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Un nou poliesportiu per sa Coma

Vista planta del projecte

(gener 2018- juny 2018)

Un projecte amb continuitat
Tot i que la primera part constarà només de dues intervencions, ja s’han assegurat
dues parts més.
- l'ampliació i connexió de la pista poliesportiva i soterrani existent, que té
l’objectiu de donar una utilitat a un espai inutilitzat i dotar al soterrani de les
instal•lacions necessàries per convertir-se en magatzem, bar i local social.
- cobertura i tancament de la pista i els vestidors.

L’Ajuntament ha iniciat les obres per
adequar un solar situal al carrer Mare
Selva i propietat del consistori amb una
pista poliesportiu.

El primer projecte:
- pavimentarà el perímetre del mur, ja
realitzat en una primera intervenció.
- dotarà a l’espai d’unes grades i una
rampa adaptada d’accés a la pista.

Finalitzen les obres de millora i
reforma de la depuradora de sa Coma

El projecte, realitzat per UTE FACSA
- COEMSA, s'ha desenvolupat en tres
fases al llarg de dos anys. D'entre
totes les actuacions, cal destacar la
construcció de tres nous reactors
biològics, amb un volum útil total de
16.000 m³ airejats mitjançant quatre
bufadors de 55kw de potència; la
construcció de noves instal•lacions
de bombeig i la millora de tots els
circuits elèctrics; entre els que és
important remarcar el nou Centre de
Transformació; que ofereix una

alimentació de la planta de 630 kVA. Aquest projecte "d'actuacions urgents de
substitució d'elements, instal•lacions i equips deteriorats a l'EDAR sa Coma" ha
estat finançat, via cànon de sanejament, pel Govern Balear i s'hi han destinat
4.540.187,53 milions d'euros. Un pressupost que no ha sofert cap desviació.
Aquest conjunt de reformes i millores; han fet possible que, d'aquesta manera,
l'EDAR passi de poder servir a una població de 55.000 habitants a una de 80.500
equivalents; xifra que suporta a l'estiu el terme municipal. En total, actualment, la
depuradora pot arribar a tractar 11.500 m³ d'aigua per dia.



Obres al carrer Sol
Dins l’àmbit d’actuacions de millora de la
circulació a l’entorn urbà; l’Ajuntament
ha fet la prolongació d’aquest carrer per
facilitar el trànsit dels residents
d’aquesta zona. D’aquesta manera, es
resol la reivindicació dels residents, que
es veien obligats a fer diverses maniobres
per tornar a sortir al carrer Femenias.

Es reinicien les obres del centre social de la tercera
edat de Son Carrió

Aquest projecte reformarà i ampliarà els vestidors de l’espai esportiu dotant-los de
material nou i més modern un nou magatzem i una nova sala polivalent, on es
podran realitzar tot tipus d’activitats.
Les obres compten amb un pressupost total de 295.380,80. Es té previst que
aquestes reformes finalitzin, com a màxim, en el mes d’octubre.

Després que l'empresa anterior
abandonés les obres pendents per
fallida, s’han reiniciat les obres que
es centren amb l’eliminació de
barreres arquitectòniques, l’adaptació
dels banys per a persones amb
minusvalidesa la renovació total de
les instal•lacions elèctriques, així
com endolls o aires condicionats i de
la cuina del local; que també quedarà
renovada. El mobiliari també serà de
nova adquisició.

Asfalts de carrers i camins

En aquest primer mig any s’han re asfaltat el camí de sa Cova, un tram del camí
de Son Nadal i del Camí Son Avinent i s’han asfaltat per primer cop el camí des
cas Cabo i el camí de ca’n Patxina.
A Son Carrió Carrió s’ha asfaltat els carrers de La Pinta, La Niña i una part del
carrer Ametlers.

Millores al Poliesportiu de Son Carrió



Mobilitat elèctrica

Les dades del primer semestre de 2018 són molt positives pel que fa a la gestió
dels residus al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.
Aquest primer semestre es tanca amb una reducció total dels residus sòlids urbans
en un 5,3%; destacant d'aquesta xifra l’increment de la fracció orgànica dels
residus en un 1,4% l’increment del percentatge de recollida selectiva, que ha
arribat al mes de juny al 47,39%.
Pla d'acció per a l'energia
L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb una política activa enfront del
canvi climàtic, està realitzant actualment les actuacions pertinents per dur a
terme el seguiment del pla europeu d’acció aprovat que vol reduir un 20% dels
gasos d’efecte hivernacle (GEH), incrementar en un 20% l'eficiència energètica i
assolir una contribució d’un 20% en energies renovables.

Un 5.3% menys de residus sòlids urbans: la bona
gestió dels residus

Destaca com una de les millores més
importants respecte a la seu anterior la
incorporació del protocol HTTPS per
defecte durant tota la navegació, que
garanteix així una major seguretat amb
l'atenció directa dels ciutadans que
vulguin realitzar tràmits administratius
des del seu domicili.
La seu electrònica és un espai web des
d'on els ciutadans poden exercir el seu
dret d'accés a la informació, als serveis i
als tràmits de l'administració pública de
manera telemàtica.

L’Ajuntament renova la seva seu electrònica per
fer-la més moderna i accessible

Imatge de la nova seu electrònica

En una clara aposta per la mobilitat elèctrica
l’Ajuntament de Sant Llorenç ha instal•lat 2
nous punts de recàrrega per vehicles
elèctrics en el nucli de s’Illot i a Sant
Llorenç. Amb aquesta actuació, l’any 2017,
tots els nuclis urbans de Sant Llorenç
compten amb un punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics

Col•laboració activa amb
ECOVIDRIO per a augmentar la

recollida dels residus de la
fracció d’envasos de vidre



La introducció d’espècies
invasores és una de les
principals amenaces per a la
biodiversitat. L’Ajuntament ha
posat en marxa una campanya
de captura de serps invasores,
posant a disposició de la
ciutadania unes gàbies-trampa
destinades a la seva captura.
Se cedeixen en préstec a totes
les persones que ho sol•licitin
i signin el document de cessió
comprometent-se a fer-ne un
bon ús, entregar les serps

capturades, retirar les trampes i retornar-les en acabar el període d’activitat dels
rèptils.

Campanya de captura de serps invasores

Nou Centre de Salut abans de dos anys

Davant la important plaga d’aquest bacteri, que afecta especialment als ametllers,
arbre típic de la nostra zona, l’Ajuntament ha impartit un curs, amb temari teòric i
una classe pràctica, de la mà d’Andreu Juan Serra, cap de servei d’agricultura, per
a la detecció i control d’aquest bacteri.

Detecció i control de la Xylella Fastidiosa

L’Ajuntament ha cedit de forma gratuïta
i permanent a la Conselleria de Salut la
planta baixa de l'edifici del carrer Pou
Vell; on ara ja s'hi troba l'actual Centre
de Salut, amb l'objectiu d'ampliar i
millorar l'actual Centre.
El projecte comptarà amb un pressupost
de 245.662,23 euros, subvencionats per
la Conselleria de Salut, i segons el
conveni, les reformes hauran d'estar
acabades abans de dos anys. Aquesta
remodelació que permetrà millorar i
renovar els espais, dotar-los de nous
equipaments, agilitzar i simplificar els procediments administratius i poder, en
definitiva, atendre amb més qualitat la creixent demanda de serveis i prestacions
en aquest àmbit.



La platja de Cala Millor ha renovat de manera satisfactòria i s'ha adaptat a la nova
versió vigent del sistema de gestió ambiental basat en la norma ISO 14.001:2015.
Aquest sistema suposa un procés de millora continua en el que l’Ajuntament de
Sant Llorenç gestiona les platges seguint uns criteris ambientals i que compleix en
la legislació vigent en matèria ambiental.

Un nou contracte per a les platges

Treball per a la igualtat i l'ajuda a la
drogodependència

Cala Millor i sa Coma
llueixen la Bandera Blava
La distinció de la Bandera Blava l'atorga
la Fundació per a l’Educació Ambiental
(FEE) i que reconeix el compliment dels
criteris de legalitat, sanitat, neteja,
seguretat i informació mediambiental.

ISO 14001:2015

El departament de Serveis Socials treballa integralment
en dues unitats: la de Sant Llorenç i Son Carrió i la de Sa
Coma i la costa llorencina. Així mateix, també realitzen
actuacions als dos centres de dia municipals.
D’entre tot però, cal destacar d’aquest primer mig any el
pla d'igualtat i el pla de drogues. Ambdós, impulsats i
iniciats des d’aquest departament.
El pla d'igualtat s’ha començat durant aquest 2018 i implica a totes les àrees del
consistori. La intenció d'aquest és assegurar una igualtat real en tots els àmbits
dins el municipi. Per altra banda, el pla de drogues aborda la prevenció, formació i
intervenció de qualsevol tema relacionat amb la drogodependència.
Cal recordar que cada vegada creix més el nombre d’usuaris que recorren als
Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Llorenç gràcies a les millores del sistema
d’informació, registre i organització que els va fer ser els primers Serveis Socials
de l’Illa en obtenir la certificació de qualitat ISO 9001/2015.

La temporada turística ha començat a les platges del municipi amb més serveis i
millores per tal de seguir amb el compromís i la feina feta fins ara per a millorar la
imatge de les nostres platges, que tothom hi pugui gaudir i ser un competidor fort
enfront a la resta de destinacions turístiques de l’Illa.
Entre les principals novetats i serveis cal destacar els 1.070 para-sols, 2.140
gandules i les 1.070 caixes forts que s'han instal·lat. A més, dues pistes de vòlei
platja, una zona d'ombra i solàrium per a persones amb diversitat funcional, un
nou bany accessible, dues noves dutxes a Cala Nau, cendres a tots els para-sols i
també l'oferta de cendrers reutilitzables.



El Consell Municipal d’Esports ha seleccionat
un nou logotip per a identificar de forma
autònoma a la Delegació d’Esports.

El nou logotip presenta un disseny molt més
actualitzat, adequat a una imatge i a un
concepte més contemporanis i en concordança
amb la nova imatge corporativa de
l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

Uns cursos que han anat acompanyats de
moltes altres activitats tant en l'àmbit
d'infants, amb propostes educatives a les
escoles, com de joves. Un àmbit que hem
cuidat especialment i on cal destacar
l'obertura del nou local. Sant Llorenç ja
té un Centre Jove. La inauguració es va
fer el dijous 19 de juliol, el local es troba
ubicat al carrer Major nº 22.

Estrena de la nova imatge

192 usuaris han practicat tenis, dansa, voleibol, zumba, pàdel, iniciació al futbol,
psicomotricitat, multiesports o judo; les activitats que s’han ofert aquest any.

Els 15 monitors que han format part d’aquesta iniciativa han ajudat la motivació
dels usuaris que també han participat al llarg del curs en concentracions
organitzades pel Consell de Mallorca i també al trofeu Mestre Guillem Galmés de
judo.

Creix la participació en les activitats esportives

Accés domotitzat a les pistes de pàdel
Totes les pistes del municipi ja compten amb un sistema d’accés domotitzat que
garanteix més comoditat a l’usuari tant a l’hora de fer la reserva com a l’hora
d’utilitzar-les. Aquest sistema envia un codi QR a l’usuari que ha fet la reserva el
qual li permet obrir la pista que ha reservat a través d’un lector.

Un nou Centre Jove per a Sant Llorenç
335 matrícules als cursos per a adults confirmen l'èxit de la iniciativa. Els cursos
començaren a l´octubre i acabaren al mes de maig amb una exposició on es
mostraren les feines fetes als tallers.



Son Carrió cedeix un
solar per a la reforma
de la seva escola
L’Ajuntament de Sant Llorenç ha posat
a disposició del Govern de les Illes
Balears perquè es pugui dur a terme
la reforma del col•legi de Sant
Miquel.

Beques de transport per
a escolars
Una ajuda que poden demanar joves
estudiants d’entre 16 a 22 anys
empadronats al municipi. La quantia
vindrà determinada per la distància
entre el nucli de població de l’estudiant
i el centre d’estudis de destí, amb un
màxim de 665 euros per estudiant.

L’Espai 36, segueix amb més força que mai durant
aquests mesos de 2018
El centre cultural, continua amb la seva línia de convertir-se en un referent
cultural del poble i segueix demostrant, dia a dia, que està fent realitat les
expectatives i els objectius pels quals va ser concebut, ja durant els sis mesos
d’aquest any 2018, ja compta amb quasi 12.500 visites, 2.500 persones més que

l’any anterior.

Pel que fa a la programació des del gener fins
al juny, s’han dut a terme activitats molt
variades i adreçades a tots els públics: 4
espectacles d’animació infantil, 11 actes
musicals, 3 representacions teatrals, 4
conferències i presentacions de llibres, 1

espectacle de ball, 1 activitat relacionada amb l’art i 2 sessions de cinema.

Un any de GASTROMARKET

Des de la seva inauguració, dia 28 de setembre
de 2017, el mercat del dijous s’ha convertit en
un dia clau en el poble de Sant Llorenç. Un
projecte concebut per a ser un dinamitzador de
la vida econòmica i sociocultural del nucli urbà i
que ofereix un mercat gastronòmic diferent del
dels pobles veïns; mescla de tradició i cultura.
Cada dijous s’ofereixen visites guiades a
l’Església Parroquial en diferents idiomes,
concerts de piano a l’Espai36, concerts d’orgue
a càrrec de Damià Muñoz, a més de música al
carrer amb diferents grups com ara Mar i Cel,
Wacky Tobacco, Xanguito, entre d’altres i
complementant a l'oferta de firers i entitats



Èxit del Club de lectura escolar
Des de les Biblioteques Municipals es destaca el programa Biblioteca-Escola.Un
projecte; l’Aventura del Club de lectura escolar, adreçat a alumnes de diferents
cursos amb l'objectiu donar la possibilitat i les eines a tots els alumnes perquè
agafin l’hàbit i el gust per la lectura, i què amb el temps siguin uns bons lectors.
Son Carrió
Aquest darrer curs escolar ha volgut anar una mica més enllà i, amb l’ajuda de
Sílvia van Essen, s’ha iniciat el BOOK CLUB. Ha estat un èxit de participació pel
que, pel curs vinent, s'ha previst augmentar les lectures en anglès.
Sant Llorenç
Aquest curs escolar 2017-18 han passat per la biblioteca Salvador Galmés 715
alumnes del CEIP Mestre Guillem Galmés i s’han fet 17 sessions.
Sa Coma
Enguany hi ha participat 11 grups escolars. A aquesta biblioteca s’hi realitza
també un grup de lectura per a adults on es llegeixen i comparteixen vuit llibres a
l’any; amb la sort de poder compartir idees amb alguns autors de les obres i també
de veure i conèixer els actors d’algunes obres teatrals, que també s’inclouen dins
les lectures.
Amb tot, les tres biblioteques, destaquen la implicació d’Eulari Arlés, directora de
l’activitat. Una activitat premiada al Concurs Nacional de Foment de la Lectura
Maria Moliner el 2016.

La Mostra d’Arts Escèniques i Musicals locals s’ha
consolidat

Des de fa catorze anys l’Ajuntament de Sant
Llorenç organitza a l’Auditori sa Màniga de
Cala Millor la Mostra d'Arts Escèniques i
Musicals del Municipi. Enguany ha tingut lloc
del 3 de maig al 30 de juny, i novament ha
comptat amb la complicitat de totes les
famílies. A la Mostra hi han participat escoles i
entitats de sa Coma, Son Carrió i Sant Llorenç,
amb tretze funcions de teatre, música i dansa.

Més de 3.000 persones hi han assistit. Val a dir que els ingressos de les entrades
s’han destinat a les escoles i entitats que hi participen (si són sense ànim de lucre).
Aquesta Mostra, tan consolidada, ha estat possible gràcies a la implicació de
moltes persones i professionals, sovint de forma desinteressada. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Sant Llorenç els agraeix la seva col•laboració, perquè han fet
possible que la Mostra s’hagi convertit en una cita indispensable dins el calendari
d’activitats del municipi.

Una crida pel turisme que ha respost molt positivament. Sense dubte, el
Gastromarket ha complert els objectius inicials que promogueren la seva creació, i
segueix amb molta força i nous reptes.




