
Butlletí informatiu

1r aniversari de l'Espai 36

Ha arribat el primer aniversari de l’Espai 36, un any intens ple d’activitats, moltes emocions i
noves sensacions que han esdevingut dins el nostre centre cultural. L’acollida que ha tengut
per part dels ciutadans des del primer dia de la inauguració, el març de 2016, ha estat
realment càlida i gratament exitosa. Els usuaris que han passat pel centre cultural a dia d’avui
són quasi 21.000, una xifra que supera amb escreix les previsions més optimistes i les
expectatives que s’havien marcat envers al nombre d’usuaris possibles en les diverses
activitats programades.

Des del primer dia s'ha treballat per assolir els objectius i cobrir les demandes i necessitats
per les quals s'havia concebut: oferir un espai polivalent d’ús col·lectiu per a associacions i
per a la ciutadania, i poder convertir-se en el model i motor de la cultural local i referent en la
cultura comarcal.

Transcorregut aquest any ja podem dir que l’Espai 36 és una realitat, forma part del nostre
entorn, en qualsevol de les moltes activitats que es realitzen dia a dia, siguin actes de la
programació cultural del propi espai, cursos, conferències, representacions teatrals i activitats
escolars, reunions de les associacions,... I tot això ha estat possible gràcies a la implicació i
esforç del personal tècnic i administratiu i a l'acollida dels usuaris.
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Imatge del dia de la inauguració (a dalt) i de l'equip tècnic

i administratiu (a baix).



Cultura

La Biblioteca Municipal de sa Coma s’ha
ampliat per poder oferir un millor servei. La
Biblioteca comparteix planta amb el Servei
d’Atenció al Ciutadà i els departaments
municipals de Serveis Socials i Medi Ambient.
Per poder realitzar aquesta ampliació i posterior
redistribució de l’espai s’ha reduït el passadís
d’accés a la Biblioteca i als departaments
esmentats. Això ha permès incrementar la
superfície de la Biblioteca en 30 metres
quadrats i també poder habilitar un despatx pel
delegat de sa Coma.

La Biblioteca de Salvador Galmés s'ha ampliat i s'ha incorporat l'espai que ocupava l'arxiu
municipal, que s'ha traslladat a Ca ses Monges.
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L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar ha elaborat i aprovat
un ampli programa dedicat a difondre la figura i l’obra del narrador,
lul·lista i erudit Salvador Galmés i Sanxo. Alguns dels objectius del
programa són divulgar la vida i les obres de l’autor, donar a
conèixer el patrimoni literari i històric de Mallorca al gran públic, i
dinamitzar la llengua i la literatura catalana. Durant les festes
patronals es va presentar el nou gegant de Mossèn Salvador
Galmés realitzat per l’escultor Damià Arnau Pont.

El Poblat Talaiòtic de s’Illot rep dues subvencions
que permeten realitzar les intervencions
arqueològiques més importants de tota la història
del jaciment. Aquestes subvencions responen a
dos projectes, al Ministeri de Foment i del Pla
FEDER, i sumen 147.816 euros i tenen com a
objectiu principal l’execució d’intervencions
destinades a la conservació, restauració,
revalorització i protecció del jaciment, tant des
del punt de vista científic com d’atractiu cultural i
turístic. En aquest moment s'ha executat la
primera fase.



L’àrea de Serveis Socials ha signat dos
convenis per a les ajudes d'urgent
necessitat amb l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS): un d’ajudes
econòmiques a famílies amb menors i
l’altre de suport psicosocial i
d’intervenció en infància i família en
situació de risc. Aquestes subvencions
sumen 25.208 euros.

A més d’aquests programes, es
continuen donant totes les prestacions
assistencials bàsiques: teleassistència,
ajuda a domicili, menjador social,
cursos de memòria, etc.

Serveis Socials

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb la
Conselleria de Salut. El Consistori redactarà
el projecte de remodelació total de la Unitat
Bàsica de Salut de Sant Llorenç i l'Ib-Salud
pagarà les obres que es licitaran a final
d'any.

Aquesta reforma consistirà en redistribuir tota
la planta baixa i ampliar-la per la part del
darrera i també per davant on incorporarà el
porxo i l'espai que ocupa l'escala d'accés a
l'escola de música. Això permetrà guanyar
una aula per l'escola de música. El resultat
serà més despatxos i més grans. El mes que
ve, l’Ajuntament presentarà a la Conselleria l’avantprojecte per poder fer possible aquesta
reforma.

Salut
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Les pistes de pàdel ja se poden reservar online a través d'una aplicació que s'ha posat en
marxa i a través de la qual aviat es podrà realitzar la compra online d'entrades d'espectacles.
(http://reserves.santllorenc.cat/deportes/)

Hisenda

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.



El projecte inclou la
remodelació de la piscina
polivalent existent. Per això
s’ha suprimit la piscina
infantil actual i ara ja s’ha
començat a reduir la seva
profunditat, després es
renovarà tota la instal·lació
d’impulsió i retorn d’aigua. El
projecte previsiblament
finalitzarà el mes de juny.

També s’ha començat la
construcció de la nova
piscina infantil a una zona
que actualment no forma 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, i on antigament s’hi ubicava un parc infantil.

El projecte preveu l’execució d’un pati d'accés a la sala tècnica existent i també la millora de
l'estanquitat del dipòsit existent. El solàrium s’ampliarà i es construiran nous murs de
contenció, també nous magatzems i noves sales. Aquest projecte té un pressupost de
592.131,95 euros i compta amb una subvenció del Consell de Mallorca de 165.000 euros.

La Ruta BTT Marga Fullana, dissenyada per la
ciclista, es va inaugurar a finals d'agost amb una
pedalada popular. La ruta comença a
l’emblemàtica estació de Sant Llorenç i continua
per diferents camins de la zona fins a Cala Millor.
La ruta possibilita diferents opcions en funció de
les necessitats o temps de les persones que la
vulguin gaudir. Hi ha tres recorreguts que porten el
nom dels llocs on la ciclista va conquistar les tres
medalles d’or als mundials.

És una idea que va sorgir des del Consell Municipal de l'Esport i que ha impulsat la regidora
d'Esports, Antònia Bauzà, per potenciar una vida saludable entre els nostres infants.

Esports

Nous i millors equipaments esportius públics
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Esports

S'han recepcionat les obres de la primera fase
del complex esportiu de Cala Millor. Al 2014,

el Consistori va cedir els terrenys per a la
construcció de les edificacions esportives, un
camp de futbol 7 de gespa artificial i un camp
de futbol mitjançant un conveni signat entre el
Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics i l'ATB,
dependents de la Conselleria d'Innovació i
Turisme. La propietat ha retornat al consistori
que ara la cedirà al Consorci Turístic de Cala
Millor, per a la seva gestió.

S'han iniciat les obres d'adequació d'un pavelló poliesportiu a sa Coma a uns terrenys situats
al costat de la Delegació i de la Policia Local i el centre d'ensenyament primari. La Sala
invertirà en aquestes obres 103.125 euros. També s'hi construirà una sala de reunions per a
l'ús dels veïns de sa Coma i un petit bar.
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Obres

S'ha executat el Pla de mobilitat de la zona
costanera per restringir el trànsit rodat a la zona
residencial de sa Coma i evitar així l’entrada de
vehicles pesats. Aquest pla inclou una nova
senyalització de la urbanització, la incorporació
d’illetes d’obra a diferents accessos de la zona
residencial, al carrer Romaní, Roses i Margalides; i
també la construcció de passos per a vianants
elevats.

Nou aglomerat del camí de ses Planes que abans de l'estiu s’ajuntarà amb el camí de l’Infern,
que es va millorar al 2016, i amb el camí de Carrossa, ja dins Artà. El Consell de Mallorca s'ha
compromés a senyalitzar-los i incorporar-los als plànols de les rutes cicloturístiques del Nord i
Llevant de Mallorca.



A la zona costanera s'ha posat en marxa un servei de deixalleria mòbil per facilitar el
reciclatge en els nuclis on no hi ha una instal·lació de parc verd: s’Illot, sa Coma, Cala
Millor i Son Carrió.

Cada dilluns la deixalleria
mòbil s'ubica, de 9 h a 1 3h,
al carrer Riuet de s’Illot;
els dimarts a la plaça
Mare Selva, darrera la
Delegació de sa Coma; els
dimecres a l’avinguda Bon
Temps, a les proximitats de
les dues superfícies
comercials a Cala Millor; i
els divendres davant el
poliesportiu de Son

Carrió.

S'ha posat en marxa el nou
sistema de recollida de càrrega lateral dels contenidors ubicats a les àrees d’aportació del
municipi. En total s’han adquirit 351 contenidors de totes les fraccions.

L’Ajuntament va rebre a finals d’octubre les
dues obres realitzades a les estacions de
bombeig d’aigües residuals (EBAR) de s’Illot i
sa Coma II.
L’EBAR de s’Illot tenia greus deficiències a
causa de l’antiguitat. Tot una sèrie de
reparacions havien perllongat la vida útil més
enllà de la vida prevista, però així i tot patia
importants problemes estructurals i una
manca d’aprofitament de l’espai. Per aquest
motiu l’Empresa Municipal Bellver va
encomanar la renovació de l’EBAR de s’Illot,
amb la demolició de l’edificació existent una
vegada posada en funcionament la nova
instal·lació. En el cas de l’EBAR de sa Coma
II es varen dur a terme obres de substitució
de les tres bombes i la reconstrucció de
forjats.

S'ha adquirit un vehicle elèctric gràcies a
una subvenció concedida pel Consell de
Mallorca. Aquesta és una aposta de
l'Ajuntament per fomentar la mobilitat
elèctrica.

Medi Ambient
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Aquestes són algunes de les activitats
que s'han duit a terme: tornejos de futbolí i
tennis taula per les festes patronals, a més
a l'estiu han fet volei platja, han anat amb
velomar, slackline, jocs varis, gimcana al
camp de futbol i jocs a la piscina.

Per Nadal han realitzat tallers de bolles de
neu, han fet una sortida a la pista de
patinatge i han col·laborat amb l'arribada
del patge reial i dels Reis d'Orient. A més
s'han organitzat tallers de carnaval i han
col·laborat amb els jocs infantils de les
festes de Son Carrió del setembre.

Educació

Per les vacances de Nadal es
varen reformar dues aules de
l'escoleta Card. Es va millorar
l’eficiència energètica mitjançant
aïllament tèrmic de les parets, es
van substituir les antigues
finestres i es va posar nova
fusteria més estanca i amb
vidrieres amb protecció solar.
Les persianes es posaren noves
i es varen protegir els baixos
dels impactes mecànics. També
es va instal·lar un nou moble de
cuina.

Al CEIP Mossèn Salvador Galmés de Sant Llorenç es varen subsituir les rajoles per tauler marí
a quatre aules.

La Conselleria d’Educació i Universitat s’ha compromès a executar la primera fase d’ampliació
del CEIP Punta de n’Amer, a sa Coma. L’Ajuntament ha presentat a l’Institut Balear
d'Insfraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) un avantprojecte d’ampliació de l’escola que,

bàsicament consiteix amb la construcció de quatre aules de primària, una sortida
d’emergència i nous sanitaris. Previsiblament, aquesta primera fase estarà llesta el curs que
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Joventut



18è aniversari de l'Auditori de sa Màniga

L'Auditòrium de Sa Màniga arribarà
el proper més de maig a la majoria
d'edat. Fa 18 anys que va obrir les
portes a la zona turítica de Cala
Millor. El projecte de sa Màniga,
impulsat per l'Ajuntament de Sant
Llorenç, la Conselleria de Turisme i
l'Associació Hotelera Badia de Cala
Millor, va ser el primer construit a la
Part Forana.

De llavors ençà, l'equip liderat per
Pere Santandreu ha aconseguit
consolidar una intensa activitat
cultural, on el protagonisme se
l'emporta la música i les arts
escèniques, però també hi tenen cabuda altres activitats organitzades per associacions de
veïns, cursos, tallers, exposicions d'art, congressos i convencions; i on l'equip tècnic estable i
consolidat ha estat clau en tot aquests anys.

Son Carrió

L'Ajuntament ha adquirit els terrenys
confrontants al parc infantil, que hi
ha entre el pont den Fava i el torrent,
per destinar-los a aparcament públic
i a la futura construcció d'un parc
verd.

Millora de l'eficiència energètica

L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 275.407 euros per millorar l’eficiència energètica de
sa Màniga. Aquesta és una de les tres actuacions finançades pel Consell de Mallorca en el
marc del Pla especial d’inversions financerament sostenible 2016/2017. El Consell també
subvenciona amb 39.165 euros les obres de rehabilitació del camí de sa Marina; i amb
89.953, la substitució del col·lector de sanejament del carrer s’Estanyol a Cala Millor.
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Joan Santandreu, Aina Maria Darder, Aina Nadal, Pere Santandreu i Joan Roig són l'equip tècnic de

l'Auditòrium de sa Màniga. Foto: Teresa Ayuga, UH.




