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Procés participatiu 
per a la futura escoleta 
de Llubí

La informació i la participació ciutadana són claus per 
decidir els millors projectes municipals. A Llubí, després d’anys 
sense reunions informatives i processos de participació, el 
mes de novembre es va celebrar la primera reunió informativa 
i participativa per a la futura escoleta de Llubí. Conèixer la 
informació detallada i les inversions més rellevants és un dret 
que tenen les persones i permet que l’estratègia i la planificació 
sigui cosa de tots i totes. 

A la reunió consultiva, en presència dels tècnics de 
l’Ajuntament i del Consell, es varen analitzar diferents 
estratègies i valoracions, i posteriorment es va obrir un termini 
per recollir opinions i suggeriments. El resultat ha estat 
majoritàriament favorable a la construcció d’una escoleta a un 
solar de nova adquisició. La compra del nou solar es durà a 
aprovació al Ple de l’Ajuntament. 

Els resultats varen ser un 4,54% Sa Farinera, un 6,82% Ca 
ses monges i un 88,64% la compra d’un solar per una nova 
construcció.

La commemoració del Tricentenari a Llubí   
El 2015 es commemora el tercer centenari de la conquesta borbònica de Mallorca, al final de la Guerra de Successió, i el Decret de Nova Planta que 

Felip V va imposar a Mallorca i Eivissa el 1715. Aquests fets i les seves repercussions, tan desconegudes o ignorades durant molt de temps, significaren 
la desfeta i l’anul·lació d’un importantíssim període de quatre segles d’autogovern del que aleshores es deia el Regne de Mallorca. Avui, en ple segle 
XXI, no cal dir fins a quin punt desconeixem encara ara la nostra història. 

Per aquest motiu l’Ajuntament no ha volgut acabar l’any sense promoure actes que commemorin aquest Tricentenari i col·laborar així a analitzar 
els fets i les conseqüències que encara patim d’aquests rellevants esdeveniments. 

Els actes organitzats han estat:  
Dia 28 de novembre al casal d’Entitats es va celebrar la conferència a càrrec de Guillem Morro i es va visualitzar el documental LA RESISTÈNCIA 

de Pere Sánchez, acte presentat per Biel Alomar.
Dia 29 de novembre es dugué a terme una conferència a càrrec de Bartomeu Mestre “Balutxo” que fou acompanyat per les actuacions de Biel 

Majoral, Delfí Mulet, Mateu Xurí i els germans Martorell.

Caminada solidària contra el càncer 

Instal·lació 
d’un “punt elèctric” al poble

Per tal d’afavorir la implantació 
progressiva del vehicle elèctric 
i contribuir al transport més 
sostenible, l’Ajuntament de Llubí 
s’ha adherit a la línia d’ajudes per 
instal·lar un punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics (aquesta ajuda 
es del 90% del cost total). El punt 
de recàrrega se situa a la plaça de 
Son Ramis i es podran connectar 
vehicles elèctrics i híbrids  
endollables. 

S’ha intentat crear una xarxa 
a tota Mallorca. Els municipis 
adherits son : Deià, Escorca, 
Inca, Lloret, Lloseta, Llubí, 
Marratxí, Pollença, Porreres, 
Sant Joan, Sant Llorenç, Santanyí, 
Santa Maria, Sencelles, Sineu, 
Santa Eugènia, Valldemossa, 
Puigpunyent. 

La millora de l’accessibilitat 
i la mobilitat ha de ser una tasca 
contínua i progressiva impulsada pel 
Consistori. En aquest sentit s’han fet 
diverses actuacions: l’eliminació de 
l’escaló i el rebaixat de la vorera  de 
l’entrada a l’Ajuntament, la millora 
d’accés a la consulta del metge 
al Centre Sanitari que permet 
l’accessibilitat en cadira de rodes i 
una actuació per millorar l’accés a 
la Caixa. 

El president 
del Consell de Mallorca 
visita Llubí 

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i el 
conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, han visitat el 
municipi de Llubí per conèixer de primera mà les necessitats del 
municipi i les principals línies d’actuació. El president es va reunir 
amb la batlessa, Magdalena Perelló, i amb la resta de regidors 
de l’Ajuntament, on es va parlar de la necessitat de construcció 
d’una escoleta municipal, del problema de les pluvials i de les 
deficiències de la via de circumval·lació entre d’altres temes. 

Posteriorment, el president i la batlessa es varen reunir amb 
els responsables de les entitats culturals i esportives del poble 
per tal de conèixer les principals inquietuds i dificultats per dur a 
terme la seva important tasca associativa.

Més compromís 
amb 
l’accessibilitat

Destacar i agrair la gran participació a la 
Caminada solidària que es va celebrar dia 18 
de setembre emmarcat dins els actes contra 
el càncer de mama, prop de 200 llubineres i 
llubiners varen participar de la marxa pels 
afores de Llubí seguint el recorregut de les 
rutes recentment publicades pel GOB. En 
acabar la caminada es va fer una berenada 
solidària organitzada per l’Ajuntament amb la 
col·laboració dels forns de Llubí. 

En total es va poder fer una aportació 
a l’Associació Espanyola Contra el Càncer 
de 967€ (426€ recaptats a la berenada, 
l’Ajuntament va aportar la mateixa quantitat i, 
a més, es varen rebre 115€ d’altres donatius).
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Xerrades sobre el càncer de mama i la violència de gènere 
Des de l’Ajuntament es vol fer una feina 

constant d’informació, sensibilització i prevenció 
dels principals problemes socials i de salut. Dia 
19 de setembre, dia mundial contra el càncer de 
mama es va organitzar una conferència informativa 
“Com prevenir, com tractar i com conviure amb 
el càncer” a càrrec d’Antonio Gutiérrez, Antònia 
Perelló i una pacient d’Oncologia, que va tenir gran 
èxit d’assistència i participació.

D’altra banda, el dia 26 de novembre la directora 
de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, va 
impartir una conferència “Les polítiques d’igualtat 
i la prevenció de la violència de gènere”.

Un dinamitzador juvenil 
per al proper any

El mes de febrer de 2016, Llubí comptarà amb un dinamitzador 
juvenil gracies a una línia de subvencions creada pel SOIB, a la qual 
l’Ajuntament s’ha adherit. Aquesta plaça serà subvencionada al 100% 
del seu cost.

Creim que tenir un dinamitzador donarà un gran impuls al Casal 
de Joves.

Seguim millorant l’escola 
i mantenim i arreglam 
voravies

A l’escola s’han instal·lat uns termòstats per regular la calefacció, 
tant a les aules d’infantil com a les de primaria, per poder tenir un 
rendiment raonable i un estalvi d’energia.

Ja varem dir que un eix primordial d’aquest Ajuntament era el 
manteniment. Per això, seguim fent feina i hem arreglat un parell de 
voravies del nostre poble.

Un representant de Llubí 
al Consell de la Infància i 
l’Adolescència del Consell 
de Mallorca

Al 2015 s’ha renovat el consell de la infància i l’adolescència. Ha 
estat escollida com a representant de Llubí a aquest Consell n’ANA 
ESTARELLAS ROCA.

Aquest Consell dóna veu a totes les nines i els nins que es troben 
en acolliment residencial i/o familiar. A les reunions es parlen de 
temes que els poden afectar tant a nivell individual com de grup, com 
també els temes que els preocupen.

Els representants infantils poden expressar les seves opinions i 
donar idees sobre polítiques d’infància i el programes del Servei de 
Menors i Família. Totes aquestes idees es tenen en compte a l’hora 
de revisar el funcionament dels diferents serveis de la institució, així 
com per crear i dur a terme noves polítiques o programes.

Una mirada diferent a les nostres fires
Enguany, la Fira de la Mel ha estat organitzada d’una altra manera. El tancament de la carretera al 

trànsit, l’ampliació del recinte firal i la diferent distribució de les carpes han activat encara més la fira i han 
permès major comoditat i fluïdesa per visitar-la. D’altra banda, el mateix horabaixa, una xaranga va acabar de 
dinamitzar la fira. Com a cloenda, els forns de Can Ramon i Can Gelabert convidaren el poble a una xocolatada 
amb excel·lents coques de patata i ensaïmada.

Avisos importants 
*  Convocatòria de reunió informativa i participativa del Pressupost 
 2016  de l’Ajuntament de Llubí. Reunió oberta per informar-se, 
 analitzar i participar de l’elaboració del pressupost municipal. Dia 
 8 de gener a  les 20 h. Anima’t, els pressuposts municipals són
 cosa de tots!

*  Convocatòria de reunió adreçada als pagesos de Llubí i persones 
 interessades en el món de la pagesia  dia 19 a les 17 h al Casal 
 d’Entitats.

*  Taller de Recerca de Feina que es durà a terme els dies 25, 27 i 28
 de gener de 19 h a 21 h a la Sala de lectura de la Biblioteca de Llubí.
 Si et  pot ajudar, apunta’t-hi! 

*  Convocatòria de reunió de les Comissions de Cultura i Festes i la 
 d’Esports per dia 12 de gener a les 20 h al Casal d’Entitats, per
 tractar  els temes dels Reglaments de Subvencions i Rua 2016.

També hi ha hagut canvis a la Fira Tradicional que ha 
prolongat el seu recorregut fins al local de Càritas al Teatre 
municipal, connectant així tots els espais i cercant una 
distribució de firaires i paradetes més coherent i que facilita el 
passeig per la fira. 
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Sabies que...?
* Sabies que a Llubí el primer grup d’esplai es va dir Grup 

Parroquial per la Promoció Infantil? 

* Sabies que el 2015 és el primer any que a l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Llubí hi ha més dones que homes? 
Quatre dones i tres homes formen l’equip de govern.

... Idò ara ja ho saps!!!

Un flaix als darrers 
actes culturals 
celebrats a Llubí 
Música
• Concert solistes infantils-Juvenils i cant coral infantil
• Concert de Nadales de Cant Coral amb la participació 
   dels cors Castell Llubí i Parroquial de Sineu
• Concert de Nadal “Mallorca Gay Men's Chorus”

Dansa
• Representació de NOCHE Y DÍA

Teatre
• Hamlet party
• Lectura dramatitzada: 
Escenes seleccionades 
de joves autors mallorquins
• Fraska

Animació infantil
• Es Jai de ses Rondalles
• Cantant animalades
• Pallasso cantimploro 
   i els seus tripijocs
• Cucuta i les flors màgiques

“NO ES EL MATEIX RECEPTAR, QUE PRENDRE”
 
Benvolgut llubinera o llubiner,
El Partit Popular de Llubí desitja que hagis passat unes bones festes de 
Nadal i que tots els propòsits que tens per aquest 2016 es compleixin. 
Ens hagués agradat fer-te arribar aquest missatge de felicitació de 
les festes abans que comencessin, així com ho hem fet en els darrers 
anys, però fins que no vàrem haver imprès el nostre full informatiu del 
mes de desembre, la batlessa no ens el va sol·licitar. Per tant pensem 
que aquest full t’arriba a ca teva una mica tard i esperem que només 
hagi estat un descuit, típic de les dates nadalenques.
També volem agrair el suport que hem tingut en aquestes darreres 
eleccions generals, en les quals el Partit Popular ha tornat a ser la 
força més votada a Llubí. Aquest fet no fa més que engrescar-nos per 
tal de dur a terme una oposició el més responsable possible cercant un 
únic objectiu: la millora del benestar de tots els llubiners i llubineres.
Com recorda el títol d’aquest escrit, les coses no es veuen de la 
mateixa manera quan s’està a l’oposició que quan s’està al capdavant 
de la gestió del nostre ajuntament. Per això des del Partit Popular de 
Llubí volem reconèixer l’esforç que han hagut de fer els tres partits 
que actualment governen el nostre poble (Feina per Llubí, Pi i Més), 
per tal de posar-se d’acord i decidir (o repartir) quines actuacions 
s’havien de dur a terme. Creiem que durant aquests quasi set mesos 
que duu el nou equip de govern, s’han pres una sèrie de decisions molt 
encertades i que també s’han dut a terme algunes activitats que han 
dinamitzat un mica el poble.
Però a continuació et volem fer un petit aclariment sobre l’anterior 
legislatura i també, donar el nostre punt de vista sobre alguna de les 
actuacions que ha dut a terme l’actual equip de govern.
El llegat econòmic del Partit Popular de Llubí. L’actual equip de 
govern, repetim, format per Feina per Llubí, Pi i Més, es va encarregar 
“d’escampar” per el poble que a l’inici de la legislatura, es varen 
trobar amb una mala situació econòmica provocada per un augment 
desmesurat de la despesa per part del Partit Popular. Així ho deien 
alguns dels actuals regidors i regidores. Desconeixem els motius de 
per què ho varen fer, segurament per la inexperiència d’alguns d’ells 
i per la proximitat de les festes. Per desmentir aquelles acusacions 
ho volem fer amb dades objectives, com és el darrer  arqueig de la 
passada legislatura, el qual pots comprovar en qualsevol moment 
en el nostre ajuntament. Segons les dades de l’arqueig de dia dotze 
de juny de l’any dos mil quinze, l’Ajuntament de Llubí tenia uns fons 
municipals disponibles per un import de 359.351,24 euros. Per tant, 
una situació bastant sanejada, sobretot, si es té en compte que és el 
resultat d’una legislatura on les aportacions externes varen disminuir 
considerablement i en la qual com tu saps, tot l’Estat va sofrir una greu 
crisi econòmica. 
Els pressuposts de l’any 2016. El passat 28 de desembre la batlessa 
ens va presentar l’esborrany dels pressuposts municipals per aquest 
any que ja hem entrat. Segons la normativa vigent, aquest esborrany 
se’ns ha de fer arribar abans de dia 15 d’octubre per a que el partits de 
l’oposició tinguin un període de temps per a poder presentar esmenes 
si així ho troben necessari. A més, la documentació que se’ns va 
presentar estava incompleta. A què es deu aquest retràs? Serà perquè 
no es posen d’acord amb les propostes de tres programes electorals 
tan diferents?  No ho sabrem.
Encariment del cost dels treballs per a la millora i manteniment 
del poble. Durant l’anterior legislatura, aquestes tasques les havien 
realitzat els mateixos treballadors de la brigada municipal o també, 
i a través del SOIB, alguns llubiners que estaven en situació d’atur, 
disminuint considerablement el seu cost. Per això creiem que es 
tracta d’un increment innecessari de la despesa corrent ja que afecta 
negativament a les nostres arques municipals.
Manca de transparència i participació ciutadana. Sense cap dubte 
varen ser dues de les acusacions que sempre ens feia l’oposició en 
l’anterior legislatura. El Partit Popular de Llubí reconeix que s’han 
dut i es duran a terme algunes consultes populars per tal de què els 
assistents (els que no puguin assistir no podran donar el seu parer) 
decideixin sobre alguns temes relacionats amb el nostre poble. Però, 
qui tria els temes que s’han de decidir per “participació ciutadana” i 
quins no?. Creiem que l’equip de govern durant aquesta legislatura 
haurà d’explicar en moltes ocasions el per què ha pres algunes 
decisions sense fer-ho a través de les consultes populars. Sense anar 
més enfora, batlessa, per què no es va fer una consulta per a decidir 
si s’havien de modificar o no les Bases de les ajudes per a la mobilitat 
dels estudiants llubiners?
Promoció del comerç local. Els programes electorals dels actuals 
partits polítics que governen el nostre ajuntament feien referència a 
què potenciarien el comerç local ja que trobaven que fins en aquell 
moment el Partit Popular no havia fet res al respecte. Recordem que 
en l’anterior legislatura vàrem fer reunions amb els comerciants 
i empresaris per tal de què aportessin les seves necessitats i idees 
per tal de millorar el comerç local del nostre poble. Fins avui, no hem 
observat cap actuació al respecte per part d’aquest equip de govern, 
segurament per manca de temps, però és que ni tan sols han mostrat 
cap intenció de fer-ho.
Són temps nous per el nostre partit, on els canvis seran una constant 
durant tota la legislatura, i en la qual durem a terme una oposició 
responsable i constructiva. Serem crítics amb les decisions que 
creguem que no beneficien el nostre poble, però també recolzarem 
l’equip de govern amb tot el que creguem que el millori.
Per acabar, esperem que els Reis hagin vingut ben carregats, però 
sobretot, el que volem per aquest 2016 és que tu i els teus tingueu 
molta salut.
 

PARTIT POPULAR DE LLUBÍ
 


