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La COVID-19 ha fet que en poc temps hàgim hagut de canviar els nostres hàbits i costums; ens hem hagut de confinar a casa al llarg de 
moltes setmanes. Molts, adults i infants, hem hagut d’aprendre a fer tele treball, i molts també hem perdut la nostra feina temporalment o qui 
sap si definitivament...

Això ha fet que ens hàgim hagut d’adaptar a aquesta nova situació perquè tots hem tengut ben present que eren moments de ser responsables 
i de ser conscients que no només havíem de pensar en nosaltres mateixos com a individus, sinó que també en nosaltres com a col·lectivitat a 
nivell local, però també a nivell mundial.

Des de l’equip de govern volem agrair l’excel·lent comportament que els llubiners i llubineres han tengut al llarg d’aquestes dures setmanes, 
respectant les normes sanitàries que s’anaven publicant i també participant i col·laborant en les diferents iniciatives que associacions i 
Ajuntament anaven proposant.

Així mateix, volem agrair a les associacions i individus que han proposat iniciatives que han fet que no caiguéssim en el desànim; a tot 
el personal de l’Ajuntament que ha intentat donar el màxim de servei possible i sobretot volem agrair els membres de protecció civil que de 
manera totalment desinteressada han ajudat al compliment de totes aquestes mesures i, molt especialment, al personal sanitari que ha 
hagut de treballar en condicions molt dures i posant en perill la seva pròpia salut en benefici de tots. El pregó d’enguany volem que sigui un 
homenatge a tot aquest personal sanitari.

Per acabar, volem agrair, una vegada més, l’extraordinària tasca del personal voluntari de Protecció Civil. Sense ells moltes d’aquestes 
actuacions no es podrien haver duit endavant.

COVID 19

Aquest passat mes de maig es va crear una comissió formada per totes les 
regidores i regidor dels diferents partits polítics del nostre consistori per fer un 
front comú davant la nova situació provocada per la COVID 19.

Fins al moment aquesta comissió s’ha reunit en 3 ocasions amb l’assorament 
del Secretari municipal. En aquestes reunions l’equip de govern ha pogut donar 
a conèixer als representants de l’oposició les mesures i actuacions adoptades 
al llarg del confinament i els regidors de l’oposició han tengut ocasió de fer les 
seves propostes.

Està previst que el mes de setembre aquesta Comissió es torni a reunir per 
tal d’acabar de valorar les diferents propostes i arribar a nous acords.

Comissió Sala Covid 19 
amb tots els partits polítics

Així mateix, s’han pres mesures per a ajudar i impulsar el teixit empresarial 
de Llubí:

• S’han elaborat uns muntatges audiovisuals que s’han penjat a les xarxes 
per tal de fer publicitat del petit comerç i les empreses, del producte local i els 
serveis turístics i de la restauració.

• En coordinació amb el Consell de Mallorca es va habilitar un espai 
municipal per facilitar l’assessorament a les empreses i la tramitació d’ajudes 
sense la necessitat de desplaçament.

• Dia 1 de maig es va fer a través del Facebook una xerrada col·loqui 
transmesa en directe a càrrec del graduat social Joan Ramon March Perelló qui 
va resoldre els dubtes i preguntes que els empresaris, autònoms i particulars 
havien plantejat.

• S’ha ampliat l’espai de les terrasses dels bars i restaurants a cost 0.

L’Ajuntament 
amb el teixit empresarial

Al llarg d’aquests mesos s’han duit a terme 
diferents actes i propostes des de l’Ajuntament, 
però també des d’associacions i particulars per a 
dinamitzar les famílies des de casa. Volem agrair 
a totes aquestes persones i entitats les seves 
aportacions que, sens dubte, ens han ajudat a dur 
aquest confinament d’una manera més amena.

Algunes d’aquestes propostes han estat: 
concurs de panades per a Pasqua, repartiment 
d’ensaïmades per la Festa de l’Ermita, muntatge 
audiovisual amb fotografies des de la finestra 
de les cases, trivial i jocs per a infants, online, 
manualitats per decorar els carrers; tallers i 
contacontes online per als més petits i xerrada i 
lectura de poemes per als més grans per Sant Jordi.

Dinamització cultural i lúdica 
al llarg d’aquest confinament  

Des de fa tres anys l’Ajuntament de Llubí, en 
col·laboració amb els propietaris afectats, a la primavera 
treballa per a minimitzar l’impacte de l’eruga peluda a les 
alzines, i a la vegada, controlar millor aquesta espècie. 
Novament s’ha subvencionat el 50% del cost de les trampes 
i feromones per a cada veïnat que ho ha demanat.

Relacionat amb les alzines i garrigues, cal recordar la 
importància de la prevenció per la lluita contra els incendis 
als boscs. S’ha fet una campanya de difusió a les xarxes 
socials de l’Ajuntament, i s’ha recomanat als veïnats que 
mantinguin netes i desbrossades les seves garrigues, 
solars i finques.

És tasca de tothom ajudar a evitar els incendis.

Cuidam les garrigues
i els boscos

Aquest confinament 
s’han fet obres de 
remodelació del parc 
infantil de la plaça de la 
Carretera gràcies a les 
ajudes 2019 del Consell 
de Mallorca, per tal de 
fer-los més accessibles 
i inclusius.

Per al Pla del 2020-
21 s’ha sol·licitat la 
remodelació del parc 
infantil del Poliesportiu.

Adaptació dels parcs infantils 

Llubí amb les persones 
més vulnerables

La primera setmana de 
confinament es va elaborar una 
llista amb les persones de més 
edat que vivien soles i se’ls va 
oferir el servei d’anar a comprar 
o a cercar medicaments, feina que 
fan gustosament els voluntaris de 
Protecció Civil.

A més, es va establir una xarxa 
amb la direcció de la nostra escola, 
Serveis Socials, Policia Local, 
Protecció Civil i Ajuntament per tal 
de fer un diagnòstic i seguiment 
de tot l’alumnat del municipi que 
tenia dificultats per a poder seguir 
els estudis a distància. En aquest 
sentit, se’ls va facilitar el material 
necessari (ordinador o wifi).

Al mateix temps, es va iniciar una campanya de recollida d’aliments, 
que encara ara s’està duent a terme, per a poder fer arribar a les famílies 
més necessitades productes de primera necessitat.

S’ha estudiat minuciosament el pressupost del 2020 per ajustar 
partides, poder ampliar-ne o fer-ne de noves i donar així resposta a les 
noves necessitats sorgides arran de la COVID -19. Per exemple, s’han 
reduït les partides de les Festes de l’Ermita i de Sant Feliu, entre d’altres.

També volem destacar les aportacions econòmiques dels regidors i 
regidores de l’equip de govern, els quals han renunciat al cobrament de 
2 dietes cada un d’ells.

Un grup de voluntàries de Llubí va confeccionar unes 
3000 unitats de mascaretes, que varen ser repartides 
pels domicilis del casc urbà. Les persones que viuen a 
fora vila varen poder recollir les seves a l’Ajuntament.

En nom de tot el poble volem agrair, una vegada 
més, a aquestes cosidores la seva feina altruista i 
desinteressada.

Mascaretes solidàries
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Pròximament s’executaran les obres de les pluvials de les fases 4 i 5.
L’Ajuntament ha sol·licitat les ajudes per als municipis incloses 

en les subvencions per dur a terme obres d’inversió municipal i per a 
l’adquisició de vehicles i d’immobles per a la prestació, aprovades pel 
Consell de Mallorca.

Aquestes ajudes es destinaran a l’execució de les fases 1, 2 i 3 de 
les pluvials, de manera que l’any 2021 tota la xarxa de pluvials estarà 
enllestida.

Continuam fent feina amb 
la xarxa de les pluvials 

L’Ajuntament amb la subvenció del PAESC 2019 està redactant un 
Pla per a la millora de la mobilitat del nostre poble on puguin conviure 
els vehicles i els vianants.

En el primer esborrany 46 persones varen fer aportacions. Valoram 
molt positivament aquesta participació i encoratjam a tota la ciutadania 
a exposar les seves idees per millorar la mobilitat urbana.

Pròximament publicarem les propostes sorgides d’aquest pla per 
millorar la mobilitat per que siguin valorades per la gent llubinera.

Nou pla de mobilitat

Després de l’aturada motivada per la COVID 19 l’escoleta segueix 
el seu camí. Ja tenim l’estructura i les previsions ens indiquen que a 
principis d’octubre podrem disposar del nou edifici.

Per altra banda, durant aquest mes de juliol s’estan fent les proves 
d’oposició per cobrir una plaça d’educadora i 3 de tècnic en educació 
infantil per complir amb un dels requisits per tenir una escoleta 
homologada. 

L’Escoleta 
segueix endavant

Després de 2 mesos d’incertesa hem pogut elaborar un programa on 
es compleixin els protocols marcats per les conselleries pertinents i així 
posar en marxa l’escola d’estiu els mesos de juliol i agost.

Tot i les dificultats dels moments, aquesta escola d’estiu ha tengut 
una alta acceptació i compta amb una cinquentena d’infants matriculats.

A més, l’Ajuntament ha signat un conveni amb el Consell de Mallorca 
per a poder donar ajuts a les famílies necessitades, que han estat 
afectades per un ERTO o han patit un cessament total o parcial de la 
seva activitat laboral al llarg d’aquest confinament.

Ajuts per a l’Escola d’Estiu 

Aquest mes de juliol també s’han duit a terme els exàmens per cobrir 
la tercera plaça de policia local del nostre municipi.

A aquests proves s’han presentat un total de 14 aspirants. La persona 
que superi aquestes proves haurà de completar un curs de formació de 
9 mesos.

Oposicions personal 
Policia Local 

Amb la subvenció del Consell de Mallorca del 2019 a partir del 
setembre, es canviarà l’enllumenat del carrer de Sineu, carrer de la 
Fàbrica, carrer del Pes, carrer de les Planes i del Ramon Martínez fins 
al carrer del Desaigua.

Continuam 
amb la renovació 
de l’enllumenat del poble

El 6 i 7 de novembre es durà a terme la tercera convocatòria de les 
Jornades d’Estudis Locals. Tot i la incertesa de si es podran exposar 
presencialment els treballs, la convocatòria d’aquestes jornades 
continua endavant. 

Vos animam a presentar comunicacions. Teniu de temps fins al dia 
23 d’octubre.

III Jornades d’Estudis Locals

El dia 24 de febrer es va aprovar per Plenari l’adjudicació de la 
concessió del Bar Poliesportiu a l’empresa Ses Nines SC.

Volem encoratjar a les propietàries de la concessió a continuar 
endavant, tot i les dificultats del moment.

Així mateix la piscina del Poliesportiu es va obrir al públic el passat 
27 de juny i romandrà oberta fins a 31 d’agost , mantenint sempre 
l’aforament permès i les mesures de seguretat.

Nova concessió del 
Poliesportiu

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora aquest passat hivern es varen organitzar dos actes. Per una 
banda, el 27 de febrer a la sala multifuncional va tenir lloc una xerrada 
de la doctora poblera Marga Gual amb el títol de“Dones científiques a 
l’Antàrtida”. Per altra banda, el 8 de març, una trentena de llubiners i 
llubineres assistiren a la manifestació del 8M. L’Ajuntament de Llubí va 
posar a disposició d’aquestes persones una autocar per poder arribar a 
ciutat. Prèviament l’’associació de dones Daira va realitzar, a la biblioteca, 
un taller de pancartes per dur a la manifestació.

A més, l’Ajuntament de Llubí s’ha posat en marxa per aconseguir un 
Pla d’igualtat per al nostre municipi. Aquest pla persegueix desenvolupar 
i instal·lar de manera consistent polítiques públiques que incorporin 
la perspectiva de gènere i enforteixin les capacitats institucionals que 
garanteixin la seva permanència en el temps.

En aquest moment s’ha realitzat una primera auto diagnosi per 
valorar quines son les nostres fortaleses i en quins àmbits hauríem de 
millorar com a poble per a arribar a obtenir el pla d’igualtat.

El següent pas serà la creació d’una comissió d’igualtat fomentant 
la participació de les organitzacions de dones i feministes, fent públic el 
seu compromís davant la ciutadania.

                           Treballam 
per la igualtat de gènere

En primer lloc, volem agrair la col·laboració de la Tercera Edat, fent 
els crespells que es varen repartir per les Beneïdes de les festes de Sant 
Antoni.

Enguany els majors del programa “Envelliment amb qualitat de 
vida” varen tenir temps, abans de la COVID d’estrenar les tauletes sub-
vencionades per la Caixa.

A més, tots aquests mesos no ens hem volgut oblidar del nostre 
majors, un dels sectors més vulnerables d’aquesta pandèmia, i tot i que 
no vàrem poder celebrar la festa que cada any els dedicam es va fer el 
repartiment d’una orquídea a cada major de 85 anys.

Llubí 
amb les persones majors
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Sabies que...?
 • Abans de la pandèmia provocada pel virus del COVID-19 - i 

que a Llubí , segons dades oficials, s’han registrat quatre casos 
- n’ hi ha hagudes d’altres... Les més conegudes i més intenses: 
la del còlera de 1885 i la del grip de 1918. En ambdós casos les 
mesures de prevenció foren molt semblants a les actuals: control 
de ports –encara no hi havia aeroports-, quarantenes pels que 
arribaven i confinaments, entre d’altres. A Llubí , durant l’octubre 
de 1918 hi hagué sis morts, no podem saber ben bé si foren 
provocades pel grip però el cert és que al mateix mes de l’any 
anterior sols se’n va registrar una.

• Tenim altres notícies de crisis sanitàries a Llubí i que foren 
molt més puntuals, entre finals del segle XIX i principis del 
segle XX: brots de pigota (novembre de 1897 i gener de 1906), 
pal·ludisme (gener de 1900), dengue (principis de 1902), febres 
tifoidees (setembre de 1903)... De fet en un llibre del Registre 
Civil de defuncions del jutjat municipal de Llubí d’aquest temps 
trobam aquest encapçalament “Fallecimientos que se han de 
comunicar al Ministerio de Gobernación son las ocurridas por 
las enfermedades siguientes: fiebre tifoidea, tifus exantemàtico, 
viruela, difteria, peste levantina, cólera asiàtico, peste amarilla, 
sarampión, escarlatina, coqueluche, gripe, tuberculosis, 
meningitis, pneumonia y septicemia”.

• Per fer front a tots aquests problemes sanitaris Llubí 
tenia, en aquests moments, la seva Junta de Sanitat. A més del 
batlle i alguns regidors també en formaven part els dos metges 
i l’apotecari. Un metge era Miquel Fiol i Mayol (1854-1941), “es 
metge roig”, d’origen santjoaner, casat amb Magdalena Sbert i 
Torrens; vivien al carrer Nou número 37 ; va ser un personatge 
molt influent a la política local, el 1896 era batlle i el seu mandat 
va ser molt convuls. L’altre metge era Lluis de Barcia i Calero 
(1864-1934) “es metge foraster” que procedia d’Àvila, estava casat 
amb Aina Mulet Seguí, filla Bernat, senyor de Son Mulet, vivien 
al carrer del Sol —avui Son Bordoi— número 39. L’apotecari era 
Celestí Alomar i Vanrell (1871-1936), casat amb Antònia Serra 
Mulet el 1905 i domiciliats al carrer del Sol número 13, on també 
hi havia la farmàcia.

• Aquesta Junta de Sanitat va proposar al plenari de 
l’Ajuntament del 18 de novembre de 1896 que l’Ajuntament es fes 
càrrec de les despeses per a l’adquisició de vacunes i material 
desinfectant per aturar la progressiva expansió de la verola.

... Idò ara ja ho saps!!!

Aquests, són temps molt complicats per a tothom, tant a nivell social com 
econòmic, però arriba Sant Feliu i ho hem d’aprofitar per seguir fent poble. Des 
de l’ Ajuntament s’ha dissenyat un programa de festes que valoram molt po-
sitivament perquè, en principi, contempla les mesures de distància i seguretat 
necessàries per a no posar en risc a ningú per mor del Covid-19. Ara, més que 
mai, és quan tots els llubiners i llubineres hem de fer feina plegats; sense altre 
objectiu que no sigui el del benestar i interès general del poble. Per això, des 
del Partit Popular, seguim fent feina, colze a colze, amb l’equip de govern; de-
mostrant així que no hi ha diferència ideològica que ens faci enfora actualment 
de les mesures que prenem al nostre poble per intentar acabar, com més prest 
millor, amb la pandèmia. Tant la batlessa com els altres membres de la corpora-
ció local, saben que tenen tot el nostre suport en tot el que sigui lluitar contra el 
virus i en recuperar-nos d’un cop molt fort que només podrem curar si seguim 
junts, sense divisió ni crispació. Ara és el moment de la reflexió, de la calma, de 
mirar amb perspectiva la situació i a la vegada no deixar d’ ajudar a qui més ho 
necessita per a que ningú es quedi enrere. Des del Partit Popular, hi hem estat, 
hi som i hi serem pel que faci falta i arromangant-nos tant com sigui necessari, 
sense posar pals a les rodes. Visquem Sant Feliu plegats, amb seny i responsabi-
litat. Aquestes seran unes festes atípiques, que recordarem tota la vida però els 
hem de gaudir tan bé com la situació ho permeti. Insistim, la responsabilitat és 
de tots. Hem de fer el cap viu i un amb l’altre és com millor podem fer les coses. 

Visca Llubí i Visca Sant Feliu !!!!!! 
Molts d’anys!!!

Partit Popular

D’AQUESTA EN SORTIREM
Esperem que tots i totes esteu bé en aquesta situació peculiar que estam 

travessant. i en aquesta situació arribarem a les festes més esperades de l’any, 
sant feliu. seran unes festes diferents, lluny de la bauxa a la que estam acostu-
mats des de petits tots els llubiners i llubineres però això no ha de ser un motiu 
per renunciar a elles. indubtablement ens tocarà gaudir de les festes patronals 
amb precaució i respectant les mesures de seguretat imposades per a la pre-
venció de la covid-19, per tant per començar aquestes línies volem fer una crida 
a la responsabilitat i al sentit comú tant individual com col·lectiu. respecteu l’ús 
de mascareta i la distancia de seguretat, aquesta responsabilitat d’avui és la que 
agrairem demà.

Respecte a aquesta situació ens agradaria remarcar la tasca que em es-
tat fent des de l’oposició el grup municipal de ciutadans. l’ equip de govern de 
més i feina per llubí amb bon criteri i coherència baix el nostre punt de vista 
va constituir una comissió de seguiment de la pandèmia formada per tots els 
grups municipals, a partir d’aquí em arribat al punt que va ser una mesura de 
simple protocol ja que de res serveix constituir una comissió si després no es 
cerquen punts en comú o es proposen solucions als greus problemes, especial-
ment econòmics, derivats del confinament que ja estam vivint molts de llubiners 
i llubineres. som plenament conscients de les limitacions a nivell municipal que 
tenim per fer front a aquesta situació però limitacions no son traves insalvables, 
hi ha opcions, sense anar més lluny el primer paquet de dotze mesures que va 
proposar el nostre grup a la citada comissió destacant una reducció general dels 
tributs municipals que pagam. pensem que es important retallar; retallar des-
pesa pública temporalment prescindible, en cap cas retallar el poder adquisitiu 
dels ciutadans, parlant clar, si enguany no hi ha d’haver calendari per nadal no 
passarà res, ens pareix més important que la gent es pugui estalviar una part del 
que paga per la recollida de fems per posar un exemple. tot i que pareixia que hi 
havia bona sintonia, de moment, cap de les propostes que varem presentar s’ha 
convertit en realitat. no ens queda altre que seguir insistint.

Per altre banda volem fer menció a una moció que vàrem presentar i que 
posava remei a un problema històric del poble. ciutadans llubí demanarem en 
ple que l’ ajuntament instàs al consell de mallorca a acabar el desdoblament de 
la carretera de llubí a santa margalida. ara depèn de la voluntat del consell de 
mallorca. aquesta moció va ser aprovada amb el vot favorable de més, feina per 
llubí i ciutadans, tots el grups municipals a excepció del partit popular argumen-
tant que no era moment de pensar en carreteres. des del nostre punt de vista 
es un acte de irresponsabilitat i de falta de compromís greu amb el poble. si bé 
es totalment cert que estam a uns moments excepcionals aquest fet puntual no 
eximeix als representants públics de la tasca encomanada per els ciutadans en 
el moment d’ acceptar els càrrecs per els que son elegits.

Ja per acabar, desitjar a tothom unes bones festes i una vegada més dema-
nar un poc de seny, sentit comú i responsabilitat en un sant feliu diferent.

SALDREMOS DE ESTA
Esperamos que todos y todas estéis bien en esta peculiar situación que 

estamos atravesando. Y en esta situación encaramos las fiestas más esperades 
del año, llega Sant Feliu. Serán unas fiestas diferentes, lejos de la juerga a la 
que estamos acostumbrados desde niños todos los Llubiners i Llubineres, aun 
así, no es motivo para renunciar a ellas. Indudablemente nos tocará disfrutar de 
unas fiestas patronales con precaución y respetando las medidas de seguridad 
impuestas por la Covid-19, por lo tanto para empezar estas líneas queremos 
hacer una llamada la responsabilidad y al sentido común tanto individual 
como colectivo. Respetad el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad, la 
responsabilidad de hoy es la que mañana agradeceremos.

Al hilo de esta situación nos gustaría poner en valor el trabajo que hemos 
venido desempeñando desde la oposición el Grupo Municipal de Ciudadanos. El 
equipo de gobierno de Més i Feina per Llubí con buen criterio y coherentemente 
bajo a nuestro parecer decidió constituir una comisión de seguimiento de la 
pandemia integrada por todos los grupos municipales, a partir de ahí hemos 
llegado al punto que fue una medida de simple protocolo ya que de nada 
sirve constituir una comisión si luego no se hace un mínimo esfuerzo para 
encontrar puntos en común o simplemente se proponen soluciones a los graves 
problemas, especialmente económicos, derivados del confinamiento que ya 
estamos padeciendo gran parte de Llubiners i Llubineres. Somos plenamente 
conscientes de las limitaciones a nivel municipal que tenemos para hacer frente 
a esta situación pero limitaciones no es sinónimo de trabas insalvables, hay 
opciones, sin más el primer paquete de doce medidas urgentes que propuso 
nuestro grupo en la citada comisión destacando una reducción general de los 
tributos municipales que pagamos. Pensamos que es importante recortar; 
Recortar gasto público temporalmente prescindible, en ningún caso disminuir 
el poder adquisitivo de los ciudadanos. En un lenguaje llano; Si este año hay que 
prescindir del calendario de Navidad no pasará nada, a nuestro juicio, preferimos 
eso y que se reduzca la tasa de basuras por poner un ejemplo. A pesar de la 
buena sintonía que parecía haber de momento ninguna de las medidas que 
proponíamos ha visto la luz. No nos queda otra que seguir insistiendo.

Por otra parte nos gustaría mencionar una moción que presentamos y que 
es el remedio a un problema histórico del pueblo. Ciudadanos Llubí solicitamos 
en Pleno que el Ayuntamiento instase al Consell de Mallorca a finalizar el 
desdoblamiento de la Carretera de Llubí a Santa Margalida. Ahora depende 
de la voluntad del Consell de Mallorca. Dicha moción fue aprobada con el voto 
favorable de Més, Feina per Llubí y Ciudadanos, todos los grupos municipales 
a excepción del Partido Popular argumentando que no era momento de pensar 
en carreteras. Desde nuestro punto de vista es un acto de irresponsabilidad y 
de una carencia grave de compromiso con el pueblo. Si bien es innegable que 
estamos en unos momentos excepcionales, este hecho puntual no exime a los 
representantes públicos de los deberes asumidos por el mandato de aceptar los 
cargos para los que fueron elegidos.

Ya para finalizar, desear a todos unas buenas fiestas y, una vez más, pediros 
sentido de la responsabilidad, consciencia y sentido común en un Sant Feliu 
diferente.

Ciutadans de Llubí

Aquest mes de juliol 
s’està executant l’obertura 
del carrer que connectarà la 
Carretera i la urbanització de 
la UAC 2.

Obertura 
del carrer 
de la Uac 2

Per segon any consecutiu s’ha pogut sol·licitar a aquest Ajuntament la 
bonificació de l’ITR. Enguany 43 persones ho han fet amb el compromís de dur 
a terme un bon reciclatge.

Tot i els delicats moments que estam vivint, des de l’Ajuntament no hem 
volgut renunciar a la celebració de les nostres festes i, sense descuidar en 
cap cas la situació que estam vivint, hem programat uns actes prioritzant per 
damunt de tot la seguretat.

Tots els esdeveniments hauran de complir amb les mesures de seguretat 
pertinents i per a poder assistir a molts d’ells es necessitarà entrada que 
s’haurà d’anar a recollir a l’Ajuntament.

Volem agrair a totes les entitats, associacions culturals i esportives, 
comerços, empreses i a totes les persones que d’una manera o altra han 
col·laborat en l’organització d’aquestes festes i que fan que siguin més 
participatives, diverses i segures.

Festes Sant Feliu, 
unes festes diferents

Bonificacions de l’ITR 
(impost del tractament dels residus)


