BUTLLETÍ INFORMATIU N° 79

MAIG 1991

I5fitAcy
waffr_.]I

Resultats de les anteriors
Eleccions Municipals
Des que a l'any 1979 se celebraren les primeres eleccions municipals de la nova etapa
democràtica s'han succe t dos batles al cap del Consistori de Lloret. Primer ho fou Arnau Mateu de
la CILL, després Miguel Coll d'AP-PDP, i per últim tornà repetir Arnau Mateu. La primera
legislatura Arnau Mateu fou batle grades als tres vots del seu grup; a la segona, Miguel Coll comptà
amb els dos vots del seu grup i els tres dels Independents; en la última, els Independents obtingueren
majoria absoluta i Arnau Mateu fou elegit batle per unanimitat dels set regidors amb que compta el
nostre Ajuntament.
Noms dues candidatures s'han presentat a les tres convocatòries electorals, els Independents
(CILL) i el Partit Popular (primer com a Coalició Democràtica, després AP-PDP, i a les darreres
AP). S'ha presentat a dues eleccions la candidatura d'Unió Mallorquina (UM), i han tengut una sola
presencia UCD (1979), PSOE (1987), PDP (1987) i PTI (1979). Corn a anècdota, deixar constància
que en aquesta darrera candidatura no hi havia ni un sol lloritA i que si es presentaren fou per arribar
a una certa quantitat de candidatures i, així, disposar d'espais electorals gratuïts als mitjans de
comunicació.
El màxim de vots a unes eleccions l'ha aconseguit la Candidatura Independent Lloritana amb
230 (un 4275%) el 1983. Els Independents han estat la candidatura mes votada a les tres
convocatòries electorals, mentres que la segona força ha estat la UCD el 1979, i UM en les dues
eleccions posteriors.
Pel que fa als fndexs de participació, sempre han superat el 70%, passant del 79% els anys
1983 i 1987.
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Una de les campanyes electorals més curtes de la nostra
història recent just acaba de concloure ara. En aquesta ocasió hi ha tres
candidatures locals que han demanat el vot amb insistència. L'anterior
ocasió, ara fa quatre anys, n'hi va haver cinc. Dues han quedat
endarrera.
Aquest diumenge 26 de maig, primavera d'estiu de 1991, quasi
tots anirem a votar. Des de les institucions públiques ens demanen que
ho facem amb consciència i és així corn ha d'esser. Ens esperen quatre
anys per endavant amb la representació dels politics que ara tenim
oportunitat d'escollir. Cal fer-ho amb la consciència d'adult i amb el
coneixement que ens pertoca corn a ciutadans responsables que ja saben
ben bé el que volen. A Llorito tots ens coneixem i sabem qui és, que vol
i que sap i pot fer cada un dels que ens volen representar a
l'Ajuntament. Votem en conseqüència.
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"Es Pi Gros" ha volgut fer un esforç davant l'esdeveniment, per
això el número que arriba a les vostres mans es dedica especialment a les
eleccions locals i autonòmiques. Hi trobareu una entrevista als caps de
les tres llistes que es presenten i, després, dues pàgines dedicades a
informar de cada una de les candidatures. La resta pertany a espais
publicitaris que ens han remès els distints partits.
A més de votar el nostre batle i regidors, també diumenge
tendrem l'oportunitat de canviar la composició del Parlament Balear.
Des del mateix president fins a diputat, tot dependrà de cada un
de nosaltres. Des d'aquest espai volem fer una crida a la defensa de la
nostra cultura i territori. Per això a l'hora d'escollir la papereta, cal
tenir present que la història del nostre govern autònom ja té vuit anys.
Ara és el moment de decidir quina Mallorca volem: Si una Mallorca
cada dia menys habitable i plena de ciment o una Mallorca verda i més
nostra. Diumenge dia 26 tenim la paraula. •

Els articles publicats en
aquesta revista expressen Unicament l'opinió dels seus autors.
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CANDIDAT A BATLE PEL P.S.O.E.

Joan Bonet Capellà
El candidat a bade pel PSOE,
Joan Bonet Capella, té 37 anys, esta
casat i té dues filles. Treballa de
supervisor d'aeroports (CAMPSA).
Des del 1986 esta afiliat al
PSOE, i a la UGT des del juliol de
1977. Ha estat en varies ocasions
en el Comité d'Empresa de Campsa.
-Per què ets presentes com a
batle?
-Per fer feina en pro de tots els
lloritans.
-Aquesta decisió, ¿No la
consideres un tant arriscada?
-En absolut.
-Tens por a la crítica, al
fracàs...?
-No, si la crítica és constructiva,
pel que fa al fracàs, ignor el seu
significat.
-Per quin motiu heu format
una candidatura per aquestes
eleccions municipals?
-Perquè crec que el meu equip i
jo tenim qualque cosa a fer quant a
la bona marxa de l'Ajuntament.

-Què trobes que manca al
nostre poble?
-Crec que hi ha dues àrees que
flaquegen bastant més que les altres:
URBANISME I INFRAESTRUCTURES, I JOVENT I ESPORTS.
-Corn ho duties a terme?
-Sobre el primer, creant unes
Normes Subsidiàries o en el seu defecte creant un acord politic en
matèria urbanística.
-Que trobes que hi sobra?
-El protagonisme i ganes de
figurar de certs elements amb un
afany desmesurat en pro de fer
poble.
-Què opines de la situació
política actual a Lloret?
-Crec que a Lloret la política que
es duu és la d'anar per casa, ja que
els que governen com que On
independents no fan política de
partit.
-Podries fer-nos una petita
anàlisi de les etapes polítiques
precedents a Lloret amb la democràcia?

-Jo non 16s puc fer una anàlisi de
les dues darreres legislatures. En la
precedent a l'actual i a pesar que
l'equip de govern estava en minoria,
es pogué observar k a Lloret un gran
creixament econòmic ja que Miguel
Coll mostrà molt bones dots per a la
gestió.
-Com analitzes els darrers quatre anys?
-Els darrers quatre anys crec que
han estat mancats de gestió, ja que
només s'han limitat a dur a terme
varis projectes que l'anterior
consistori ja havia posat en marxa i
en varis d'ells ja tenien assignat
pressupost (Plaça nova, local juvenil
i tercera eclat, etc.).
-Què opines de les altres candidatures que es presenten a les
eleccions?
-Bé, del P.P. opin que Os una
candidatura jove i amb bastants cares
noves, que poden donar bastant de si
en la gestió municipal.
-Quines són les línies bàsiques
del vostre programa?
-A part de treballar dur, procurar
ser uns bons gestors en tots i cada un
dels problemes que sorgeixin en la
próxima legislatura.
-Quins són, segons el vostre
partit, els problemes més
importants que s'haurien de
resoldre dins la próxima legislatura
i que, cas de guanyar les eleccions,
emprendríeu preferentment?
-Encara que tot sigui important
n'hi ha dos que destaquen per
damunt dels altres: Urbanisme
Joventut i esports.
-Quin és el vostre programa en
la qiiestio d'urbanisme?
-A part de fer les Normes
-

F
daries, crearfem fins al moment de
la seva implantació un Acord Politic
en matèria d'Urbanisme.
-I del projecte d'aigües netes i
brutes, què en dius?
-Sobre el projecte de la canalització d'aigües, és un tema que els
socialistes el tenim clar, ja que gun
ben clar en el CIM que, tant si els
propers 4 anys governen esquerres o
dretes, no quedarà cap poble de Mallorca abans de 1995 sense tenir la
tan ansiada canalització d'aigües
potables i brutes, és a dir que per a
nos41tres no té major discusió en cas
que governAssim a l'Ajuntament de
Lloret.
-Què pots dir de la situació
econòmica del nostre Ajuntament?
-Sobre aquest tema està ben clar
que la situació econòmica és bastant
precària, ja que els independents a
l'hora de conseguir subvencions del
Govern Balear per a crear millores
en el poble ho tenen més difícil que
els partits politics no independents i
a vegades quan s'aconsegueix
qualque cosa és gràcies a les bones
maneres d'algun politic de l'oposicio
que dóna la cara pels que estan en el
poder.
-En l'aspecte de la sanitat i de
l'assistència social teniu en el
vostre programa alguna idea
destacable?
-Crec que en aquest aspecte
anam a la par amb els altres partits.
-I de cultura i esports...
-Tal vegada aquí sí que tenim

El meu equip i jo tenim
qualque cosa a fer quant
a la bona marxa de
l'Ajuntament

qualque cosa que dir ja que creim
que és una àrea que està bastant
descuidada, encara que ara els
independents vulguin arreglar-ho en
15 dies de campanya.
-Acabarà Lloret essent un
poble dormitori o un poble sense
joves?
-Lamentablement si no es crea
cap tipus d'indústria i es creen llocs
de feina arribarà a ser un poble
dormitori i un poble sense joves
sense cap dubte, ja que sí no tenen
sortida en qüestió de feina hauran
d'emigrar a Palma o a altres pobles
més grans i amb més possibilitats de

futur.
-Quines perspectives veus per
rendabilitzar i revitalitzar el nostre
poble?
-Crec que aquesta pregunta va
molt lligada amb l'anterior: cercar
només maneres de crear riquesa,
deixar que el poble creixi, crear llocs
de feina, etc.
-Quin resultat confiau obtenir
el proper 26 de maig?
-Creim que podem obtenir dos
regidors, peró si només fos un no
seria un mal resultat.
-Pensau fer pactes pre o postelectorals?
-Depèn dels resultats postelectorals que es produeixin, pert) hi
ha una cosa que volem que quedi ben
clara: nosaltres no renunciam a res.
-Per acabar, vols afegir res
més?
-Jo crec que en aquestes
eleccions seria necessari i per al bé
de tots que no hi hagués majories
absolutes, i aixf evitaríem aptituds
"chulescas" i déspotes per part de
certs politics que l'únic que
persegueixen és el protagonisme i
ganes de figurar o el que diuen ells
"FER POBLE" .•

CANDIDAT A BATLE PELS INDEPENDENTS

Arnau Mateu Gelabert
La Candidatura Independent
Lloritana presenta com a candidat a
batle N'Arnau Mateu Gelabert. Actualment té 37 anys, esta casat i té
dos fills i una filla. És professor
d'EGB i ha estat dues vegades batle
del nostre poble (de 1979 a 1983 i
de 1987 a l'actualitat).
-Per què et presentes corn a
batle?
-Per continuar i millorar les
feines començades.
-No ho consideres una decisió
un tant arriscada?
-Bastant, perb crec que per
Lloret val la pena.
-Tens por a la crítica, al
fracàs...?
-A la crítica constructiva i al
fracàs involuntari no.
-Per quin motiu heu format
una candidatura per aquestes
eleccions municipals?
-El motiu és senzill: continuar la
tasca.
trobes que hi manca al
nostre poble?

-Des del punt de vista municipal,
el poble està ben dotat i més ara que
es duran a terme el clavegueram i les
aigües netes. Falta tal vegada una
millor coordinació.
Indiscutiblement es podrien
millorar alguns aspectes, peró
aquests no depenen de l'Ajuntament.
-Aquestes mancances que has
citat, ¿corn les resoldries?
-Per dur a terme el que jo pens
que falta al nostre poble, el que fa
falta és una bona disposició i
cooperació de la gent per així entre
tots millorar el funcionament del que
tenim.
-Per altra banda, ¿què trobes
que hi sobra?
-Algunes crítiques destructives.
-Què opines de la situació
política actual a Lloret?
-Hi sobren alguns personalismes.
-Corn analitzaries les tres
etapes polítiques precedents a
Lloret, al decurs del present
període democràtic des de11979?
-A Lloret pràcticament hi ha
hagut una continuïtat durant aquestes

tres legislatures. Encara que la
segona fou regida per una
candidatura d'Aliança Popular. Es
pot dir que les línies bàsiques no
canviaren gaire en molts d'aspectes.
-Quina anàlisi fas dels darrers
quatre anys?
-Els darrers quatre anys han
servit per acabar les feines
començades, sha incrementat molt la
participació als actes culturals, s'han
duit a terme una sèrie d'obres molt
importants: la Plaça, ampliació de la
Biblioteca, remodelaci6 de l'Arxiu,
el Centre de la Tercera Edat,la
Façana de la Tercera Edat, la
reforma de la consulta, calefacció a
les escoles... i sobretot, i molt
important, encara que no pareixi, el
sondeig fet a Sa Comuna amb un
cabal de 42.000 litres per hora. A
partir d'aquest esdeveniment
l'Ajuntament pogué redactar el
Projecte de Clavegueram a través del
Consell Insular, i a la vegada
demanar les subvencions per dur-ho
a terme. A hore d'ara ja hem
contractat la primera fase d'aquest
projecte que es començarà a principis
d'estiu. També cal dir que s'ha
arribat a un acord amb D. Toni
Maria MorlA, el qual ens ha cedit els
terrenys on hi haurà el dipòsit de
l'aigua. Aquest acord és important
perqué els terrenys de Son Joan
Jaume són a la part més elevada del
poble i, per tant, al lloc idoni.
També, respecte d'aquest projecte,
cal dir que hem acordat que els veYns
del poble puguin pagar la part
corresponent en 8 anualitats per
donar més facilitats. La part que
s'haurA de pagar només serà un 20%
del cost total.

_
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-Quina opinió tens de les altres
candidatures que es presenten a
aquestes eleccions?
-Aix6 ho ha d'opinar el poble.
-Quines són les línies bàsiques
del vostre programa?
-Conservar i progressar atenent a
la realitat del nostre poble.
-Quins són, segons la vostra
candidatura, els problemes més
importants que s'haurien de
resoldre dins la pròxima legislatura
i que, cas de guanyar les eleccions,
emprendríeu preferentment?
-Endemés del que ja està
començat (el de les aigües brutes i
netes) posarem totd'una fil a l'agulla
per aconseguir els terrenys d'Els
Tarongers. Sabem que ja s'ha acabat
el pleit que hi havia, i ara és hora de
posar-se en contacte amb els
propietaris. Creim que és necessari
sobretot per poder evitar el perill que
pateixen els al.lots per anar al centre
escolar. També seria bo per poder
augmentar les zones verdes, tan
necessàries avui en dia.
-Quin és el vostre programa en
la qüestió d'urbanisme?
-A part del tema d'Els Tarongers, intentar trobar solucions a les
necessitats bàsiques del nostre poble
atenent a la seva realitat: seguir el
proces per a la redacció de les
Normes Subsidiàries, i conservar i
asfaltar els camins que ho necessitin.
-Què ens pots dir del projecte
d'aigües netes i brutes?
-Està començat. Solament falta
que passi el temps perqu sigui una
realitat. Pert' la passa principal ja
està feta.
-Sobre l'actual situació
econòmica del nostre Ajuntament,
i,q0 ens podries manifestar?
-Això no ho hauria de dir jo,
pert' corn que és vera ho diré.
Sempre he tengut molt de respecte
pels doblers públics i per això
sempre els he administrat corn si de
ca meva es tractAs. Tal vegada per
això puc dir que l'Ajuntament té una
bona salut econòmica.
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Intentarem aconseguir
els terrenys
d'Els Tarongers

-Quines idees teniu en el vostre
programa respecte a la sanitat i
l'assistència social?
-No solament continuar pel camf
que hem començat, sin6 arribar cada
vegada més als problemes concrets
que hi pugui haver al nostre poble i
donar-los el màxim de suport.
-I respecte a la cultura i els
esports?
-Intentarem seguir amb la
mateixa dinàmica i sobretot, com
deim al programa, donarem el
màxim suport i dins les possibilitats
del nostre Ajuntament totes les
iniciatives, tant culturals com
esportives.
-Acabarà Lloret essent un
poble dormitori o un poble sense
joves?
-Depèn de tots nosaltres, i també
d'altres circumstàncies en què poc hi

podem fer.
-Quines perspectives veus per
rendabilitzar i revitalitzar el nostre
poble?
-Aconseguir una dinàmica
econòmica a partir de la nostra
realitat.
-Quin resultat confiau obtenir
el proper 26 de maig?
-El que el poble vulgui.
-Pensau fer cap pacte pre o
post-electoral?
-No.
-Per acabar, vols afegir res
més?
-Una novetat que pensam dur a
terme en cas de guanyar les eleccions
serà la de nomenar un coordinador
entre l'Ajuntament i les distintes
entitats, grups... que hi hagi al poble
i que d'aquesta manera tenguin
oportunitat de fer arribar a
l'Ajuntament les seves inquietuds o
de posar algun punt a l'ordre del dia
de cada ple perquè es pugui discutir
i aprovar si fos necessari.
Es a dir, l'Ajuntament ha de
tenir les portes obertes per a tothom
i no ha de fer cap tipus de
discriminació. Fins ara hem donat
suport a tots els grups que ho han
demanat, pen!' el que no podem fer,
per exemple, és que l'Ajuntament
organtitzi cursets i que Ilavors el
poble no respongui. Es per això que
volem que siguin les iniciatives dels
grups les que es portin a terme, alit"
que els joves i majors demanen. Tot
Lloret sap que jo som Arnau sempre
i no he pretès enganar mai a ningú..

,*..PENac.
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CANDIDAT A BATLE PEL P.P.-U.M.

Maria Vanrell Nicolau
Maria Vanrell Nicolau és la
candidata a baile per la coalició
Partit Popular-Unió Mallorquina
(PP-UM). Té 37 anys, està casada
i té un fill i una filla.
Des de 1983 milita a Unió
Mallorquina, partit del qual ha estat
membre del Consell Politic.
-Per què et presentes corn a
batle?
-Perquè pens que puc esser útil
al poble i me sent capaç.
-No consideres arriscada
aquesta decisió?
-La vida mateixa es un risc.
-Et fa por la crítica, el
fracàs...?
-No.
-Quin motiu vos ha duit a
formar una candidatura per
aquestes eleccions municipals?
-Perquè volem dur a terme unes
iniciatives de feina que creim bones
per al poble.
-Què trobes que manca al
nostre poble?

-Crec que manquen una serie de
coses que són les que exposam al
nostre programa i intentarem
realitzar. També crec que manquen
uns quants llocs de feina.
-Corn ho duries a terme?
-Fent una feina dia a dia, i
cercant totes les possibles solucions.
Quant als llocs de feina, estudiant
primerament la possibilitat de crear
un polígon per poder ofertar terrenys
a qualque empresa que vulgui
instal.lar-se aquí.
-Per contra, què trobes que hi
sobra?
-Les actituds negatives.
-Quina opinió tens de la
situació política actual al nostre
poble?
-Es pot millorar.
-Podries fer-nos una petita
anàlisi de les etapes polítiques
precedents a Lloret des que hi ha
democràcia?
-Era una altra epoca.
-I aquests darrers quatre anys,
corn els analitzes?

-Es podria haver fet mes.
-Quina opinió tens de les altres
candidatures que es presenten a les
eleccions?
-Les respect.
-Quines són les línies bàsiques
del vostre programa?
-Serietat i feina.
-Segons el vostre partit, quins
són els problemes més importants
que s'haurien de resoldre dins la
pròxima legislatura i que, cas de
guanyar les eleccions, empredríeu
preferentment?
-La xarxa de clavegueram i aigua
potable, promocionar resport, etc.
-En la qüestió d'urbanisme,
quin és el vostre programa?
-Que el poble se seguesqui
desenvolupant ordenadament.
-Què en dius del projecte
d'aigües netes i brutes?
-Que es positiu i s'ha de dur a
terme.
-Què pots dir de la situació
econòmica del nostre Ajuntament?
-Crec que Inés o manco està bš
encara que podria estar millor.
-En l'aspecte de la sanitat i de
l'assistència social, teniu en el
vostre programa alguna idea
destacable?
-Una remodelaci6 de la
distribució del Centre Sanitari per a
una millor coordinació de feina entre
l'equip humà professional.
I de cultura i esports...
-Intentarem potenciar-los al
-

-Acabarà Lloret essent un
poble dormitori o un poble sense
joves?
-Esper que no.
-Quines perspectives veus per

Air
Volem dur a terme
unes iniciatives de feina
que creim bones
per al poble

rendabilitzar i revitalitzar el nostre
poble?
-Realitzar el que abans he dit a
les respostes de les preguntes 5 i 6.
-Quin resultat confiau obtenir
proper
26 de maig?
el
-Som optimistes.
-Pensau fer pacte pre o postelectorals?
-No. Ara corn ara, no.
-Per acabar, vols afegir res
més?
-Després d'exposar quines s6n la
nostra manera de pensar i el nostre
programa de feina que tenim en mar-
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xa, esperam merèixer la confiança
del nostre poble de Lloret per dur-lo
endav ant. •

Partit Popular

unló MALLORQUIM

Caseta de sequer a So n'Estela

[

lo

L'aplicació de la
Regla d'Hont
A les distintes eleccions polftiques que se
celebren a l'Estat Espanyol, amb l'excepció de les
Europees, s'aplica l'anomenada Regla d'Hont per
escollir els integrants de les diferents llistes electorals
que resulten elegits per a les respectives institucions.
Intentarem explicar amb un exemple pràctic el
funcionament. Partirem del fet que es presentin tres
candidatures i que aquestes obtenguin els hipotètics
resultats següents:
Candidatura A: 300 vots.
Candidatura B: 160 vots.
Candidatura C: 55 vots.
Aquestes quantitats s'aniran dividint successivament pel lloc que ocupa cada candidat a la llista
corresponent. Es a dir, el número total de vots es va
dividint per 1, per 2, etc. En el cas de Lloret corn que
l'Ajuntament està compost per 7 regidors podrfem
dividir fins a aquest número.

Els regidors elegits serien:

3ott

regt

Partit A

300 vots

Partit B

160 vots

Partit A

150 vots

Partit A

100 vots

Partit B

80 vots

Partit A

75 vots

Partit A

60 vots

També es podrien donar aquests altres resultats:

55

50

275

25

53'3

18'3

66'6

166

40

137

50

125

32

11

56

40

10

50

26'6

9'1

46'6

33'3

8'3

42'8

22'8

7'8

40

28'5

7'1

Amb aquests resultats el partit A trauria 5
regidors, 2 el partit B, i el partit C no en trauria cap ja
que els seus vots totals no haurien arribat al minim per
aconseguir-ne un.

Pez

1,

D'aquesta manera, el partit A aconseguiria 4
regidors, el partit B en trauria 3 i el partit C cap.
Posteriorment els regidors electes votarien el batle entre
els caps de llista presentats i que haguessin resultat
elegits per formar part del Consistori.•

No vo Mollorco.
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ELECCI S NIS '91

A Mallorca un total de 330 candidats es disputen aquest diumenge dia 26 de maig els 33
escons que corresponen a l'illa per formar el Parlament Balear. Pel que fa referéncia a la suma del
Parlament i els Ajuntaments, un total de 4.233 candidats s'han llençat a captar el vot dels electors de
les Balears.
Aquesta campanya electoral que ara finalitza ha estat la Inés breu de les que fins ara han
tengut lloc. Es va iniciar dia 15 de maig i conclourà el 24. Aquest és el dia de reflexió i, segons
marca la llei electoral, durant aquesta jornada prévia al dia de les eleccions, no està permès cap tipus
de propaganda per afavorir un a altre candidat.
Corn és costum, els col.legis electorals obriran les seves portes a les vuit del matí i les
tancaran a les vuit del capvespre. A la nostra vila, com ja és habitual, el trobarem a la Sala.
A continuació reproduïm una enquesta confeccionada per la Universitat de les Illes Balears
i publicada al Diario de Mallorca del 19 de maig passat que fa una previsió dels resultats a cada una
de les illes.•
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Diputados : 33

SONDEO 1991

Diputados : 12

RESULTADOS 1987

%
VOTOS

ESCAÑOS::.:
:::ESTIMIADOS:.

VOTOS

ESCAÑOS

PP-UM

47,02

18

35,0

13

PSOE

35,10

13

32,0

11

PARTIDOS

%

RESULTADOS 1987

SONDEO 1991

%

%
VOTOS

ESCAÑOS
ESTIMADOS

VOTOS

ESCAÑOS

PSOE

35,58

5

35,0

4

PP

51,31

7

53,0

7

PARTIDOS

CDS

2,12

0

11,0

3

PSM/ENE

4,87

0

--

PSM

7,21

2

6,0

2

1E/C.VIdal

3,0

0

--

IU

1,83

0

2,0

---

IU

1,5

0

3,0

--

CB

0,87

0

---

---

CDS

1,87

0

8,0

1

VERDS

2,690

-

---

-

---

--

11,0

4

---

---

-

UM

-

---

FORMENTERA
Diputados : 1

Diputados : 13
SONDEO 1991
PARTIDOS

%
VOTOS

:

: : ESTIMADOS

RESULTADOS 1987
VOTOS

ESCAÑOS

SONDEO 1991
PARTIDOS

%
VOTOS ::::ESTIMADOS:

RESULTADOS 1987
VOTOS

ESCAÑOS

PP

40,31

39,0

5

1

PSOE

41,33

36,0

5

O

EE/I;SM

15,31

15,0

2

o

UPM

o

^

CDS

1,02

9,0

1
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PSIB- PSOE

Un partit
per a un poble
1. Joan Bonet Cape

2. Catalina Garcias

3. Gabriel Gelabert

4. Antoni Beltran

llà

5. Catalina Fiol

L'orgull de ser
lloritans
6. Antoni Reinoso

7. Antoni Clotet

13

Per seguir
millorant

VOTA
INDEPENDENT
Arnau

Joan Jaume

Sebastià Amengual

Felip Munar

Joana Pons

"viateu

Antoni Ramis

Domingo Miralles

14
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Partit Socialista
Obrer Espanyol
(PSIB-PSOE)
PSOE
COMPOSICIÓ DE LA CANDIDATURA
1. Joan Bonet
2. Catalina Garcias "Blanca"
3. Gabriel Gelabert "Bosseta"
4. Antoni Beltran "Rei"
5. Catalina Fiol "Bessona"
6. Antoni Reinoso
7. Antoni Clotet

EL CAP DE LLISTA

URBANISME I INFRAESTRUCTURES
Volem un poble que no sigui tan sols un poble
dormitori, un poble on la gent s'hi senti a gust, per això
intentarem dotar-lo al màxim dels serveis més necessaris per
augmentar la qualitat de vida i el benestar social.
Serà tasca preferent pels pròxims anys la canalització
d'aigua potable, millorar els accesos viaris cap al nostre
poble, l'ampliació de les instal.lacions del Col.legi Public i
la seva conservació, la rehabilitació de les cases velles
subvencionant les obres de reforma i donant informació sobre
els plans de subvenció per a la reforma de les vivendes
rurals.
Entenen necessari un profund respecte al medi ambient
i al patrimoni natural. Creim que això és compatible amb el
progrés i amb el benestar dels lloritans.
• Creim necessari un acord polític urbanístic entre totes
les forces lloritanes per tal de regular l'ordenació urbana del
terme i els criteris pràctics a seguir davant qualsevol tipus de
llicència d'obra que es presenti a l'Ajuntament.

SANITAT

El PSOE presenta per segona vegada corn a cap
de ¡lista a Joan Bonet Capellà de 37 anys. Treballa
corn a supervisor d'aeroports (CAMPSA), esta casat
i té dues filies.
Joan Bonet esta afiliat al partit des de l'any 1986
i a la Unió General de Treballadors (UGT) des del
1977, havent estat varies vegades membre del Comitè
d'Empresa de CAMPSA.

Per tal de garantir l'eficàcia en aquest tema ens
proposam fomentar la Comissió Local de Sanitat, i a través
d'ella planificar les partides del pressupost per a promoció de
la salut i de la medicina preventiva.
• S'ha de dotar adequadament el PAC de Sineu.
• Aconseguir la prestació sanitària del màxim de serveis.
Emprendre mesures de cara a millorar el servei
d'urgències a nivell local, de la Mancomunitat i de les
administracions sanitàries.
Solucionar el problema del transport dels malalts.
Fomentar una medicina preventiva, incentivant
alimentació sana i la pràctica de l'esport per a totes les
persones.
• Practicar una educació sanitària, la vigilància de la
qualitat de l'aigua, dels aliments i el control sanitari del medi
ambient i anàlisis de sang.
SERVEIS SOCIALS
Es tracta de proporcionar els mitjans necessaris perquè
(Continua a la pagina següent)
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Programa electoral
tots els lloritans puguin arribar a una millor qualitat de vida.
.Mantendrem i ampliarem el servei d'assistència social
de la Mancomunitat. En aquest sentit es donará', des de
l' Ajuntament una completa informació de 1 'assistència social.
S'informarà adequadament sobre els aventatges de
comptar amb un menjador per a la Tercera Edat, i en el cas
de sol.licituds muntar el servei.
Extendre l'atenció social domiciliària.

PAGESIA
El nostre poble té un component agrícola que desitjam
conservar i impulsar.
Les actuacions que plantejam són:
Fomentar la iniciativa empresarial agrícola. Estimular
la competitivitat, l'associacionisme i el cooperativisme
productiu.

Fomentar iniciatives d'agroturisme rural. Planificar
rutes turístiques rurals dintre del nostre terme. Spl.licitar a
Obres Hidràuliques la neteja i conservació dels torrents, dels
seus marges.

Vigilar i prohibir les andanes als camins.
Adherir-nos al programa de camins rurals del Govern
Balear pel seu asfaltat. Respectar els alballons a l'hora
d'asfaltar els camins i fer síquies a la seva vorera.
Augmentar la participació agrícola a la fira. Extendre la
vigilAncia rural.
JOVENTUT
L'actuació que pretenem és la següent:
• Posar en funcionament el Local Jove com a centre
d'esplai, d'organització d'activitats juvenils i corn a punt de
servei per tal de canalitzar guantes informacions puguin esser
d'interès pels joves (servei militar, borsa de treball,
escoltisme, tallers, etc.).
• El Local Jove cornptarà amb una partida pressupostària
pròpia i suficient.
S'estimularan i subvencionaran les
activitats promogudes per les entitats culturals i esportives
adreçades als joves (servei militar, borsa de treball,
escoltisme, tallers, etc. )
• El Local jove comptarà amb una partida pressupostkriea
pròpia i suficient. S'estimularan i subvencionaran les
activitats promogudes per les entitats culturals i esportives
adreçades als joves.
CULTURA
• Enriauir la Biblioteca Municinal i adecuar Poreanització

de manera que oferesqui interès i servei a qualsevol llorità en
relació a la seva formació i inquietuds culturals. Fer una
major publicitat a través d' "Es Pi Gros". Difondre les seves
possibilitats. Promoure conferències d'interès informatiu.
• Creació d'un Patronat de Música que organitzi classes
de solfeig i d'iniciació als instruments musicals. Compra de
diferents instruments per a l'iniciació dels joves. Promoure un
conveni entre l'Ajuntament i la Conselleria de Cultura per
crear una escola de música.
• Fer un inventari del nostre patrimoni històric i cultural.
• Subvencionar la guarderia.
.Amb coordinació amb l'APA promocionar jocs o
cursets d'estiu. Prosseguir la normalització lingüística de
l'Ajuntament. Signar juntament amb la Mancomunitat acords
d'Educació Permanent d'Adults amb el MEC i l'INEM.

ESPORTS
Hem de tenir, d'una vegada consciència de que l'esport
és cultura, és oci i es salut. Per això la nostra postura en
aquest sentit sera la d'impulsar al maxim la practica esportiva
des del més petits fins als més majors. En aquest sentit
proposam:
Organització de cursets de formació tècnica de monitors
de l'esport base. Organitzar activitats esportives
mancomunades (escacs, tenis de taula, futbet, bàsquet, tirades
pels caçadors, etc.).
.Sol.licitar subvencions a la Conselleria d'Agricultura
per a la construcció de refugis de caça dintre del nostre terme
municipal.
Organització de setmanes poliesportives per Sant
Domingo i Sa Fira.
Organització d'una diada automobilística local.
Recuperar la practica del futbol a totes les edats.
Manteniment i aprofitament de les instal.lacions
esportives del poble.
Tota la practica esportiva, planificació, subvenció i
organització generals correspondran un Patronat Municipal
d'Esports on hi estaran representades totes les entitats
esportives de Lloret.•
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COMPOSICIÓ DE LA CANDIDATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arnau Mateu "Ferrerico"
Joan Jaume "Mino"
Sebastià Amengual "Abrines"
Antoni Ramis "Estrella"
Felip Munar "Pomer"
Joana Ma Pons "de Ca Na Fernanda"
Domingo Miralles "de Ca Na Coloma"
Suplents:

8. Gabriel Regis "Tzar
9. Rafel Regis "Daviu"
10. Isabel BauzA "Capallet"

EL CAP DE LLISTA

Els Independents presenten corn a cap de
Ilista a Arnau Mateu Gelabert de 37 anys. Casat i
amb dos fills i una filla, és professor d'EGB i
treballa al Col.legi Públic de Sineu.
No està afiliat a cap partit i aquesta és la
quarta vegada que es presenta com a cap de llista a
les Eleccions Municipals. Ha estat batle de Lloret
durant dues legislatures (1979-1983 1 1987-1991).

Candidatura

Independent
Lloritana
• Què és la Candidatura Independent Lloritana?

• Un grup de lloritans disposats a fer feina pel
nostre poble i amb un únic objectiu: el progrés i millora
del nostre poble.
.Per què ens presentam a les eleccions?
.Per continuar la labor que està començada i
perquè consideram que els lloritans tenen raons
suficients per depositar en nosaltres la seva confiança.

Programa electoral
1. EDUCACIÓ
o. Canalitzar a través de l'Ajuntament totes les
peticions i ajudes que afectin el nostre camp.
• Instal.lars taulons d'anuncis per comunicar les
novetats que interessin als pagesos.
.Potenciar a través de la Mancomunitat qualsevol
mesura que representi una millora per als treballadors
del camp.
2. JOVENTUT
.Dinamitzar el local juvenil mitjançant les
propostes dels representants dels joves.
Atendre totes aquelles peticions dels joves de
Lloret que comportin una formació, entreteniment o
temps d'oci ben aprofitat.
.Els joves de la Candidatura Independent
comunicaran directament al batle les peticions de tots els
seus companys.
3. ADMINISTRACIÓ

• Completar el proas d'informatització que ja s 'ha
començat.
.La gestió burocràtica de l'Ajuntament s'agilitzarA
quan aquest procés hagi començat.
4. TERCERA EDAT
.Mantenir les relacions i col.laborar amb
l'Associació de la Tercera Edat, i seguir demanant a
través de l'Ajuntament totes les ajudes possibles perqu
segueixi funcionant.
5. SANITAT
.Vetlar per la Sanitat Pública i oferir tots els
serveis que poguem aportar.
6. ESPORTS I SERVEIS SOCIALS
n Conservar, fomentar i dinamitzar les iniciatives
esportives sorgides de qualsevol grup de iloritans.
n Aconseguir monitors per iniciar cursets esportius

en les especialitats demanades.
Adquirir la parcel.la Es tarongers per tal d'evitar
el perill dels al.lots per la carretera.
• Aconseguir una zona verda en aquest hoc,
d'esbarjo i entreteniment.
.Atendre i recolzar les iniciatives de l'assistent
social amb les mancances detectades dins el poble.
7. CULTURA
Seguir amb l'ampliació de la Biblioteca Municipal
i potenciar-ne l'ús.
.Donar suport a les festes populars que
tradicionalment s'han celebrat a Lloret: Sant Domingo,
Sa Fira, Es Sequer, Mare de Déu de Loreto...
• Catalogar i editar el fons de l'Arxiu Municipal.
8. EDUCACIÓ
• Potenciar i donar suport a tot alió que necessiti la
Comunitat Educativa.
.Oferir les instal.lacions adequades perquè tant els
joves com els adults puguin aprendre all6 que desitgen,
i obrir un ventall més extens de cursets.
9. INSTITUCIONS LOCALS. COMARCALS I
AUTONÒMIQUES
• Mantenir les bones relacions que Lloret sempre ha
mantingut amb el Govern Autònom, Consell Insular i
Mancomunitat.
Potenciar la Mancomunitat del Pla corn a mitjà
per aconseguir totes les millores possibles per al nostre
poble.
• Arribar a un consens amb tots aquells grups locals
per tal que Lloret pugui beneficiar-se del nostre treball.
10. URBANISME I OBRES PUBLIQUES
Seguir el procés per a la redacció definitiva de les
Normes Subsidiaries amb el plaç d'informació i
possibles reclamacions.
Conservar i asfaltar els camins que ho necessitin.
• Dur a terme les fases de la canalització de les
aigties brutes i netes.•

Partit Popular
Unió Mallorquina
(PP-UM)
COMPOSICIÓ DE LA CANDIDATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maria Vanrell "Perica"
Antoni Coll "Lleter"
Antónia Niell "Niel!"
Nadal Beltran "de Sa Rota"
Antónia Puiggròs "Pago"
Antoni Regis "Tuti"
Pere Rosselló "Artanenc"
Suplents:

8. Antoni Oliver "d'Es Colomer"
9. Bernat Bibiloni "de Sa Fusteria"
10. Antoni Jaume "Sóller"

EL CAP DE LLISTA

La candidata a la batlia per la coalició Partit
Popular-Unió Mallorquina (PP-UM) és Maria Vanrell
Nicolau de 37 anys. Està casada, té un fill i una
filla, i és mestressa de casa.
Maria Vanrell està afiliada a Unió
Mallorquina des de l'any 1983 i és membre del set:
Consell Politic. Aquesta és la segona vegada que
encapçala la llista del seu partit, primer ho va fer
l'any 1983. Fa vuit anys que és regidora del nostre
Ajuntament.

Partir Popular
no/ u n MALLORQUIM1

EFICACIA
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Programa electoral
URBANISME

Xarxa d'aigües brutes i fletes. Esta contractada la
l a fase i pensam dur a terme la 2 a , 3 a i 4 a al llarg

d'aquests quatre anys. Intentarem fer-ho mitjançant el
maxim de subvencions.
*Mirarem d'arreglar els camins que tenen
deficiències (clots, llocs estrets) i asfaltar el Camf Vell
d'Ariany.
.Revisió de la delimitació del casc urbà, intentant
corregir les possibles deficiéncies.

PATRIMONI

*Intentarem aconseguir "Els Tarongers" per
resoldre el greu problema que suposa el pas dels infants
per la carretera i, al mateix temps, emprar les cases del
Convent per a la Tercera Edat i l'organització d'actes
culturals, i la resta es destinaria a parc públic o zona
verda.
ACCIÓ SOCIAL
n Donar suport mancomunadament al Servei d'Acció

CULTURA I ESPORT
Promocionar totes les entitats culturals i incentivar
a la gent, sobretot a la joventut, perquè en crein de
aoves.
.Promoure a través de la Mancomunitat cursets que
siguin d'interès per als lloritans.
Organitzar conferéncies i actes culturals.
Ordenar l'Arxiu Municipal.
Augmentar el nombre de llibres infantils a la
nostra Biblioteca.
.Potenciar l'esport-base, i les altres iniciatives i
entitats esportives (organització de torneigs,
competicions, etc.).

Social. Informació de les diverses possibilitats de les
que es poden beneficiar amb aquest Servei.
TERCERA EDAT

*Donar suport a les tasques que s'emprenguin des
de l'Associació de la Tercera Edat.
JOVENTUT

Organització d'excursions, viatges, cursets (els
que els joves desitgin: anglès, informàtica, etc.).
*Donar supon a les iniciatives que puguin sortir
per part dels joves per organitzar un grup d'esplai.
.Oferir informació i subvenció per a tal fi..

Eleccions Autonòmiques

maig 1991

ti/kvek

Novek.Mckilorce

VOTA

Nacionalistes de Mallorca

