
Butlletí informatiu

Gastro Market Sant Llorenç des Cardasar

(febrer 2017-octubre 2017)

A finals de setembre es va inaugurar el Gastro Market Sant Llorenç des Cardassar i va ser un
èxit tant de placers com de visitants. El Consistori llorencí ha posat en marxa aquest ambiciós
projecte per recuperar el mercat local de cada dijous. L'objecte és doble: per una banda, que
es pugui omplir el rebost de producte
local i de proximitat i, per l'altre,
promocionar la cuina de mercat per
menjar a la plaça o a casa, en definitiva,
per incentivar un consum més ètic,

sostenible i responsable.

El propòsit de l'Ajuntament és la
dinamització de la vida econòmica i
sociocultural del nucli urbà i, en aquest
sentit, el Gastro Market es presenta com
un punt de partida. Per promocionar-lo,
l'Ajuntament va convidar alguns hotelers
de la zona costanera a la inauguració del mercat perquè en fessin difusió. Per donar una
empenta en aquest nou projecte es va incrementar i diversificar el nombre de paradetes i es
va oferir als comerços locals un espai per facilitar la venda dels seus productes.

El projecte ha estat redactat i getionat pel departament de Cultura de l’Ajuntament de Sant
Llorenç, i compta amb el suport de l'agent de desenvolupament local, subvencionat pel SOIB.



Els carrers Sol i Torre es connectaran
amb el carrer Femenies i es dotaran
de serveis per acabar aquesta
urbanització del poble de Sant
Llorenç.

L’Ajuntament va subscriure un
conveni, el mes de març, amb els
propietaris dels terrenys per on es farà
la continuació del carrer del Molí d’en
Bou.

El projecte també preveu la dotació
de serveis a les parcel·les que es
connectaran. Per això, primer es procedirà a demolir el paviment i les voreres en certs trams
dels carrers, així com el tancament existent. Posteriorment, es dotaran de serveis tots aquests
carrers i s'instal·laran les xarxes d’aigua potable i de clavegueram, les de telefonia i també les
xarxes de baixa tensió i de l’enllumenat públic.

Aquest projecte té un pressupost d’adjudicació de 61.691,85 euros. Les obres tenen un
termini d’execució de tres mesos des de la data de replanteig.

S'han fet les voreres netes i s'han asfaltat els prop de 4,5 quilòmetres del camí de sa Begura.
Aquest camí s'incorporarà dins la xarxa de rutes ciclistes del Consell de Mallorca.

El Departament de Carreteres del Consell de Mallorca està interessat en cedir les carreteres
del nucli urbà de Sant Llorenç a l’Ajuntament, concretament la MA-15 (C/ Mossèn Salvador
Galmés) i la MA-4030 (Passeig de ses Brodadores). El Consistori està interessat en rebre-les
sempre i quan es transformin en carrers i deixin de ser carreteres.

L’Ajuntament ha presentat un avantprojecte al Consell perquè facin una sèries millores que es
consideren necessàries per recepcionar aquestes vies: ampliar voravies i posar carrils bici,
incloure semàfors amb polsadors, estrènyer alguns trams dels carrers i reasfaltar-los, canviar
la pavimentació.



Àngel Carretero va viatjar a l’Índia per
participar en el projecte “Ningún niño sin
foto”. Va ser l’únic fotògraf de les Illes
Balears que va ser seleccionat per formar
part d’aquest projecte solidari de la
Fundación Vicente Ferrer. L’Ajuntament es
va sumar a la iniciativa i va realitzar una
exposició a l'Espai 36 dins el marc de les
Festes Patronals, amb un doble objectiu,
per una banda donar a conèixer la realitat
de l’Índia i la tasca que desenvolupa la
fundació i, per altra, contribuir
econòmicament amb el projecte perquè els

ingressos obtinguts amb la venda de les fotografies es destinassin íntegrament a un projecte
de reconstrucció del llogaret de Chalakuru a l’àrea de Penukonda .

S'ha renovat la participació al Programa PLATEA de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i
la Música. A través d'aquest programa, el Ministeri finança els trasllats i els allotjaments de les
companyies i una part dels honoraris. Enguany han subvencionat vuit espectacles per a
l’Auditori sa Màniga amb una aportació de fins a 56.500 €.

Cultura

Fins ara l’impost sobre successions i
bonificacions únicament bonificava a
l’habitatge habitual del difunt. A partir
del 2018 a Sant Llorenç des Cardassar
es bonificarà la totalitat dels immobles
que són objecte de l’herència. Aquesta
bonificació serà del 60% de l' impost en
el moment de la recepció de l’herència.

Foto dalt, "He nacido para verte sonreir" una obra de teatre. Al

costat, "L'engranatge" de circ.



Als col·legis públics del municipi de Sant
Llorenç s'han realitzat diferents obres de
manteniment. A cinc aules del CEIP Mestre
Guillem Galmés s’han substituït les rajoles
de la paret per tauler aïllant i s’han pintat
per acabar amb els problemes d’humitat.
A la classe d’educació infantil s’han
arreglat les goteres. Una actuació
semblant s’ha duit a terme al CEIP Punta
de n’Amer. En aquest cas les rajoles no
s’han substituït sinó fixat i s’han reconstruït
les grades exteriors del pati. Al CEIP Sant
Miquel de Son Carrió, es va arreglar un
problema amb el desaigua dels lavabos.

L’Ajuntament subvenciona el transport de l'ensenyament no obligatori de l’alumnat de Sant
Llorenç i de Son Carrió que cursa batxiller a l'IES d’Artà. Aquest servei costa a les arques
municipals uns 60.000 euros. D'altra banda, el Consistori dóna beques als estudiants de
batxillerat i mòduls formatius professionals que no s'imparteixen a l'Institut Llorenç Garcias i
Font d'Artà. En total es destinarà una partida de 8.512'38 euros.

Educació

A l'octubre es van iniciar els cursos d'adults
i la mateixa setmana es van haver de doblar
tres cursos de cuina per cobrir la demanda.
Enguany, de bell nou s'ha apostat per
l'ensenyament en català i per això també
s'ha ofert el nivel bàsic i el C1. Hi ha altres
cursos nous: Batxata iniciació, restauració i
conservació del moble antic, sabó per a
rentadora, receptes de peix i aprèn a
menjar bé, tall de pernil i cuina romana.

S'han fet tallers de xapes, pintar ungles, de
màscares per carnaval a Sant Llorenç, Son
Carrió i sa Coma, un torneig de twister, una
sortida a la Fira del Ram a Palma i a
Aqualand, un torneig de futbol per Pasqua,
futbol bombolla a l'estiu i un torneig de
futbol 5 per les festes.



Esports

La piscina es va obrir a finals de juliol.
L'Ajuntament es va veure obligat a revisar la
temporalització de les obres de reforma
davant l'incompliment dels terminis
establerts per l'empresa constructora. El
projecte era complex. L'obra incloïa la
remodelació de la piscina polivalent existent.
Per això es va haver de suprimir la piscina
infantil actual i es va haver de reduir la seva
profunditat, també es va renovar tota la
instal·lació d’impulsió i el retorn d’aigua. Es
va construir una nova piscina infantil a una
zona que no formava part del recinte de la
piscina i que està situat entre la instal·lació
existent i el mur de contenció de les pistes de pàdel, on antigament s’hi ubicava un parc
infantil i ara hi ha els jocs biosaludables.

El projecte també ha inclòs la construcció d’un pati d'accés a la sala tècnica i la millora de
l'estanquitat del dipòsit existent, així com el reforç dels forjats del sostre de la sala tècnica i
del dipòsit de compensació, a més d’una pèrgola metàl·lica per fer ombra al solàrium i per
ubicar-hi en el futur panells fotovoltaics i la construcció de nous murs de contenció,
magatzems i sales.

S'ha creat un espai amb jocs
biosaludables al recinte esportiu
de Sant Llorenç. Aquesta zona
s’ubica entre la pista de pàdel i la
piscina municipal i és de lliure
accés, des de les 8 h a les 22 h.
En total s’han instal·lat cinc
elements amb els quals es poden treballar diferents grups musculars.

S'ha acordat concedir 40.000 euros en subvencions a esportistes individuals,
independentment de si practiquen un esport col·lectiu o individual, i a entitats i clubs per a
l'any 2017. En total, de l’administració local destinarà un màxim 10.000 euros a subvencions a

esportistes individuals i 30.000 euros a clubs, associacions i entitats esportives. L’objecte
d’aquestes subvencions és promoure i facilitar l’accés a l’esport i a la seva pràctica col·lectiva
pels esportistes de Sant Llorenç. El termini per presentar la documentació és fins dia 30 de
novembre.



S'ha millorat l’eficiència energètica de l’auditori de sa Màniga. Per dur a terme aquestes
obres, el Consistori va rebre una subvenció de 275.407 euros del Consell de Mallorca.

Aquesta millora ha consistit en
l’aplicació de pintura tèrmica a tot
l’edifici i la protecció de les
vidrieres amb làmines d’alta
reflexió solar, a més de la
instal·lació de 102 plaques solars
a la coberta de l’edifici.

La pintura termoaïllant s'ha aplicat
tant a la façana com a la coberta.
Les vidrieres de l’edifici s'han
revestit per la seva cara interior
amb làmines tèrmiques,
transparents sota el voladís de
l’entrada i amb efecte mirall d’alta

reflexibilitat a la resta de les
finestres. Així durant l’hivern,

l’interior conservarà la calentor perquè les làmines actuen inversament i limiten la pèrdua de
calor de l’edifici. L’auditori disposava d'una potència instal·lada superior als 100kw, gran part
dels quals corresponien al sistema de climatització de l’edifici.

S’han editat 10.000 exemplars de mapes de
Sant Llorenç i de Son Carrió per complir amb
dos objectius: per una part, informar els turistes
i visitants dels llocs d'interès del municipi i, per
una altra, facilitar mapes que poden ser d'utilitat
tant per a ciutadans com per a residents.

S'ha activat el nou òrgan col·legiat del Consorci
de Turisme per planificar noves accions de
promoció i dinamització turística amb el teixit
empresarial turístic del destí Cala Millor-
Mallorca: restauració, comerç turístic, camps de
golf.

Medi Ambient



S'ha invertit uns 5.200.000 euros en
matèria de sanejament i depuració per
garantir el correcte funcionament de la
xarxa i la bona qualitat de l’aigua
depurada durant la temporada turística.

A l’estació depuradora d’aigües residuals
de sa Coma s’ha construït una instal·lació
nova de pretractament i uns nous
reactors de tractament biològic de
l’aigua. Aquesta inversió supera els 4,5
milions d’euros. Així mateix s’han renovat
i millorat les instal·lacions de tractament
de fangs i la instal·lació de desinfecció
de l’aigua.

S'ha renovat completament les estacions de bombament d’aigües residuals del municipi, de

s’Illot, sa Coma II i Cala Millor II. Al terme municipal hi ha vuit estacions de bombament i s'han
fet obres de substitució d’alguns col·lectors a Cala Millor i a sa Coma, que donaven problemes
freqüents d’embussos per manca de pendent.

Medi Ambient

El control d’accés al Parc Verd es
realitzarà de manera automàtica i
per això es donarà als veïns que ho
sol·licitin una targeta per poder-hi
accedir.

Aquesta actuació es du a terme,
per una banda, per poder limitar
l’accés al Parc Verd a la gent del
municipi de Sant Llorenç i, per
altra, per tenir informació de la
traçabilitat dels residus que es
dipositen. El lector de residus identificarà l’usuari, qui haurà de seleccionar en el menú
principal el residu que fa comptes dipositar.

D’aquesta manera, l’Ajuntament també podrà aplicar descomptes als usuaris del Parc Verd. El
Consistori farà una campanya informativa per fer arribar la targeta a tots els residents de Sant
Llorenç.



El primer any del programa municipal "Salvador Galmés i Sanxo" es va iniciar al setembre del
2016 fins al setembre d'enguany. Durant aquest període
l'Ajuntament, amb la col·laboració d'associacions i entitats del
municipi, ha organitzat un seguit d'activitats relacionades amb
aquesta figura indispensable de la cultura de Mallorca.

S'han realitzat una quinzena d'accions, que podeu consultar a
la web www.salvadorgalmes.cat (web creada expressament).
A l'Auditori de sa Màniga es va recuperar i actualitzar
l’exposició del 2014 sobre l'autor llorencí. A la plaça de
l'Auditori s'ha instal·lat l'exposició fotogràfica “Mallorca abans
del turisme (1876-1951)", que encara podeu visitar. Aquesta
exposició divulgativa mostra a través de fotografies i texts com
era el municipi de Sant Llorenç abans del turisme. El marc històric de referència es va
delimitar per les dates de naixement i mort de Salvador Galmés: 1876-1951. Joan Gomila va
realitzar la dramatúrgia de la novel·la Flor de Card, que es publicarà aviat. La Biblioteca
Municipal de sa Coma va llegir La Dida i altres narracions en el seu club de lectura.
L'Ajuntament ha instituït la Diada Salvador Galmés, que coincideix amb la data de la mort de
l'autor. Enguany s'ha fet tota una setmana d'actes, visites guiades teatralitzades per als
escolars; lectura pública d'una obra; un concert de la banda de música amb lectura d'un text
de l'autor; la trobada gegantera.

L’Ajuntament agraeix el conveni que va
signar el Govern de les Illes Balears i
la Generalitat de Catalunya per
dignificar totes aquelles persones que varen ser enterrades a les fosses de sa Coma durant la
Guerra Civil espanyola. La consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern balear,
Fanny Tur, i el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la
Generalitat de Catalunya, Raül Romeva van visitar al juliol les cases de la possessió de Ca
n’Amer on el capità Bayo va instal·lar el quarter general dels republicans, i després la platja
de sa Coma on es calcula que hi havia enterrats prop de 400 milicians morts durant la Guerra
del 36 al 39 en els fets del Llevant mallorquí.




