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Llubí, sisè poble de
Mallorca amb la pressió
fiscal més baixa
Aquestes dades es desprenen del darrer informe realitzat
per la Sindicatura de Comptes

El darrer informe realitzat per la Sindicatura de
Comptes recull que Llubí és el sisè municipi
amb la pressió fiscal més baixa de Mallorca.
El mateix informe diu que els llubiners paguen
267,07 € d’imposts municipals, quan la mitjana
de Mallorca és de 683 €.
A aquesta bona notícia s’uneix també que les

arques del nostre Ajuntament estan totalment
sanejades i que el pagament a proveïdors es
realitza amb una mitjana d’onze dies, segons
dades aportades pel secretari interventor.
Això ha estat possible gràcies a la política de
contenció de la despesa pública duita a terme
sense haver hagut d’eliminar cap servei.

Una actitud solidària

El primer tinent de batle de Llubí, Toni
Vallespir, dóna la seva paga extra al Col·legi
per a l’adquisició de material informàtic
El primer tinent de batle
de l’Ajuntament de Llubí,
Toni Vallespir, ha donat la
seva paga extra de Nadal
al Col·legi Públic Duran
Estrany per a l’adquisició
de material informàtic,
concretament dos ordinadors i 9 monitors que
el centre educatiu necessitava des de feia temps.
Vallespir és l’únic membre de la corporació
local que té dedicació
exclusiva i que percep
14 pagues anuals. Amb
aquesta donació s’ha pogut respondre a una de
les necessitats que tenia

des de feia temps el centre educatiu.
El tinent de batle ha recordat que el seu sou és
sufragat per una subvenció atorgada pel Govern
de les Illes, per la qual
cosa “no costa res al calaix municipal”.

4.800 euros
al Duran Estrany
per a l’adquisició
dels llibres

Un any més, l’Ajuntament de Llubí
ha subvencionat els llibres de text
als alumnes del CP Duran Estrany,
per seguir ajudant a les famílies en
l’educació dels seus fills, sobretot
en aquests moments de dificultats
econòmiques per a tots, per un import total de 4800 €.

Benvolguts llubiners i llubineres:
Com és tradició per aquestes dates, vos feim
arribar una nova edició del full municipal,
l’eina que des de l’Ajuntament feim servir per
a informar-vos d’allò esdevingut al nostre municipi en els darrers mesos.
Podem definir el 2012 com un any econòmicament molt complicat. D’una manera o una
altra, la crisi ens afecta a tots. Ciutadans, empreses i administracions públiques, entre les quals l’Ajutament de Llubí, patim
les conseqüències d’una situació que ha obligat a canviar de
plans a tothom.
Sense anar més enfora, el consistori, tal com ja vos hem dit en
d’altres ocasions, s’ha hagut d’adaptar a les “noves regles”. No
hi ha subvencions com en èpoques anteriors i això fa que s’hagi
d’anar amb molt més esment que en anys anteriors, encara que
dia a dia treballam perquè tant Llubí com els llubiners continuïn
gaudint dels mateixos serveis de sempre.
L’equip de govern no es planteja grans projectes, sinó atendre
les necessitats bàsiques i més importants del ciutadans. Possiblement, gràcies a aquesta línia, que no és la que ens agradaria
aplicar i que reconec que en certs aspectes pot parèixer dura,
és la que ha permès convertir Llubí en un dels sis municipis
amb la pressió fiscal més baixa de Mallorca, la qual cosa significa que el nostre municipi és un dels sis que menys imposts
municipals paguen. Sé que és el nostre deure i la nostra obligació com a gestors polítics vetlar pels vostres interessos. Ho feim
amb moltes ganes, dedicació i, ara més que mai, esforç. És per
això que vull que sapigueu que haver d’afrontar la presentació
de projectes per valor de 600.000 euros al Pla d’obres i serveis
i que no ens concedeixin cap ajut o subvenció és molt dur.
Això implica fer els nostres comptes sense l’ajut de ningú. I com
un pare que vetla pels seus fills, l’Ajuntament gestiona els recursos atenent les necessitats de Llubí, però amb esment de no
gastar més d’allò que ens podem permetre. Que més voldríem
que disposar de més doblers per a fer de tot i molt!
Però, amics, bé ho sabeu vosaltres, que ho patiu cada dia, i
no fa falta que vos donin més explicacions: això a hores d’ara
no és possible.Han quedat enrere aquells anys de balquena,
d’inversió per a dinamitzar la economia i les contractacions subvencionades. Ara l’única possibilitat es dimensionar la despesa
en funció dels ingressos reals que determinen els pressuposts
municipals. És temps d’adaptació i de conscienciar-nos que estam a un moment de limitacions. Però que no vos engani ningú,
això no significa en cap cas incapacitat i immobilisme, sinó gestionar amb seny i esment.
En aquest full comprovareu amb informacions i fotografies com
des de l’Ajuntament sí que es fa feina i molta, i que es van cobrint les necessitats d’un municipi del qual tots ens n’hem de
sentir orgullosos.
Vos avís, i no m’amag per a dir-ho: no veureu grans projectes
que impliquin endeutament, però sí que hi trobareu una gestió
diària, pròxima, a peu de carrer, per a resoldre els vostres problemes rutinaris.
Davant aquesta situació cal dir que a Llubí no ens podem
queixar perquè la nostra situació econòmica “gaudeix de bona
salut” i no és delicada perquè ens hem limitat a gastar allò que
tenim, ni més ni manco.
Però no tot són números en aquesta vida. És per això que malgrat les dificultats econòmiques hem mantingut els ajuts per a
l’adquisició de llibres als alumnes del Col·legi Duran Estrany,
per a les famílies amb necessitats, per a les entitats culturals
i esportives, a no reduir el personal municipal, a reactivar el
Casal de Joves, el qual tornarem a posar en marxa el pròxim
mes de febrer.
No vull acomiadar-me sense abans donar les gràcies a tot l’equip
de govern per la seva implicació, al personal de l’Ajuntament, a
la brigada, als tècnics, a la Policia Local, al personal de neteja,
a les educadores, a Protecció Civil i molt especialment a totes
les entitats culturals i esportives que durant tot aquest any han
estat al nostre costat de forma desinteressada, fent de Llubí un
poble més participatiu i millor.
Desitj que aquestes festes de Nadal ens omplin de bons sentiments, felicitat i esperança a tots.
Molts d’anys i venturós 2013

Joan Ramis Batle de Llubí
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Mesures al Punt Verd de
l’Ermita i recollida porta a
porta de voluminosos

A partit de febrer
la brigada recollirà
els voluminosos
A partir de febrer, la brigada municipal realitzarà el servei de recollida
porta a porta de voluminosos. Es
farà el segon i quart dijous de cada
mes. Serà els migdies entre les 13
i 15 hores.
Els interessats a rebre aquest servei heu de dipositar el voluminós
al carrer i telefonar a l’Ajuntament
(sempre 2 dies abans de la recollida) indicant l’adreça.

Una furgoneta nova
per a la brigada
municipal
L’Ajuntament ha iniciat unes remodelacions al Punt Verd de l’Ermita amb
la finalitat de donar un millor servei
als ciutadans, a causa també del mal
ús que molta gent en fa; es reestructurà per deixar els residus voluminosos i el recinte es tancarà amb una
barrera física.
També s’habilitarà un espai per dipositar electrodomèstics i hi haurà un
control diari de la neteja.
Aquestes mesures han estat preses
per aconseguir que el Punt Verd estigui sempre en bon estat i al servei
de tothom. És per això que se sancionaran aquelles persones que facin
un mal ús de l’espai i infringeixin les
normes, com dipositar abocaments

descontrolats (fora dels respectius
contenidors) o si es dipositen residus no autoritzats (materials obra,
materials perillosos, etc.), ja que es
compta amb un servei de càmeres de
seguretat.

Què es pot dur al Punt Verd?

Envasos, vidre, paper, oli mineral i
vegetal, roba, fluorescents, bombetes, rebuig, voluminosos, electrodomèstics, piles i orgànica.
A la zona habilitada per dipositar restes de poda està prohibit dipositar-hi
qualsevol resta de palmera o “figa de
moro”. En cas que es detectin abocaments d’aquests tipus es prendran
les mesures legals pertinents.

La brigada municipal disposa d’una
nova furgoneta per realitzar les
tasques del poble. A més, també
servirà per a la recollida de voluminosos, que a partir del mes de
febrer serà un servei que realitzarà
l’Ajuntament.

La Biblioteca fomenta la lectura
en públics de diferents edats
La Biblioteca de Llubí ha impulsat
dues noves activitats per a fomentar el coneixement de la pròpia Biblioteca i la lectura en si entre els
veïns del municipi, les quals han
tingut una gran acollida. D’una
banda hi ha “L’hora del conte”.
Cada dilluns entre les 17 i les 18 h
es conta un conte infantil i després
es realitza una petita manualitat
en relació amb la història contada.
Enguany també ens han visitat artistes professionals que ens han
fet viatjar a través de les seves
històries amb música, ombres i la
plastilina, entre d’altres.
A més, s’ha desenvolupat el Club
de Lectura, activitat adreçada a
joves i adults. Cada primer dimarts de mes ens trobam per a
fer una tertúlia sobre el llibre que
prèviament tots hem llegit. A més,
la majoria de vegades, els llibres
ens suggereixen altres temes i ex-

El Ple acorda
sol·licitar l’1%
cultural a la
compra dels
Talaiots des
Racons

Actualment s’estan fent les obres de
la via de circumval·lació de Llubí. El
projecte inclou la destinació de l’1% al
finançament de la conservació, la protecció o l’enriquiment del patrimoni històric del municipi.
És per això que el Ple de l’Ajuntament
va acordar, a proposta del batle, destinar aquest 1% a la compra de la zona
arqueològica des Racons i a la construcció d’una paret de pedra seca a
l’esplanada de l’Ermita.

Millores al Teatre
Municipal  

S’ha adquirit una nova
pantalla, un projector i s’ha
millorat l’equip de so
L’Ajuntament de Llubí vol millorar
les instal·lacions del Teatre Municipal. Entre aquestes millores
destaca la de les projeccions audiovisuals, per a la qual cosa s’ha
adquirit una pantalla gegant de 40
metres quadrats. També
s’ha millorat i ampliat l’equip de so
i s’ha comprat un projector.

L’Ajuntament
destina 5.495’50€
a les entitats
culturals del
municipi
L’ajuntament ha acordat concedir un
total de 5.495’50€ a les entitats culturals del poble.

periències per a comentar que ens
fan aprofitar aquesta trobada per a
conèixer gent nova gaudint de la
lectura. Des de la Biblioteca volem

agrair als participants la bona rebuda d’aquestes activitats i animam a
venir els qui encara no ho han provat.

AMIPA CP DURAN ESTRANY
2.000 €
CLUB D’ESPLAI ES TURO
1395.50
CORAL CASTELL LLUBI
1.500 €
PENYA MADRIDISTA
600 €
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Un anglès resident
a Llubí guardonat
com el marxaire mes
veterà del Lluc a Peu

Durant la XXXIII Pujada a Lluc a
Peu de la Part Forana les autoritats, encapçalades pel president
del Govern de les Illes Balears,
José Ramón Bauzá, varen fer entrega de diferents guardons, entre
els quals una placa al marxaire
més veterà, John Hieron.
John Hieron, anglès de 76 anys
resident a Llubí, juntament amb la
seva esposa, Eileen, viu des de fa
dues dècades entre Gloucestershire i el nostre municipi. Conta que
va començar a venir a Mallorca
amb el seu club ciclista per a fer
entrenaments, es va enamorar de
l’illa i va decidir comprar una casa
a Llubí, arran de la seva amistat
amb amb Toni Figuerola.
Després de l’entrega de reconeixements, va tenir l’oportunitat
de parlar amb el president i va
aprofitar per a recomanar-li que no
deixi perdre les tradicions, que una
vegada perdudes ja no es poden
recuperar. Hieron diu que “el president va ser molt amable i receptiu
en tot moment”.
Enguany foren 32 els que
s’animaren a recórrer caminant els
vint-i-vuit quilòmetres que separen
Llubí i Lluc. Esperam que l’any que
ve siguin encara més persones les
que s’animin a participar-hi!

XIII Fira de la Mel

Llubí celebrà el passat 12 de novembre una nova edició de la seva tradicional Fira de la Mel. Enguany s’han
complit tretze anys d’aquesta iniciativa única a Mallorca i que està totalment instaurada al calendari de fires
de la nostra illa. Tant els llubiners com
aquelles persones vengudes de tots
els indrets de Mallorca gaudiren d’una
fita de gran rellevància entre els apicultors i els professionals i aficionats
al tema de la mel.
A més, com sol fer-se cada any, i
enguany no ha estat una excepció, s’han organitzat tota una sèrie
d’esdeveniments relacionats amb el
món de l’apicultura. Hi ha hagut des
de trobades i conferències fins a taules rodones sobre el món de la mel i
tot el que aquest implica, on s’han
aportat coneixements tècnics i solucions als problemes dels apicultors de
les Illes Balears.
Enguany ha tingut lloc el VI Concurs
de Mels de les Illes Balears, el qual
cada vegada compta amb més participació i reconeixement públic, amb
mels de cada vegada de més qualitat
i que atorga dos premis a cada una
de les tres categories. Els resultats de
l’anàlisi de les mostres varen dictaminar enguany els següents resultats:

Mel de primavera

1r – Onofre Bisbal Palou de Mallorca
2n – Antoni Anglada Comella de Menorca

Mel de tardor

1r – Frank Thies d’Eivissa
2n - Francisco Javier Gibert Mas de Mallorca

Mel original

1r - Onofre Bisbal Palou de Mallorca
2n - Francisco Javier Gibert Mas de Mallorca

El Casal de Joves obrirà les seves
portes el pròxim febrer
Registrarà una sèrie de millores i acollirà nombroses
activitats i ofertes per als joves del municipi
L’Ajuntament té previst tornar a
obrir el Casal de Joves del municipi
el proper mes de febrer i per això
els darrers mesos s’hi han realitzat
una sèrie de millores en manteniment.
L’objectiu principal és que els joves
disposin d’una oferta d’activitats
adaptada als seus interessos i necessitats. Cada dimecres i divendres entre les 18 i les 20 hores el
Casal estarà obert al públic. Hi po-

dran trobar tot un seguit de material lúdic, esportiu i educatiu, a més
d’un punt d’informació on podran
consultar ofertes formatives, laborals i d’oci, entre d’altres.
A banda d’això, es donarà al grup
de joves l’opció d’organitzar altres
activitats aïllades i fer-los partícips del teixit cultural del municipi.
Esperem que siguin molts els que
s’animin a passar pel Casal i a participar activament.

Els menors a Internet

El passat mes de novembre va tenir lloc una interessant xerrada sobre els riscs dels menors davant
Internet, principalment les xarxes
socials.
El policia tutor Antoni Garau va explicar als pares assistents quins
són els riscs i les tècniques que es
fan servir, i aconsellà sobre quines
pràctiques s’han de seguir per a evitar que els infants caiguin dins rols o
entorns inadequats.
Està previst que en els pròxims
mesos s’organitzin altres xerrades
que poden ser molt interessants i
útils per a ajudar-vos en l’educació
dels vostres fills. Esperam la vostra
participació.

Conferència sobre
el bon tracte a les
persones majors
La psicòloga de l’IMAS M. Bel
Amer oferí una xerrada que
registrà un èxit de públic

La psicòloga del IMAS del Consell de
Mallorca, M. Bel Amer, oferí el pasta
mes de novembre una conferència
a la sala multifuncional del Casal
d’Entitats. L’activitat estava oberta a
totes les persones interessades i va
tenir una gran acceptació entre els
veïns del poble.
La xerrada versà sobre el tracte que
han de rebre les persones majors i
es donaren consells i pautes que
han de seguir les persones cuidadores. També s’aconsellà les persones
majors sobre com poden detectar un
cas de maltractament i quines són
les passes a seguir per a denunciar
un fet d’aquestes característiques.
La Regidoria de Serveis Socials vol
agrair i donar l’enhorabona a la ponent i agrair la seva presència a tots
els assistents. A causa de l’èxit de
participació i d’assistència de públic,
s’intentarà promoure més xerrades
sobre temes d’interès, esperant que
tenguin tanta acollida i acceptació
com aquesta.
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Millores i manteniment als edificis
i les instal·lacions municipals

Rampa d’accés al cementeri

Canvi de persianes de la biblioteca i el teatre municipal

Continua
l’asfaltatge i la
millora de les
voravies dels
carrers de Llubí

L’Ajuntament ha fet feina durant el darrer any en la millora
d’instal·lacions i edificis municipals. Entre les obres realitzades
es troba la que s’ha duit a terme
al cementeri, on s’ha millorat la
zona d’aparcament i s’ha creat
una rampa d’accés. Això permetrà facilitar l’accés als vehicles i
l’estacionament.
A més, enguany també hi ha hagut
millores en alguns edificis municipals, com per exemple les de la biblioteca i el teatre, on s’han canviat
les persianes velles per altres de
noves.
Mentre, l’Ajuntament du a terme
també una campanya de manteniment i millora d’edificis municipals,
com és el cas de la Casa de la
Vila, a la qual s’han pintat tant la
façana com l’interior, com s’ha fet
a la façana del Duran Estrany, amb
un cost de 9.000 euros.

El canvi de les bombetes
de l’enllumenat públic
permetrà reduir un 45% el
consum energètic
A més implicarà rebaixar la factura
per aquest concepte

Per a fomentar la
reducció del consum energètic de
l’enllumenat
públic,
es canviaran totes les
bombetes del poble,
que seran substituïdes per unes de baix
consum, les quals permetran reduir el consum en un 45%. Aquest aspecte
permetrà reduir també la factura per aquest concepte
i serà una despesa menys a pagar amb els recursos
públics de tots els llubiners.

L’Ajuntament de Llubí du alguns
anys desenvolupant obres de millora i adequació a carrers tant
del nucli urbà com de l’extraradi.
Principalment consisteix a asfaltar
el carrers i les vies, com s’ha fet
darrerament en els casos dels carrers de Jaume I i de Ramon Llull,
aspecte que permet millorar molt la
circulació de vehicles i vianants.
El carrer del Mestre Ramon Martínez és un altre dels que també ha
rebut millores. En aquest cas però
es tracta de la recuperació de la
voravia per a facilitar el pas de la
gent. Per a aquesta obra, s’ha contractat un peó durant 3 mesos.

L’ABEIC recull
aliments per a
les persones més
necessitades
L’Ajuntament s’encarregarà
d’entregar-los als beneficiaris
L’Associació Balear de l’Estudi i
Investigació del Cànnabis de Llubí (ABEIC)
ha organitzat una recollida d’aliments per
als més necessitats. L’ABEIC va fer entrega
al batle, Joan Ramis, de tots els aliments
que s’han recollit perquè l’Ajuntament
els reparteixi entre les persones més
necessitades.

La façana de l’Ajuntament també ha estat pintada

Igualment, s’ha pintat la façana del Duran Estrany, amb un cost de 9.000 €

CONDICIONAMENT
DE CAMINS RURALS

La política de millora i manteniment d’edificis municipals és aplicable també als
camins rurals. Des del consistori s’ha impulsat una
campanya per a arreglar

i preservar en bon estat els
camins rurals del terme municipal de Llubí, alguns dels
quals ja han estat arreglats,
com els camins de Son Suau,
Son Rossinyol i el dels Remolins; el de la Casa Roja, ses
Dotze de Son Rossinyol, Son
Figuerola, i el de sa Talaia.
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Francisca Ramis, una dona entregada
a la col·laboració i a treballar per a la
tercera edat de Llubí

En aquestes festes tan assenyalades, l’Ajuntament
vol retre homenatge i recordar la memòria de la
desapareguda Francisca
Ramis (de Can Vicari),
presidenta de la tercera
edat.

Aquesta llubinera estava entregada per complet al bé del seu poble
i a la col·laboració amb
l’Ajuntament per a totes
les qüestions relacionades amb la gent gran, ja
que n’era la presidenta

des de feia aproximadament un any.
Des d’aquí volem donar el
condol i els ànims a tota
la família i els amics de
Francisca, ja que era una
persona molt estimada i
apreciada per tothom.

El Consell donarà suports
a L’Ajuntament en la millora
delscarrers de la
Farinera-Rector Tomàs
L’acord inclou la reparació de voravies i
d’asfaltatge d’aquestes dues vies

La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, i
el conseller de Cooperació Local, Bernadí Coll, han signat amb el batle de Llubí, Joan Ramis, els conveni de
col·laboració per fer a efectiu el suport tècnic de la institució insular en la redacció dels projectes municipals de
la reparació de voravies i d’asfaltatge dels carrers de la
Farinera-Rector Tomàs.
Com cada exercici, el Departament de Cooperació Local
ha obert una línia d’ajuda als ajuntaments de Mallorca
amb una població igual o inferior als 20.000 habitants per
a poder sol·licitar col·laboració per a redactar projectes i
la direcció tècnica de les actuacions proposades, entre
ells el de Llubí.
Els serveis tècnics del propi Consell de Mallorca seran
els encarregats d’elaborar els projectes sol·licitats, i també assumiran la direcció de les obres.
Els municipis seleccionats, tots els de menys de 6.000
habitants, gaudiran d’aquests serveis de manera gratuïta.

I Volta en Moto Pla
de Mallorca
Més de cinquanta persones
participaren d’aquesta iniciativa
inclosa dins el programa de les
festes de Son Ramis

Diumenge 16 de setembre es va dur
a terme la 1a Volta en Moto Pla de
Mallorca, inclosa dins el programa
de les Festes de Son Ramis, organitzada per l’escuderia TR Balear. Hi
participaren unes 50 persones.

Canvi de gespa a la pista de pàdel

L’Ajuntament ha destinat la quantitat de 6.000 € a substituir la gespa de la pista de pàdel, atès el seu
mal estat després de l’ús important que en fa la gent que hi juga.
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Partit entre l’Atlètic
Balears i la Penya
Blaugrana per a
celebrar el vintè
aniversari d’aquesta   
El passat 20 d’octubre Llubí acollí un partit de futbolet entre els veterans de l’Atlètic Balears i la Penya Blaugrana, amb motiu de la celebració del vintè
aniversari d’aquesta. El batle, Joan Ramis, acompanyat del regidor d’Esports, Toni Vallespir, assistí a
l’homenatge als dos equips.

Toni Vallespir es reuneix
amb les associacions
esportives del municipi

Aquesta encontre entre dins les trobades que habitualment es celebren entre el
responsable d’Esports de l’Ajuntament i de les associacions esportives per tal
d’abordar tot allò relacionat amb l’esport del nostre municipi
L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de Llubí, amb el regidor, Toni Vallespir, al capdavant, va organittzar, el passat 19 d’octubre, una
reunió amb els responsables de
les associacions esportives del
municipi, per tractar diferents temes d’actualitat, entre els cuals
destacaven les subvencions que
l’ajuntament ha ofert. Després de
la reunió,Vallespir, a títol personal
, convidà a tots els assistents a un
sopar com a agraïment per la seva
col.laboració a tots els actes esportius organitzats.

Moment en què el batle lliura una placa commemorativa

L’Ajuntament recull
juguetes per als nins
més necessitats
La Regidoria de Serveis Socials du tot el mes
de desembre amb aquesta tasca perquè cap nin
es quedi sense
Durant el mes de desembre la Regidoria de Serveis Socials ha organitzat una recollida de juguetes per als nins
més necessitats del poble. Hi ha hagut un gran nombre
de persones que hi han col·laborat aportant les seves juguetes a l’Ajuntament perquè després aquestes siguin repartides entre els nins que més ho necessiten. Aprofitam
l’avinentesa per a agrair la col·laboració de totes aquelles persones que desinteressadament han aportat el seu
granet d’arena perquè aquesta iniciativa sigui tot un èxit.
Gràcies.

FESTES LOCALS
1 d’agost de 2013

SANT FELIU
2 d’abril de 2013

FESTA DE L’ERMITA

SUBVENCIONS

Imatge del sopar al qual Vallespir convidà els responsables de les associacions esportives

TR BALEAR: 375 €
CLUB DE PÀDEL LLUBÍ: 375 €
CLUB DE PETANCA VILA DE LLUBÍ: 745 €
CLUB GIMNÀSTIC ÍTACA: 905 €
CLUB D’ESCACS IBULL: 450 €
CDA LLUBÍ: 6.650 €
TOTAL: 9.500 €

IV DUATLO
POPULAR “FIRA
DE LA MEL”

L’Escola d’Estiu
de Llubí compta
amb una gran
participació
de nins
El passat mes de juliol,
com és habitual cada estiu,
començà l’Escola d’Estiu per
als nins i nines de Llubí

Cada any Llubí acull la Duatló Popular Fira
de la Mel, organitzada per la Penya Blaugrana Llubí. Enguany, dia 11 de novembre, en
tingué lloc la quarta edició, que comptà amb
177 participants. Els guanyadors locals foren
Guillem Torrens, Sebastià Darder i Monserrat
Mariano.
A l’igual que en edicions anteriors,
aquesta darrera ha estat un èxit de
participació. A l’acte d’inauguració, i
per donar la benvinguda a tots els
al·lots, hi assistiren el tinent de batle, Toni Vallespir, i la regidora de
l’Àrea de Serveis Socials, Margalida
Gelabert. Els nins i nines foren obsequiats amb una gorra commemorativa de l’inici de l’escola.
Durant el curs els nins i nines han
realitzat diferents sortides i han participat en una desfilada de moda per
les festes de Sant Feliu, la qual va
tenir un gran èxit.
A més, el darrer dia del curs, el 31
d’agost, s’obsequià cada infant amb
un diploma.
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II Jornades de Gestió de
l’Esport Base de Mallorca

El regidor d’Esports de Llubí hi assistí per a fer una ponència
sobre la gestió d’aquesta àrea al nostre Ajuntament
El passat 8 de novembre es dugué a terme a Palma la II Jornada de Gestió de l’Esport Base
de Mallorca, organitzada per
la Direcció d’Esports del Consell. Aquestes jornades tenen
l’objectiu fonamental d’analitzar
les diferents modalitats de gestió
de les competències municipals
en matèria esportiva que posen
en pràctica els municipis de Mallorca; compten amb les guies

PRESENTACIÓ
DELS EQUIPS DEL
CDA LLUBÍ

municipals, elaborades per la Direcció d’Esports del Consell, com
a eina d’estudi imprescindible; els
pressuposts municipals, la població, etc. Aquestes jornades estaven adreçades a batles, regidors
d’esports i a d’altres professionals
del món de l’esport. El regidor
d’Esports de Llubí, Toni Vallespir,
hi assistí per a fer una ponència
sobre la gestió d’aquesta àrea al
nostre Ajuntament.

El consistori compra un equip
d’extinció per a Protecció Civil

El passat 6 de desembre fou el dia
triat pel CDA Llubí per a presentar
oficialment totes les seves plantilles. El Departament d’Esports
del Consell de Mallorca organitzà
una jornada de jocs tradicionals. A
més, es va fer un dinar al qual assistiren 120 persones, que va ser
tota una festa.

Èxit de públic a la
conferència del
seleccionador nacional
de gimnàstica artística,
Pedro Mir

El passat 23 de novembre,
el seleccionador nacional de
gimnàstica artística, Pedro Mir,
oferí una conferència que fou tot un
èxit de públic. Més de 70 persones
hi assistiren per a escoltar la
xerrada i les reflexions d’un dels
referents més importants d’aquest
esport a nivell estatal.

L’Ajuntament de Llubí ha aprovat el pressupost per a comprar un equip
d’extinció portàtil per al vehicle de Protecció Civil. L’equip consta de un
remolc, un dipòsit de 600 litres, una bomba d’alta pressió, 100 metres de
mànega i pistola de tres punts.

Llorenç Llobera i Juan Coll, guanyadors
del II Torneig de Pàdel “Fira de la Mel”

III Ral·li
Conserves
Rosselló

Els guanyadors de l’edició
d’enguany foren Pedro Roca
i Tomeu Pons, amb un
Renault Clio S
Des del Àrea d’Esports de
l’Ajuntament
volem
donar
l’enhorabona a l’escuderia TR
Balear, i especialment al seu
president, Rafel Ferragut, per
la magnífica organització del III
Ral·li Conserves Rosselló, emmarcat dins el programa de les
fires de Llubí. Els guanyadors de
l’edició d’enguany foren Pedro
Roca i Tomeu Pons, amb un Renault Clio S.
A l’acte de entrega de trofeus hi
assistí el batle, Joan Ramis, el tinent de batlia i regidor d’Esports,
Toni Vallespir, i la regidora
d’Educació, Margalida Gelabert.

HORARIS DELS
SERVEIS
MUNICIPALS
OFICINES:
Dilluns de 8 a 14 h
i de 15 a 20 h / de dimarts
a divendres de 8 a 14 h/
dissabte de 9 a 13 h
TÈCNICS:
Aparellador:
dilluns de 15 a 20 h/
dijous de 8 a 14 h
Arquitecte:
dimarts de 9 a 14 h
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimarts i dijous
de 16 a 20 h/ dimecres
i divendres de 16 a 18 h
CASAL DE JOVES:
Dimecres i divendres
de 18 a 20 h
SERVEIS SOCIALS
(Iolanda Cirer):
Dimecres de 9 a 13 h
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Estimats llubiners i llubineres aquest any no
parlarem de política, ni del que hem fet i hem deixat de fer,
sinó del record d’una vida d’un poble que era més o manco
sostenible i de l’economia local i familiar.
A causa a l’homenatge a la dona collidora de tàperes, ens
ha obert vells records del que era un poble com el nostre fa
30 o 40 anys i, en el que ha tornat ara, és vera que tenim
més comoditats i més serveis, però pel camí hem perdut
moltes coses.
Quan arribaven aquest mesos de tardor i començava a fer
fred, quasi totes les cases feien matances, qui no anava a sis
o set matances no era ningú, i havia bulla i festa, duraven
tot el dia ,de vegades hi havia sopar i vetlada. Les matances
eren molt importats per l’economia familiar, els productes
del porc havien de durar per tot l’any; tothom ja havia collit
les ametlles i les garroves, moltes cases triaven beso a ca
seva i totes guardaven un parrell de quilos de beso per fer
amargos i coques de tarró.
Amb l’arribada de l’hivern molta gent feia feina dins
ca seva, n’hi havia que cosien babutxes, feien sabates
trensades, molts de nostros recordam l’olor de cola de
sabater i el renou de les maquines de repuntar i els rodets
de cintes que les passaven a les babutxes amb una alena.
Que me’n deis des reciclatge ,no feia falta...! tot se
reutilitzava: per anar a la botiga , havies de dur els envasos
buits de llet, vi, oli, vinagre,gasoses fins i tot les botelles de
lleixiu que eren de plàstic i si no el duies havies de pagar
un dipòsit i el te tornaven quan duies l’envàs buit, hi anaves
amb una senalla, res de bosses de plàstic; i el paper amb que
embolicaven el pa i altres aliments es guardava per posar
davall les panades de Pasqüa.
Arribaven les festes de Nadal i se respirava un ambient de
família i amics, totes les cases feien el betlem de cada any
i si hi havia sort posaven alguna figura nova i una bona
branca de pi adornada amb bolles i paperí de Nadal i a dalt
de tot una bona estrella. La Nit de Nadal tots a matines i
després se preparava una bona xocolatada amb ensaïmades,
era el punt de partida per les festes de Nadal,i llavors ens
quedava Cap d’any i el Reis.
Dins el mesos d’hivern l’economia familiar consistia
en tenir el rebost ben ple i la perxa plena, conserves de
tomàtigues, tàperes i envinagrats, olives, confitures, figues
seques i tot el que s’havia elaborat de les matances,també
s’ha procurava que no faltes la llenya ni un parell de sacs de
clovelles de ametles, sí aquelles que havien guardat quan es
triava el bessó. Com veis tot s’aprofitava .
L’ànima de la família dins l’economia eren en moltes
ocasions les dones , començaven de bon dematí fent les
feines de la casa ,a fer la compra dels productes de primera
necessitat i si havia passat rés pel poble, preparar el dinar
, rentar la roba i a la nit sempre trobaven feines assegudes
a la camilla, a qui no li han cosit unes colzeres al jersei o
unes genolleres als calçons. Tot es reciclava en dos repunts,
i si no pedaços per espolsar o per matances. Així passaven
l’hivern sempre hi havia qualque festa ,fogueró o beneïdes
per Sant Antoni o els darrers dies.
Arribada la primavera , començava el treball al camp i qui
més qui manco preparava les tapereres perquè començacin
a treure els primes ulls de vida . Començava tot un procés
perquè les tapereres fessin com més taperes millor i arribava
el moment que durava tot l’estiu, era una feina feixuga
com totes les del camp, però recompensada perquè quan
acabaves la dieta i havies treballat de sortida del sol fins a
la posta , se feia la venta de la tàpera i et fugia el cansament.
Molta gent del nostre poble vivia d’una economia local,
administrada per les famílies, perquè tots els membres de
la família anaven a collir tàperes, molta gent quan acabava
la dieta a una altra empresa sempre tenia temps d’anar a
collir un paner de tàperes, ja era una ajuda per l’economia
familiar; molts de nins i nines varem comprar joguines amb
els doblers dels panerets de tàperes; i així era el cicle de la
vida d’un poble com Llubí.
Quan es parla d’homenatges sempre pensam que es fan
quan algú està molt malalt o ja no hi és, és això el que
es vol fer amb l’economia local? Està malalta o es morirà
aviat?. Pel que fa a la producció local ja no tenim alambins,
ni fàbriques de galletes, ni escorxador, ni babutxes per
repuntar, ni ningú que ens compri les tàperes.
Si vosaltres trobau que no hem perdut res durant aquests
anys ..... feis una reflexió sobre aquest tema, quantes
empreses han tancat o fuites a un altre lloc ,on són els llocs
de treball per la gent de Llubí. Com diu la dita “Si no hi ha
barca ni patró no hi pot haver mariners.
Per acabar vos volem desitjar unes bones festes de Nadal
i que les celebreu amb la família i els amics, i això serà el
millor homenatge que podreu fer.
Molt d’anys.

Convergència per les Illes, Llubí.

Llubí, segur que es mereix
una altra manera de governar…
Tothom sap que els pressuposts són la principal eina d’un
Ajuntament per fer una política municipal abocada al servei
dels ciutadans i a construir, passa a passa, el futur del municipi.
Al darrer Ple de l’Ajuntament es va aprovar, fent ús del vot
de qualitat del batle, el pressupost de l’any 2013. Cap vot a
favor dels tres grups municipals de l’oposició, únicament una
abstenció. Exactament la mateixa situació que el 2012. El
govern del PP torna a presentar, des de la solitud, un pressupost
“anèmic” que consolida la passivitat municipal i la manca
d’iniciativa.
Ningú vota a favor d’uns pressuposts que no accepten propostes
de l’oposició. Fins i tot, del complet document d’al·legacions
del PSM (15 propostes) no se n’accepta cap ni una: ni reduir els
32.000 € de pressupost de dietes de batle i regidors, ni reduir
la despesa corrent de l’Ajuntament (austeritat que tant predica
el PP) per augmentar més els serveis, ni revisar els darrers
crèdits aprovats per les batlies del PP que obliguen Llubí a
pagar, just d’interessos,15.000 € anuals, ni crear partides per
la dinamització econòmica de Llubí contra la crisi, ni planificar
les poques inversions, ni més rigor pressupostari d’algunes
partides, etc.
És sorprenent que la batlia del PP, malgrat estar en minoria,
sigui incapaç o no vulgui arribar a acords amb els pressuposts.
Però aquesta actitud, lamentablement, és general. La incapacitat
d’afavorir el consens, l’acord, el diàleg, de cercar l’estabilitat
i el bon govern ja és massa evident. A tot això s’ha d’afegir, a
més, voler ignorar absolutament la participació ciutadana.
Els exemples són nombrosos. Per què no es fan pressuposts
participatius? Per què no participa la ciutadania en decidir
quines inversions es volen fer al poble? Per què no pot participar
el poble del catàleg de patrimoni que afecta més de 140 cases i
propietats de Llubí? Per què ni tan sols s’ha consultat llubiners
i llubineres entesos en la matèria? Per què es vol que l’oposició
aprovi gastar doblers públics en escultures sense mostrar
cap document de pressupost concret o projecte, i parlant
d’inversors privats sense identificar? Per què, abans de res, no
es pot consensuar quina classe d’homenatge s’ha de fer i fixar
una despesa raonable, amb transparència, sense imposicions
prèvies, sense malgastar doblers? Per què s’asfalten uns carrers
i s’arreglen unes voreres i no d’altres? Per què no s’explica a
la gent què implica el Pla d’ajustament que s’ha aprovat?... En
definitiva, per què no s’informa la gent adequadament?
Les inversions són més profitoses si són acceptades per tothom,
els pressuposts són més sòlids si s’expliquen a la gent, la
protecció del patrimoni tendrà complicitat i compromís si és
reconeguda pels llubiners, els interessos de crèdits, les taxes
i imposts són pagats amb responsabilitat quan es reconeixen
necessaris, els homenatges (els monuments!) uneixen a la gent i
no la divideixen quan són compartits, els reglaments municipals
i, fins i tot, les multes són acceptats quan s’han justificat... Ningú
diu que la cosa sigui fàcil, ben al contrari, però avui en dia amb
el que s’està patint al carrer, amb les dificultats i les injustícies
que apareixen a un món cada cop més esclau d’una economia
global deshumanitzada, és ben necessari intentar governar
d’una altra manera.
Les festes de Nadal, en part, en són un bon exemple. Dies que
ens agrada estar amb la gent i per la gent. Dies que feim petits
projectes comuns, dies per descansar i fer poble. Facem les
coses junts, amb compromís i il·lusió i, així, segur que anirem
pel bon camí i encertaremm les decisions per difícils que siguin.
Facem de la participació un repte!
Les persones que formam l’agrupació del PSM de Llubí volem
aprofitar l’avinentesa per donar-vos els molts d’anys i desitjarvos, de tot cor, unes bones festes de Nadal i un meravellós
començament d’any. Molts d’anys, llubineres i llubiners.

Agrupació del PSM-Entesa Nacionalista de Llubí
(www.psmllubi.com)

L’ ANY QUE VE SERÀ MILLOR, NO?
Si esteu llegint aquest full informatiu significa que el Món
continua girant igual i que el 21 de Desembre va passar igual
que cada any. No podríem assegurar que això sigui bo del tot...
està clar que el Món necessita un canvi urgentment.
Acaba l’ any 2012 i arriba l’ hora de fer balanç. Un any més
estem superant una situació molt complicada, abans ens deien
que era una crisi econòmica però no, això s’ estén, s’ allarga i
pareix no tenir fi. Els retalls socials del govern del Partit Popular
preocupen molt i, de cada vegada més, l’ Estat del Benestar està
a punt de considerar-se una utopia. Que ha passat aquest any
2012? Havia de ser l’ any de la recuperació, res més lluny. Ara
hem de pagar més pels medicaments, l’ educació ha tornat a
nivells de fa dècades. La llengua pròpia de les Illes Balears ja
no està al nivell que li correspon. L’ atur continua augmentant,
cada dia hi ha més empreses que han de tancar i l’accés al treball
es pràcticament un impossible.
I a Llubí? Que ha passat? Idò molt paraescut al que hem explicat
abans... La immobilitat i falta de diàleg de l’ equip de govern es
molt preocupant. Continuem esperant propostes consensuades
o un programa d’ iniciativa i participació ciutadana però de
moment això ni hi és ni s’ espera. Continuem sense escoleta, el
projecte estel·lar del partit popular i que assegurem tindria total
suport per part del nostre grup. Probablement l’ equip de govern
pensa que és més important col·locar una escultura a damunt
una rotonda que el futur educatiu dels nostres infants. Sortia
un informe als diaris (si no es així es complicat sabreu) on es
feia ressò de la bona situació econòmica de l’ Ajuntament de
Llubí. Amb això ens demanem... perquè continuem pagant els
mateixos imposts municipals si no més?, perquè no hi ha un pla
de beques a estudiants?, perquè no tenim escoleta nova?, perquè
no s’ adeqüen o milloren espais públics com carrers, parcs o el
centre de salut?, perquè no es crea un fons d’ ajuda a la creació
de nous negocis per a joves emprenedors? Pensem des del grup
socialista que a aquest ajuntament li fa falta un pla d’ actuació a
mig i llarg termini, no pot ser l’ improvisar i invertir els doblers
en projectes sense una planificació.
Per altre banda volem fer menció a la feina del grup socialista
durant aquest any. Hem continuat demanant per un col·lectiu
que com ja sabeu poc o gens interessa a l’ Ajuntament, els joves.
Desgraciadament les nostres supliques segueixen sense ser
escoltades. Vam presentar una moció que no va ser aprovada per
intentar equiparar a les entitats confessionals, inclosa l’ Església
Catòlica, a qualsevol altre entitat en matèria de contribucions
municipals. La darrera acció del nostre grup per aquest any que
acaba va ser presentar una moció, que va ser aprovada amb l’
abstenció del Partit Popular, on es recollia el dret a l’habitatge
i es sol·licitava per part de l’ Ajuntament de Llubí, entre
altres coses, la supressió provisional de totes les execucions
hipotecaries fins que s’ aprovi una nova llei menys restrictiva
que l’actual en aquest aspecte i rompre tota operació de negoci
entre l’ Ajuntament de Llubí i aquelles entitats financeres que no
paralitzin les possibles execucions hipotecàries o desnonaments
al poble.
Ja per anar acabant volem recordar que fa just un any estàvem
contents per la nova via de circumval·lació, ara ens demanem
si estarà acabada l’ any que ve... Volem recordar que l’ obra va
estar aturada molt de temps per l’ impagament dels treballs per
part del Consell de Mallorca de la senyora Salom... podria ser
que el qui havia de pagar era a Cabrera a fer documentals de
llagostes amb Moet Chandon o de caça per fer-se fotografies
que millor no comentar.
En vista de la situació ens queden dues opcions, podem canviar
les coses i reestructurar un sistema que ha quedat clar que no
funciona o podem seguir igual i segur que el 2013 serà millor...
que el 2014.
Molts d’ anys i bones festes!

Agrupació Socialista de Llubi.

