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L’Ajuntament segueix compromès en potenciar l’activitat 
turística interior. S’han instal·lat uns panells informatius a les 
entrades del poble i a l’Ermita on 
es descriuen el punts d’interès 
turístic més destacables. Amb 
el nous panells informatius 
l’Ajuntament vol ajudar a 
atreure visitants per tal de 
vitalitzar l’activitat del poble. 
D’altra banda, l’Ajuntament 
ha editat mapes informatius 
de Llubí, en quatre idiomes 
diferents, on figuren els punts 
d’interès més destacats del 
nostre poble. 

L’Ajuntament tornarà a baixar l’impost de l’Ibi,
tal i com es va comprometre

El 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern estatal del PP va imposar a l’administració local una revisió cadastral que 
va ser molt criticada per la ciutadania atès que va implicar, en general, forts increments en els rebuts de l’IBI. A fi de reduir la pressió impositiva, 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Llubí es va comprometre a reduir el rebut de l’IBI tan aviat com fos possible. El 2016 es va aprovar una 
modificació d’ordenança que va reduir la imposició per al 2017 un 10%. Enguany, el passat 16 de juliol, l’Ajuntament ha aprovat una altra reducció 
del 10% per al rebut del 2019. Així, el tipus de gravamen haurà passat del 0,60% inicial al 0,49% actual. L’equip de govern està molt satisfet de reduir 
els imposts als llubiners i llubineres tal i com es va comprometre.     

II Certamen de teatre 
de la gent gran

Llubí acull per segon any consecutiu el Certamen d’Arts 
Escèniques de la Gent Gran organitzat pel Consell de Mallorca. 
Un altre any, durant sis dies, hem pogut gaudir de la iniciativa, 
professionalitat i il·lusió de diversos grups de teatre formats per 
gent gran. El bon acolliment d’aquest certamen demostra que les 
activitats culturals, d’oci i formació s’han de seguir potenciant en 
aquest sector d’edat i a la nostra societat.  

Comença a fer-se realitat 
la reforma integral de la 
piscina

El mes de juliol s’han adjudicat les obres per la reforma 
integral de la piscina. Aquestes començaran dia 1 de setembre 
i s’acabaran abans de dia 31 de desembre. La reforma consisteix 
en canviar el vas de la piscina, construir un bany adaptat, canviar 
tot el paviment del recinte de la piscina i garantir les condicions 
d’accessibilitat i seguretat davant el problemes i deficiències que 
s’arrossegaven des de fa molts d’anys sense merèixer l’atenció 
oportuna. 

Acaben les obres 
d’enllumenat de la plaça 
de la Carretera i del molí 
de Son Rafal

La planificació i execució de la millora de l’enllumenat públic 
de Llubí segueix endavant. Durant aquest mig any s’han executat 
les obres d’enllumenat del sector del Molí de Son Rafal i de la 
plaça de la Carretera. En aquests moments es continua el canvi 
d’enllumenat als carrers Maria Perelló, un tram de la carretera, 
del carrer Mestre Vidal i un tram del carrer Farinera, gràcies al Pla 
especial d’ajudes per dur a terme actuacions d’estalvi i eficiència 
energètica. Després d’aquests treballs, ja s’haurà reformat 
l’enllumenat de la meitat del nostre poble. 

En marxa la primera fase 
del canvi de  les canonades 
d’aigües pluvials

El projecte de reforma de les aigües pluvials de la carretera és 
sens dubte una assignatura pendent des de fa diverses legislatures 
(projecte del 2010). La manca d’iniciativa i el fet de tractar-se 
d’una gran inversió i sense visualització social havia ajornat la seva 
execució. No obstant això, el canvi de canonades és imprescindible 
per assegurar una ràpida evacuació de l’aigua quan hi ha pluges 
intenses i evitar futures inundacions.   Ara s’han pogut acabar 
les obres de la primera fase de les pluvials consistent en canviar 
les canonades des de l’obertura del nou carrer de la UAC i la 
unió del carrer de Santa Margalida amb la plaça de la Carretera. 
Una inversió tan necessària i costosa com aquesta s’haurà de fer 
progressivament, però com a mínim, per responsabilitat, ara ja s’ha 
executat una bona part.

Nous panells turístics i 
mapes informatius 

III Concurs de tapes amb 
tàperes

Per tercer any consecutiu cal tornar agrair la implicació 
dels participants a la Fira de la tapa que any rere any milloren 
la qualitat de les tapes arribant, segons el jurat, a un gran nivell 
culinari. Com no pot ser d’una altra manera, també agraïm el 
suport dels col·laboradors.

Canvi d’il·luminació al 
camp de futbet

Des de l’Ajuntament seguim apostant per l’eficiència 
energètica. Per això, després de la instal·lació de plaques solars 
per poder encalentir l’aigua del poliesportiu, ara s’ha canviat els 
equips d’il·luminació del camp de futbet per la tipologia LED.

La UAC2, una realitat
Després de 15 anys des de l’inici de la tramitació del projecte 

d’urbanització de la Unitat d’Actuació del carrer Born, ara han 
començat les obres. Aquestes es desenvolupen a bon ritme i es 
preveu que abans de final d’enguany estiguin acabades.

Adjudicades les obres de 
la II fase de la Farinera

En el mes de juliol s’han adjudicat les obres de la II Fase de 
la Farinera que consisteixen en lleugeres millores dins l’edifici 
de la farinera, a més de la construcció de la plaça i embelliment 
de l’entorn que unirà el carrer de la Creu amb el carrer Rector 
Tomàs.

Aprovació  definitiva del 
projecte de l’Escoleta 

En el plenari de dia   16  de juliol es va aprovar el projecte 
definitiu de la nova escoleta. Després d’aquesta aprovació, 
totalment necessària per seguir tirant endavant l’escoleta, les 
properes passes consistiran en trobar el finançament adequat per 
poder executar i iniciar les obres. L’aprovació del projecte era una 
passa important i decisiva. 

Més recursos humans 
per a la brigada 
municipal 

Mitjançant la subvenció del programa VISIBLES del SOIB, 
l’Ajuntament ha aconseguit incorporar dues persones més a la 
brigada municipal. Una persona s’encarregarà de les feines de 
manteniment als edificis i equipaments públics, camins i carrers, 
i l’altra persona executarà feines de manteniment al poliesportiu 
i vetlarà perquè els usuaris facin bon ús de les instal·lacions 
esportives. Amb la línea dos d’aquesta subvenció també 
s’incorporarà una persona a la Biblioteca municipal.

L’Ajuntament introduiex 
les noves tecnologies

L’Ajuntament de Llubí ha creat una aplicació per a mòbils 
per millorar i facilitar la comunicació amb els residents. 
Aquesta aplicació permet estar al dia de les darreres notícies, 
veure l’agenda d’actes, trobar informació sobre l’organització 
de l’Ajuntament, sobre els llocs d’interès del nostre poble, les 
dades de contacte (de l’Ajuntament, de la biblioteca, del centre 
sanitari, de l’escola i l’escoleta, les associacions de Llubí...) o 
per enviar les incidències que vulgueu comunicar. Animau-vos 
i descarregau l’aplicació al vostre mòbil o tauleta, a través de la 
tenda d’aplicacions (Google Play per dispositius Android o Apple 
Store per als dispositius d’Apple).

Un documental de Llubí 
que fa història 

El passat diumenge 17 de juny el Teatre Municipal de Llubí 
s’ompli de gom a  gom per assistir a l’estrena del documental  
“LES CAMPANES NO TOCAREN A MORT. UN RECORREGUT PER 
LA PERIPÈCIA VITAL DEL CAPELLÀ JERONI ALOMAR POQUET 
AFUSELLAT PELS NACIONALS EL 1937” dirigit i produït per dos 
grans professionals del món de la imatge i del reportatge: Toni 
Capellà i Agustí Torres.

El film té una durada d’una hora i compta amb imatges 
bellíssimes de Llubí i els seus voltants, així com fotografies d’època. 
Hi han participat, entre d’altres, els llubiners: Jaume Alomar 
i Sebastià Perelló interpretant al rector Martorell i don Jeroni 
respectivament, la batllessa Magdalena Perelló, els estudiosos 
del tema Gabriel i Celestí Alomar i la veu de Catalina Llompart, de 
Tirasset, que va viure els fets i a qui Gabriel Janer Manila va fer una 
entrevista en els anys 70 del segle passat.

El reportatge va ser molt ben valorat per gran part dels 
assistents i sabem que el mes de setembre s’estrenarà a Palma a 
la Sala Rívoli i també intentarem tornar-lo passar a Llubí.

El documental ha tengut el suport de l’Ajuntament de Llubí 
com a mostra de desgreuge d’uns fets que mai s’haurien d’haver 
consumats  ara fa 81 anys durant la Guerra Civil (1936-1937).

Un radar de trànsit 
per prevenir accidents

Sota la premissa que la prevenció és la millor inversió, 
l’Ajuntament ha adquirit i instal·lat un radar fix, tipus pedagògic, 
per tal de controlar la velocitat dels vehicles a l’entrada del poble, 
prop del Poliesportiu. Es tracta d’un lloc on circulen molts de 
vianants i majoritàriament nines i nins. Aquesta inversió pretén 
conscienciar els conductors, de manera molt visual, a fi de reduir 
la velocitat d’entrada al nucli urbà i prevenir possibles accidents.

La preservació del 
patrimoni: una prioritat 
per a l’Ajuntament 

L’Ajuntament de Llubí ha sol·licitat una subvenció del Consell 
de Mallorca per tal de poder adquirir els terrenys on es localitzen 
importants jaciments arqueològics i els  talaiots des Racons. 
La titularitat pública afavoriria enormement les iniciatives i 
intervencions de conservació i estudi d’un dels elements més 
importants del patrimoni històric de Llubí.  D’altra banda, 
l’Ajuntament de Llubí també col·labora amb la conservació del 
patrimoni eclesiàstic mitjançant la reparació de les goteres que 
afecten la teulada de l’Església. 

Primera edició del 
Concurs Mundial de 
collir tàperes
Per primera vegada, enguany s’ha realitzar un concurs de collir 
tàperes en què grans i petits classificats en categories han 
demostrat les seves aptituds per la collita de tàperes.  També cal 
agrair a les persones més experimentades que ens donessin les 
tàctiques mes adients per una bona collita.  

Nou equip de so al teatre 
municipal

Després de fer canvis i millorar tot l’enllumenat del Teatre 
municipal, l’Ajuntament ha adquirit un nou equip de so que 
millorarà significativament la posada en escena de les actuacions 
que s’hi facin.  I quins millors dies per estrenar-lo que durant el II 
Certamen d’Arts Escèniques de la Gent Gran.

L’ajuntament vol facilitar 
l’ús de les instal·lacions 
esportives a les persones 
amb discapacitat

Al darrer plenari, l’equip de Govern va presentar la proposta de 
modificació de l’Ordenança fiscal d’instal·lacions esportives, per tal 
d’incloure una bonificació, sobre les taxes vigents a totes les persones 
amb algun tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. La proposta va 
ser aprovada amb el consens de tots els grups, amb una bonificació 
del  75% 
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Sabies que...?
* El març de 1989 va començar a funcionar el primer 

establiment de turisme rural a Mallorca i ho va fer a Llubí, 
a les cases de sa Casa Roja, propietat de Catalina Pastor. 
Aquesta senyora va ser la pionera d’un negoci que avui a 
Llubí i a les Illes és fonamental per a la nostra economia. 
La notícia va transcendir a la premsa illenca i una de les 
incògnites del moment era saber qui havia de donar el 
permís: la conselleria d’agricultura o la de turisme.... I 
d’això encara no han passat ni 30 anys...

* Entre setembre i octubre de 1976, encara no feia un 
any de la mort del dictador Francisco Franco, l’ajuntament 
de Llubí patí una crisi política que acabà amb la dimissió 
de batlle Rafel Ramis. Malgrat tot Rafel Ramis mateix va 
encapçalar l’única llista que es presentà a Llubí l’abril de 
1979 en les primeres eleccions municipals democràtiques i 
va ser reelegit batlle.

* Les festes de Sant Feliu de 1980 començaren amb la 
polèmica de les banderes. Com es tradició el dia de Sant 
Jaume es posa la senyera. Aquell any es posaren quatre 
banderes, una a cada costat del campanar: la quatribarrada, 
la mallorquina, l’espanyola i la del Vaticà. Pareix que al 
segon batlle no li agradà i les llevà totes menys la espanyola. 
La polèmica es traslladà als diaris de l’època.

... Idò ara ja ho saps!!!

Nous regidors i 
regidores
a l’Ajuntament 
de Llubí

El mes de març es va produir la renúncia 
de Juan Ramis Perelló, regidor i portaveu 
del grup municipal del PP a l’Ajuntament 
de Llubí i del regidor Miguel Perelló Alomar 
també del grup del PP. La seva dimissió, 
per motius personals, ha comportat la 
incorporació de dos nous membres del 
grup municipal del PP: Joana Aina Perelló 
Martorell i Rafel Ramis Serra. L’equip de 
govern vol agrair públicament la trajectòria, 
l’esforç i la feina feta per aquestes persones 
i molt especialment la seva intensa dedicació 
al poble de Llubí. D’altra banda, l’Ajuntament 
dóna la benvinguda als nous regidors i els 
desitja sort i encert en la seva responsabilitat 
pública. 

EL VALOR DEL SERVEI DE VOCACIÓ PÚBLICA
 
Aquests dies tornen a ser ja de goig i d’ alegria a Llubí per les festes 
de Sant Feliu que tornen a venir carregades de moltíssims d’ actes que 
podem compartir tots plegats i que ens han de fer sentir orgullosos d’ 
un poble com és el nostre; d’ un potencial brutal.
Precisament des del Partit Popular llubiner, la nostra feina s’ està 
centrant en defensar la importància d’ estar junts, units. Lluny de 
la confrontació i dels intents d’ alguns de dividir, nosaltres creim 
profundament en el valor del servei de vocació pública que s’ ha de 
centrar en l’ interés general, no en el partidista.
Al nostre poble no hi ha ningú ni millor ni pitjor per com pensi i una 
institució com és l’ Ajuntament se n’ ha d’ encarregar de que a Llubí no 
hi hagi divisió ni sectarisme; per això, les seves polítiques toquen ser 
d’ igualtat i d’ ajut per igual a tots als llubiners, associacions i diferents 
entitats. Tots per igual, sense distincions,i pensant únicament en el bé 
general del poble.
Com a oposició, hem estat a vegades crítics amb alguns dels gestos de 
l’ equip de govern (MÉS, Pi i Feina per Llubí) perquè hem considerat, 
precisament, que han fet coses que no eren justes; com per exemple 
negar-se a baixar la contribució (que ara, per cert, després de les 
nostres reiterades peticions durant aquests més de tres anys, han 
decidit rebaixar…Una baixada d’ impostos que es produeix ‘casualment’ 
a pocs mesos de les eleccions) o també hem estat en contra de que 
la batlessa hagi denegat les ajudes als petits pagesos que volguessin 
tractar amb fitosanitaris els arbres o vinyes de les seves finques 
afectats per la Xylella i que tant de mal ha fet a LLubí perquè just just 
queden ametllers…gairebé tots ja són morts. Tot això, mentre l’ actual 
equip de govern també es nega a ajudar més als nostres caçadors 
que tant malament ho passen per mor del pacte de la prohibició…
Moltes prohibicions i poca gestió, perquè fins i tot han posat traves 
a l’ economia familiar a molts de llubiners que fins ara podien llogar 
turísticament ca seva i ara ja no ho podran fer…L’ obsessió del pacte 
per intervenir en la propietat privada és molt preocupant; així com 
també ho és la turismefòbia que promouen amb les seves polítiques.
Però més enllà del que hem criticat, la nostra feina s’ ha centrat i es 
centra en fer moltíssimes propostes en positiu; com per exemple, 
-a més de les ajudes a pagesos i caçadors-, que els nostres joves 
llubiners tenguin més descomptes quan utilitzin transport públic, que 
es potencii el nostre mercat setmanal dels dimarts o que Llubí compti 
amb una millor dinamització comercial i empresarial perquè, només 
amb una millor promoció del nostre poble, tots els bars, restaurants, 
botigues, forns i empreses s’ en podrien beneficiar i conseqüentment 
tots els llubiners; ja que hi hauria més llocs de feina al nostre municipi.
En això estam, en fer feina de bon de veres pel poble i en que la 
batlessa i els seus socis de govern acabin acceptant les propostes que 
feim centrats en l’ interés general.
Visca Llubí i Visca Sant Feliu!, molts d’ anys i molt bones festes!!!

Grup Municipal del Partit Popular de Llubí

OLORETA A SANT FELIU
 
Ha arribat l’estiu, temps de festes, sopars a la fresca, vetlades amb 
familiars, amics i veinats. Els Llubiners i Llubineres començam a 
sentir oloreta a Sant Feliu, el nostre patró, les festes mes desitjades i 
estimades.
Amb el renou del paperi i amb el so de les xeremies la pell se’ns posa 
de gallina, comença St. Feliu, sortirem al carrer i compartirem amb 
tots estones d’alegria, de bauxes, brindarem, ballarem, amb tot un 
conjunt de sensacions i emocions que ens senyalen celebració i festa.
Esper que tots pugueu gaudir dels actes que ens ha preparat l´equip de 
govern amb els vostres éssers mes estimats, estic ben segura que han 
fet molta feina i posat tots els seus sentits perquè passeu una bones 
festes, per això i en aquests dies tan especials per a tots nosaltres, vos 
desig de tot cor un bon SANT FELIU!
Una abraçada molt forta i VISCA SANT FELIU!

Marga Gelabert.
Regidora no Adscrita

L’obra Social “la caixa”
segueix col·laborant 
amb l’Ajuntament

L’Obra Social la Caixa ha atorga’t a l’Ajuntament de Llubí la 
quantitat de 5000 euros . Aquesta quantitat es destinarà a donar 
continuïtat al programa “Envellim amb qualitat de vida” 

Un comiat dolç
El passat juny es va jubilar la treballadora municipal Ramona 

Copete, que tants d’anys ha dedicat a l’ajuntament. Esperam que 
disfruti d’aquesta nova etapa. Gràcies per la teva dedicació.

Nou impuls al reciclatge
De fa uns mesos ençà, s’ha 

iniciat una campanya informativa 
de com reciclar correctament. 
S’ha fet un seguiment dels 
residus generats, i alhora també 
s’han fet visites a les cases 
per donar idees i consells per 
separar millor els residus.  

A més a més s’han fet vàries 
xerrades informatives amb els 
veïnats, per tal de poder resoldre 
i aclarir els seus dubtes de com 
reciclar correctament.


