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MERCAT ARTESÀ
A partir del mes d’abril s’obrirà una
nova zona al mercat del dimecres, a
la plaça des Mercadal, on el mercat
artesà hi tenia el seu emplaçament
;>535:->5 
Aquesta iniciativa pretén oferir al visitant una plaça amb productes total91:@->@1?-:?
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tipus de productes, cerca fomentar
els productes de km 0 i col·labora
amb un projecte de l’associació d’artesans Mans de Mallorca 
Aquesta zona pretén obrir, inicialment, els mesos de temporada alta
I-.>58-;/@A.>1J

TARGETES PUNT VERD

A partir de l’1 d’abril, serà obligatori accedir a les instal.
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Aquest mercat artesà neix de la necessitat de crear un espai per a aquest

ENLLUMENAT PÚBLIC I HIDRANTS
Properament es preveu acabar les
tasques de millora de l’enllumenat
públic del vial ja que acabarà d’unir
el tram des de la carretera de Llubí
ŋ:?-8-018;>1@
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ENLLUMENAT I HIDRANTS

A més, per tal de millorar-ne la segu>1@-@51ŋ/5¦:/5-1:1>3¦@5/- 1?>1-85@zaran canvis de fanals, amb les millores necessàries (tensió, nou quadre
18¦/@>5/ J-8-F;:-018/-?/-:@5/

"1>-8@>-.-:0- ?p5:?@-8 8->-:[:;A?
hidrants i es rehabilitaran els 2 ja
existents al nostre municipi, gràcies
a una subvenció del Consell Insular
01 -88;>/-  =A1?@1? .;=A1? /;:traincendis permetran millorar la seguretat i adaptar-nos a la normativa
/;:@>-5:/1:05?B531:@

EXECUCIÓ PLA D’OBRES I SERVEIS
Juntament amb l’execució d’un pla
d’obres i serveis del Consell de Mallorca, enguany s’executaran un
seguit d’obres per tal de dotar o millorar algunes instal·lacions que són
:1/1??>51?-8<;.81
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Amb aquest pla, es duran a terme
millores de condicionament al parc
infantil de la plaça des Fossar, les
quals ja han començat; també es faran obres als vestidors de la piscina

municipal per tal de millorar-ne la
infraestructura actual i s’adequarà
com a aparcament la zona que hi ha
-8ŋ:-8018/->>1>;>@? 6A?@01B;>-18
"$;0-958-:?
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S’ha habilitat un servei de WhatsApp per facilitar l’accés a
la informació municipal. Si el voleu, cal:
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L’equip de govern

Per altra banda, amb part del roma:1:@ 01 8- @>1?;>1>5- 018 VTUZ  1? /;mençaran les obres per construir una
nau per a la brigada municipal a la
F;:-018<;8«3;:5:0A?@>5-8

Properes FIRES, FESTES I FESTIUS:
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VTUZ CONTRALLUM

CONTRALLUM
El passat 11 de novembre es va celebrar al centre històric de Sineu la primera edició de Contrallum, nit del
patrimoni i de les llums del nostre
poble, gràcies a la col·laboració d’un
gran nombre de voluntariat, que la
B-21><->@5/5<-@5B-5/>1-@5B--84;>- 

REHABILITACIÓ DE SA COMUNETA
per gaudir del nostre poble d’una
2;>9-->@«?@5/-50521>1:@ 
(-8-05>=A18-:5@2;AA:¦D5@>;@A:0 
per la qual cosa preveim una segona
edició per l’any vinent amb molta
58z8A?5±

L’objectiu d’aquesta nit era destacar
i promocionar el diferents indrets
històrics o quotidians del poble, a la
vegada que es feia una crida popular

Ja podem dir que la neteja i rehabilitació de l’espai municipal “Sa Co9A:1@-0p1?<;A0p1:-:E?s§?A:-
>1-85@-@ 
La iniciativa va començar l’any passat amb una jornada de voluntariat,
de neteja i d’adequació de l’espai i va
continuar amb tasques de vallat del
>1/5:@1 5 -9. 18 @-<-91:@ 018 <;A 
També hi va haver durant un parell
de mesos ases cedits per Natura Parc

REHABILITACIÓ CENTRE SOCIOCULTURAL
El passat mes d’octubre s’iniciaren les obres de l’aparcament de Sa
#A5:@-:- -ŋ:-8?0101?19.>11?B-
;.>5>56-1:<;@21>·?@;@4;9 ?@
obert les 24 hores i és d’accés total91:@3>-@A@

VTUZ SA QUINTANA

&-9.§ - ŋ:-8? 0p-:E  ?p5:5/5->1: 81?
obres de rehabilitació de les dues au81?018p105ŋ/5B188=A1ŋ:?->-4-B51:
estat utilitzades per la brigada muni/5<-8 "1>@-:@6-/;9<@-9-9.0A1?

aules més que poden ser usades en
el projecte Sociocultural de Sa Quin@-:- 
A més es preveu que aquest any es
comencin les obres de la coberta i de
8- 2-¥-:- 01 8p105ŋ/5 :;A  -9. 2;:?
que pertanyen a un pla d’obres d’inB1>?5;:? 01 ŋ:-:¥-91:@ ?;?@1:5.81
018;:?188:?A8->
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INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

A Son Magí s’hi ha construït un di<°?5@0p-53A-IXT TTT_018>;9-:1:@J
per dotar de pressió a totes les instal
lacions del poliesportiu (vestidors,
<5?/5:- >13 J5=A1<1>91@>-:?-:1jar la xarxa de canonades fent actua/5;:?8;/-8?0p45<1>/8;>-/5±

El passat mes de gener es varen dur
a terme tasques de manteniment i
poda als xipresos de l’arribada al poliesportiu i s’han adesat les proteccions de les grades, els desaigües, les
8A95:>51? 5 18? -?<1>?;>? 01 >13  8
pavelló compta des de fa mesos amb
dues noves cistelles que faciliten
l’entrenament del club de bàsquet i
8p-<>;ŋ@-91:@ 01 81? 5:?@-8 lacions
018p%<1><->@01@;@?18?/8A.?

SUBVENCIONS ASSOC. I DONATIU MUCH

ASSOC.
VTUZ SUBVENCIONS
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8 <-??-@ VTUZ 8p6A:@-91:@ B- <Ablicar les bases de les subvencions
destinades a associacions sociocul@A>-8?51?<;>@5B1? -9.8-ŋ:-85@-@01
>13A8-> :181?-6A01? %p45B-:<;01>
presentar totes aquelles entitats amb
seu al nostre municipi i totes elles
han pogut obtenir una ajuda per
continuar la seva tasca dinamitzado>-  "1> -=A1?@ VTU[ ?p4-: 9-:@5:3A@
les partides al pressupost municipal:
UVTTT_ <1> - 81? -??;/5-/5;:? ?;/5;-

/A8@A>-8?5]TTT_<1>-81?1?<;>@5B1?
5:5/5?01VTU[ 8-/5A@-0-:5-01%5:1A4->1.A@XTTT_<1><->@018p-?sociació Muchal Fundation; aquest
es destina als serveis socials i, entre
d’altres, va fer possible que durant
18 VTUZ 1? 01?1:B;8A<§? 18 <>;3>-ma Estudiar Enganxa, que ofereix
/8-??1?01>1<?-8?ŋ88?0181?2-9«lies més necessitades del poble i que
-=A1?@-:E@-9.§/;:@5:A->
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CEMENTIRI
Al darrer trimestre de l’any es van
realitzar tasques de manteniment
5 9588;>- -8 /191:@5>5 9A:5/5<-8 
Aquestes consistiren a ajardinar i hi
varen participar un grapat de perso:1?  : A:- 6;>:-0- 01 B;8A:@->5-@
es va fer un caminal que condueix a
la zona de l’ossera municipal, la qual
@-9.§1?B-->>138-> 
Per altra banda, també es va rehabilitar el mur de la zona de l’aparcament
del cementiri ja que estava en mal

MILLORES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
En aquests darrers mesos s’han realitzat tasques de manteniment i millora en el poliesportiu municipal i
<-B188±

per acabar d’enllestir les tasques de
9-:@1:591:@0p-=A1?@1?<-5:-@A>-8 
5:-891:@ ?p454-:5:?@-8 8-@A:<-rell de taules i torradores per poder
3-A05> 01 8- :-@A>- 1: 2-9«85-  >-
bé, a Sa Comuneta no hi trobareu
papereres per tal d’evitar els aboca91:@?01219?5:/;:@>;8-@? "1>@-:@ 
si hi anau, heu de deixar l’espai tal
com l’heu trobat i endur-vos-en tots
els residus que s’hagin pogut generar
0A>-:@8-B;?@>-1?@-0--88

1?@-@  - >14-.585@-/5± 0p-=A1?@ B-
ser possible gràcies a una subvenció
que es va rebre del Consell insular de
-88;>/A més a més, la jornada del dia de
tots sants vam poder gaudir d’unes
hores de música clàssica amb el Trio
Allegro, amb els quals vam celebrar
de manera especial el dia de tots
?-:@?
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MOBILITAT SOSTENIBLE
El passat mes de gener, l’Ajuntament va poder adquirir un vehicle
18¦/@>5/ <1> - 8- .>53-0- 9A:5/5<-8 
S’espera que un segon vehicle arribi
-B5-@ p-0=A5?5/5±0p-9.0±?4-1?@-@
possible gràcies a una subvenció del
Consell insular de Mallorca per a
8p-0=A5?5/5±01B145/81?18¦/@>5/?
Per altra banda, el 13 de febrer va entrar en vigor la primera fase del pla de
mobilitat urbana que consisteix en

la regulació del trànsit a la plaça de
8p1?38§?5-5B;8@-:@? ?<;0>-//105>
-8-"8-¥-01T\ TT-UX TT501U[ TT-
19:00 ja que hi ha 3 aparcaments de
>;@-/5±1D<>1??IVT95:A@?J 8/->>1>
dels Bous i a la plaça del Mercadal i
del Fossar hi ha aparcaments d’alta
>;@-/5±IWT95:A@?J <->@5>018V01
9->¥ <;01A <-??-> <1> 81? ;ŋ/5:1?
de l’Ajuntament a recollir els discs
horaris de senyalització d’arribada a
-=A1?@?-<->/-91:@?
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FESTES PARTICIPATIVES
Les passades festes d’agost foren les
primeres organitzades per una co95??5± 01 21?@1? 9A:5/5<-8  =A1?@-
comissió està formada per diversos
membres de tots els grups polítics
del consistori, representants d’associacions i persones implicades del
9±: 01 8p->@ 5 8- /A8@A>-  p;.61/@5A
d’aquesta comissió és fer unes festes
més particiatives, on tots els diferents
grups socials que conviuen a Sineu
hi puguin tenir representació, per

així poder escoltar i tenir en compte
diversos punts de vista a l’hora d’or3-:5@F->81?21?@1?<-@>;:-8?
Per Nadal els nins de l’esplai Sis Almuds van fer un arbre carregat de
01?5@6;? 1:953 01 8- "8-¥-  =A1?@
any també voltaren per Sineu i pogueren connectar amb ses majestats
18? >15? 0p!>51:@ 01?<>§?   9§? -
més, vam començar l’any, o l’aca.>19 -9.A:/;:/1>@-8-"8-¥-
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