
Educació, cultura, patrimoni i esports
- La prioritat de l’escoleta: compra del solar, 
concurs de projectes, redacció del projecte 
guanyador i inici del procés de licitació.

-- Impuls a les activitats culturals: Programació 
continuada d’actes musicals (concerts, nadales, 
cors...), activitats teatrals, animacions infantils, i 
actes de commemoració (tricentenari, Ramon 
Llull, Josep Maria Llompart, memòria 
històrica...). Creació de les Jornades d’Estudis 
Locals, i la Mostra Cultural Flor de Taperera.

-- Recuperació i promoció del patrimoni: 
Restauració de la creu del Molí de Son Rafal; 
restauració del patrimoni etnològic de sa 
Farinera; adquisició i condicionament de 
terrenys on es localitzen els talaiots des Racons.

-- Compromís amb l’esport. Diades de l’esport 
per al foment dels esports minoritaris. Millores 
al poliesportiu (vestuaris, condicionament de les 
pistes de futbet i multifuncional, canvi de 
seients a les grades, enllumenat...). Construcció 
de pista d’skate. Reforma integral de la piscina 
municipal per donar-li accessibilitat i 
adequaadequar-la a les normes de seguretat.

La prioritat són les persones i el seu benestar 
- S’ha reduït la pressió de diversos impostos (IBI, taxa de 
residus, IVTM per a cotxes híbrids i elèctrics, ICIO...).

- Reforç de l’ajuda social: programa Enganxa (reforç escolar 
gratuït per a nins amb dificultats d’aprenentatge); vals de 
compra de productes de primera necessitat.

-- Suport a les persones amb dependència: programa 
Envelliment amb qualitat de vida, bonificació per a persones 
amb algun grau de discapacitat per a l’ús de les instal·lacions 
esportives.

- Compromís amb la gent gran: tallers per a gent major; 
acolliment de certàmens de teatre de la gent gran; millores al 
local de la Tercera Edat.

-- Xerrades informatives: sensibilització i prevenció de la 
violència de gènere ; integració dels joves al món laboral; 
educació per a la salut (càncer de pit, diabetis, cura de majors 
dins instal·lacions hospitalàries).

A pocs mesos de les properes eleccions, des de MÉS per Llubí volem fer balanç i retre comptes 
de la feina feta pel govern municipal de pacte.

→ Un govern municipal que ha sabut conjuntar opcions polítiques diferents, posant els 
interessos de Llubí per sobre de tot.

→ El compromís per Llubí d’un govern municipal cohesionat, plural i obert.
→ Una batlia que ha sabut conciliar i sumar idees, iniciatives i esforços.
DurantDurant aquests quatre anys hem fet possible la majoria de les propostes electorals pròpies i 
de pacte. Ara toca fer balanç i valorar-les per tal de proposar la seva continuïtat, impuls o 
millora. Això segueix essent feina de tots i totes.

El nostre reconeixement al Pi Llubí i a Feina per Llubí per la tasca feta, la seva iniciativa i 
compromís pel poble. El nostre agraïment al grup mixt pel seu suport a molts projectes.

L’agraïment al Partit Popular per algunes iniciatives compartides i per la seva tasca d’oposició.
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Un altre model de fer política: proximitat, 
participació i democràcia
- Consultes ciutadanes i reunions informatives per 
participar en les decisions municipals: escoleta 
municipal, pressuposts, inversions, reunions 
municipals sobre residus, IBI, subvencions, ocupació 
laboral...

-- Millora de la comunicació amb la ciutadania, amb 
l’ús de noves tecnologies (whatsapp, aplicació per a 
mòbils), i nou format d’informació municipal (es 
Saig). 
- Suport a les associacions i entitats culturals, 
esportives i de lleure de Llubí.

Recuperar espai públic i equipaments per a les 
persones 
- Prioritat pel manteniment  i  conservació de l’espai 
públic i els equipaments municipals: voreres, bancs, noves 
papereres, més neteja dels espais públics, millora de 
l’enjardinament urbà, reparació de les deficiències del 
centre sanitari, intervencions de manteniment a l’escola... 

- - Recuperació i reforma de l’edifici de la Farinera i placeta 
urbana annexa. Un nou espai sociocultural per a Llubí que 
recupera el patrimoni cultural i etnològic. 
- Reforma i millora progressiva de l’enllumenat públic: 
canvi de cablejat, faroles noves i lluminàries LED, per una 
major eficiència energètica.

-- Millores constants d'accessibilitat i mobilitat: accés a 
l'Ajuntament, accés a la consulta del metge, ascensor al 
Casal d'Entitats, banys per a discapacitats...

- Millores a la seguretat vial: construcció de passos per a 
vianants a la variant, instal·lació d’un radar pedagògic de 
trànsit i barreres protectores al pàrc infantil de la Carretera.

-- Actualització dels projectes de pluvials i execució d’una 
primera fase (canonades d’aigües pluvials fins a la plaça de 
la Carretera)

- Revisió per tal de desencallar la suspensió de les Normes 
Subsidiàries i el Catàleg de Patrimoni, que impedia el 
desenvolupament i l'ordenació de Llubí.

Dinamitzar Llubí i posar en valor 
activitats locals
- Suport i impuls al petit comerç i al 
producte local de Llubí: ampliació de la Fira 
de la Mel, Llubí va de tapes amb tàperes, Fira 
d’artesans locals (Son Ramis), Mercadet de 
Nadal...

-- Reconeixement al món rural: primera 
edició del Concurs de collir tàperes, reunions 
informatives per a la promoció de varietats 
locals, cursos de fitosanitaris, xerrades 
informatives sobre l’eruga de les alzines.

-- Promoció del nostre patrimoni i el turisme 
alternatiu: panells turístics a les entrades 
del poble i a l’ermita, edició de fulletons 
informatius de dues rutes en quatre idiomes 
per conèixer el nostre entorn.

medi ambient i solidaritat
- Reorganització i adaptació del punt verd: 
persona encarregada del punt verd de 
l’emita per un millor reciclatge i neteja de 
l’àrea; recollida de residus perillosos; 
renovació de les càmeres de vigilància.

-- Impuls al reciclatge: campanyes 
informatives per reciclar correctament, i 
nova ordenança per reduir l’impost.

-- Aposta per les energies renovables: 
instal·lació de 20 panells solars a 
l’ajuntament, i energia solar tèrmica al 
poliesportiu; vehicle elèctric per a 
l’ajuntament; punt de recàrrega de vehicles 
elèctrics; estalvi energètic amb la instal·lació 
de lluminàries LED al camp de futbet, al 
Teatre...Teatre...

- Neteja de camins i retirada d’enderrocs.
- Suport i aportacions econòmiques a 
activitats solidàries: caminada contra el 
càncer, crisi humanitària de refugiats, 
associacions (TUCSA, ASME, ASPANOB...), 
damnificats Sant Llorenç i altres.
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