Aquest increment en el nombre dels vots del Partit Popular 
també es va donar a 47 municipis de les Illes Balears. Gràcies al 
vostre seny, donant més suport al centre-dreta vareu demostrar 
una gran desconfiança amb els falsos populismes i les UTEs 
(Unions Temporals Estrafolàries) entre formacions polítiques 
molt allunyades ideològicament en molts de punts del seus 
programes electorals. I per tant, demostrareu que no creieu amb 
les solucions “miraculoses” als problemes del nostre país, i que 
penseu que el Partit Popular és el més idoni per a dur-ho a terme.

Darrerament l’ajuntament ha proposat molts d’actes 
lúdics, festius i culturals que han permès que el poble estigui 
contínuament de festa. Però d’aquí un parell de setmanes arriben 
les festes del nostre poble, les festes del nostre patró, les festes 
de Sant Feliu. Festes en les quals els carrers engalanats amb 
“paperí”, s’omplen de gent del poble i també de fora que venen a 
gaudir de la nostra festa i de les activitats que hi celebrem.

Seran dies de retrobament i d’esbarjo, per això, els membres 
de la junta local del Partit Popular de Llubí vos vol desitjar unes 
bones festes de Sant Feliu i esperem que les passeu envoltats de 
la família i dels vostres éssers més estimats. 

Una aferrada ben forta i VISCA SANT FELIU!!

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

Sant Feliu, sa millor 
festa de s’estiu

Obertura 
de la piscina

Aquest estiu, l’Ajuntament ha obert la 
piscina més prest, a mitjan juny. En aquests 
moments l’horari de la piscina és de 10 h a 14 
h el matí i de 16 h a 20 h l’horabaixa. Romandrà 
oberta fins a mitjan setembre.

El medi ambient s’incorpora a l’agenda municipal
La qualitat ambiental entesa com sostenibilitat, conservació, neteja i millora de l’entorn ha de ser una prioritat per a Llubí. Respectar 

el nostre entorn i potenciar el patrimoni i el territori és molt important per al futur de Llubí. Per aquest motiu i com a primera passa, 
l’Ajuntament ha duit a terme la neteja del camí que va als talaiots d’Es Racons i el camí de Son Torrens, atès que aquests camins entre 
d’altres formaran part de futures rutes d’interès turístic, patrimonial i ambiental. La neteja implica la retirada de residus, abocaments i el 
control de males herbes. Cal recordar que el GOB i molts voluntaris de Llubí varen netejar l’any passat aquesta emblemàtica zona.


