
Donat que cap grup polític va obtenir la majoria 
absoluta, la candidata d’El Pi a la batlia de Porre-
res, Xisca Mora i el candidat del PSIB-PSOE, 
Miquel Àngel Veny varen signar uns acords de 
governabilitat pels pròxims quatre anys.

Referent a les àrees, l’organigrama de l’equip de 
Govern quedarà de la següent manera:

• XISCA MORA (El Pi):
 • Batlia, Economia, Personal i Igualtat
• JAUME MARTORELL (El Pi):
 • Urbanisme • Policia i Mobilitat
• MIQUELA BORDOY (El Pi):
 • Festes  • Medi Ambient
• GASPAR MORA (El Pi):
 • Cultura • Turisme
• TONI SASTRE (El Pi):
 • Esports • Joventut
 • Participació Ciutadana
• MARIA ANTÒNIA VENY (El Pi):
 • Educació  • Comerç i Indústria
 • Agricultura
• MIQUEL ÀNGEL VENY (PSIB-PSOE):
 • Benestar Social • Sanitat
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NOU CONSISTORI
Després de les passades eleccions municipals cele-
brades el dia 26 de maig, l’Ajuntament de Porreres ha 
quedat constituït en data 12 de juny de la següent 
manera:

 • 6 regidors/es de El Pi (Proposta per les Illes)
 • 3 regidors/ es de (MÉS-APIB)
 • 3 regidors/ es del PP (Partit Popular)
 • 1 regidor del PSIB-PSOE
  (Partit Socialista de les Illes Balears)

  Francisca Mora Veny (EL PI)
  Jaume Martorell Mesquida (EL PI)
  Miquela Bordoy Obrador (EL PI)
  Gaspar Mora Mulet (EL PI)
  Antoni Sastre Vanrell (EL PI)
  Maria Antonia Veny Serra (EL PI)
  Maria Rosa Juan Moll (MÉS-APIB)
  Sebastià Lliteras Lliteras (MÉS-APIB)
  Bartomeu Garí Salleras (MÉS-APIB)
  Joan Obrador Gornals (PP)
  Maria Inés Sampol Sabater (PP)
  Teresa Julià Julià (PP) 
  Miquel Angel Veny Mestre (PSIB-PSOE)



FIRA DE L’ALBERCOC 2019
Dia 16 de juny es va celebrar la Fira de l’Albercoc amb 
un gran èxit de participació. Cal destacar la venda 
d’aquest producte, així com el concurs de xapar 
albercocs, els tallers pels nins i nines, concurs de 
coques i un llarg etcétera que fa que aquesta Fira, any 
rere any, sigui més coneguda i estigui del tot consoli-
dada.

POLVORÍ MILITAR DEL PUIG D’EN FEMELLA
A �nals del mes de maig, les converses mantingudes 
des de l'Ajuntament per part de la  batlessa Francisca 
Mora i el Ministeri de Defensa varen donar el seu fruit, 
juntament acordaren la cessió a l’Ajuntament de 
Porreres de totes les instal·lacions i dependències del 
polvorí militar del Puig de’n Femella. Gràcies a aquest 
acord, tots els porrerencs i porrerenques podran 
tornar a gaudir d’aquest emblemàtic espai.

L'EQUIP MASCULÍ DE LA UNIÓ ESPORTIVA 
PORRERES VA PUJAR DE CATEGORIA
El dia 3 de juny, la U. E. Porreres va pujar a la categoria 
de Primera Regional Preferent. Els jugadors i la Direc-
tiva varen ser rebuts per la batlessa Francisca Mora i 
la resta de regidors a la sala de plens de l’Ajuntament 
en reconeixement per aquest important ascens. Tots 
ells �rmaren el llibre d'honors.

RECOLLIDA SELECTIVA D’OLI VEGETAL
A partir de dia 20 de juny, Porreres s’afegeix a la recol-
lida selectiva d’oli vegetal d’ús domèstic porta a 
porta. Des de l'àrea de Medi Ambient, Coloma Bover, 
ha impulsat aquesta mesura. A l’Ajuntament es facili-
ten els embuts per tal de dur a terme aquesta tasca 
de reciclatge d’una manera més còmode.



una primera activitat de portes obertes durant les 
festes de Sant Roc, amb excursió en bicicleta i visita 
guiada al jaciment i explicacions per part dels direc-
tors del projecte, els arqueòlegs Jaume Servera i 
Noelia Munar. Ja dins el mes d’octubre se farà la inter-
venció al talaiot d’es Pagos.
Volem recordar que aquestes intervencions estan 
obertes a totes aquelles persones que voluntària-
ment vulguin participar, sense necessitats de coneix-
ements d’arqueologia.
Teniu a la vostra disposició la plana facebook
https://www.facebook.com/arqueologiaporreres    
amb les novetats del projecte i el correu electrònic 
arqueologiaporreres@gmail.com per qualsevol infor-
mació, també trobareu informació a la web de Porre-
res TV https://www.porrerestv.com.
El promotor d’aquest projecte arqueològic és l’Ajun-
tament de Porreres a través de l’àrea de cultura i 
compta amb el suport del Consell de Mallorca.
Volem donar gràcies a totes aquelles persones que 
durant aquests quasi tres anys heu participat en el 
projecte i vos convidam a seguir participant del 
projecte.

FELICITACIONS A JOAN SASTRE
Des de l’Ajuntament volem felicitar al jugador del 
RCD Mallorca, en Joan Sastre, per l’ascens del seu 
equip a la màxima categoria del futbol nacional, la 
Primera Divisió. La batlessa Francisca Mora en repre-
sentació de porrerencs i porrerenques manifestà que 
"És un orgull per tot el poble tenir un jugador tan 
brillant i que porti el nom de Porreres per tot l’Estat. 
Enhorabona Joan i que gaudeixis d’aquesta gran 
gesta!"

BASSA DE REG
Porreres disposarà d’una bassa de reg �nançada per 
l’impost de turisme sostenible amb un cost de 
2.075.347,49 € entre el 2019 i 2020. Es preveu que la 
primera fase de construcció tengui una durada de 9 
mesos i l’empresa encarregada d’executar-lo serà 
TRAGSA.
Es va començar aquest projecte fa uns 10 anys, quan 
es va constituir una Comunitat de Regants i es varen 
cedir gratuïtament els terrenys a la zona de Son 
Barbut per fer-hi la bassa.  La Conselleria d'Agricultu-
ra, en vista de que la Comunitat de Regants estava 
constituïda i que s'havien cedit els terrenys gratuïta-
ment, va poder subvencionar el Projecte per a la 
construcció d'aquesta bassa.
Gràcies a aquesta bassa es podran regenerar i  
reapro�tar les aigües produïdes a les EDAR de Porre-
res per al reg agrícola. Actualment, aquestes aigües 
són abocades a torrents o a pous d’in�ltracions.

JORNADA DE PORTES OBERTES
El Projecte Arqueològic de Porreres entra dins el 
tercer any complint els objectius plani�cats dins el 
seu pla triennal d’intervencions al poblat talaiòtic 
d’es Pou Celat i al talaiot d’es pagos. Dins aquesta 
primera part de la campanya del 2019, duta a terme 
del 18 al 28 de juny, hem continuat les tasques d’ex-
cavació de la part interior de la murada, amb un dia 
de portes obertes per mostrar i explicar el que es fa a 
tothom que si ha volgut acostar. El més destacat ha 
estat treure a la llum una petita estructura de la que 
s’ha extret molta quantitat de ceràmica quali�cada 
en una primera valoració com a “tardo-romana”, molt 
possiblement es tracta d’una estructura d’em-
magatzematge. Ja dins el mes de juliol l’arqueòloga 
restauradora de�nirà una intervenció per dur a terme 
la consolidació del paraments interns de la murada i 
consolidació de les estructures existents.
Tal i com explica Gaspar Móra, regidor de cultura, les 
següents activitats de la campanya del 2019 seran 



ENHORABONA
La porrerenca Maria Rosselló i el porrerenc Joan Nico-
lau el passat diumenge 11 de juny es proclamaren 
subcambions de Balears de ciclisme a les seves 
respectives categories. Un orgull tenir a Porreres uns 
campions en aquest esport.

Des de l'Ajuntament de Porreres
vos desitjam

MOLT BON ESTIU!


