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Després de tantes setmanes de confina-
ment, volem felicitar a tots el Porrerencs i 
Porrerenques per l’enorme esforç que han 
fet per adaptar-se a la realitat que vivim. 
Esteim passant situacions noves i excepcio-
nals, compartint angoixes, dubtes, idees i 
també, perquè no, noves il·lusions.
En definitiva, en aquest temps de tanta in-
certesa, de patiment i de tant d’esforç, des 
d’aquí volem felicitar i mostrar el nostre 
reconeixement a totes les persones que ho 
estan fent tan bé, que actuen de manera 
responsable i solidària i que es van adaptant 
a la nova situació d’una manera tan madura i 
conscient, en un moment en que la pacièn-
cia costa molt de mantenir.
Des d’aquí volem expressar el nostre con-
dol més sincer a les famílies que han perdut 
algú en moments tants complicats, i haver 
de passar el procés de dol en unes circums- 

tàncies tan desconcertants.
L’Equip de Govern, davant aquesta situa-
ció tant complicada, s’ha anat adaptant i 
va duent a terme actuacions, per tal de fer 
front als problemes que van sorgint i poder 
donar la millor resposta possible. Conjunta-
ment amb els grups de l’oposició es va apro-
var el pla de reactivació econòmica per tal 
d’ajudar a tots els sectors afectats.
Malauradament, això no ha acabat, encara 
ens queda molta feina per fer i evitar que 
es segueixi propagant el virus i a pesar de 
poder recuperar les costums i quotidiani-
tat, cal ser prudents i no deixar de banda les 
mesures de prevenció. Si ho feim així, junts 
i juntes ho aconseguirem!
  Moltes gràcies a tots i totes!
  
  Xisca Mora
  Batlessa de Porreres

La regidora de Comerç, Maria Antò-
nia Veny, ha repartit juntament amb 
la Brigada Municipal, dispensadors de 
gel hidroalcohòlic als llocs amb més 
afluència de gent
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Agrair als pagesos voluntaris del municipi i a 
Protecció Civil la feina feta per a la desin-
fecció dels carrers del nostre poble.



Adquisició de material per a la realitza-
ció de mascaretes amb la col·laboració de 
cosidores porrerenques com a mesura 
de protecció addicional enfront del co-
ronavirus. Un cop acabades es repartiren 
casa per casa.

Davant la crisi sociosanitària causada per 
la Covid-19 l’Ajuntament de Porreres va
aprovar per Ple destinar 50.000 euros del
romanent positiu de tresoreria per in-
crementar la partida del departament de
Benestar Social i poder atendre a les per-
sones i famílies que més ho necessitin.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar 
prioritat als vianants i afavorir la mo-
bilitat i dotar d’una major seguretat als 
veïns a l’hora de transitar per l’Avingu-
da. De forma paral·lela, aquesta mesura 
també permetrà que alguns dels bars de 
Plaça puguin mantenir les distàncies de 
seguretat entre les taules.

A principis del mes de juny s’ha iniciat la
campanya per erradicar el mosquit tigre 
a Porreres la qual inclourà el seguiment 
de la població de mosquits amb ovitram-
pes, la detecció dels focus de cria en zo-
nes públiques i el tractament programat 
d’aquests focus larvaris.

ACCIONS DE VOLUNTARIAT 
DAVANT EL CONFINAMENT

L’AJUNTAMENT DE PORRERES 
REFORÇA ELS SERVEIS SOCIALS
AMB 50.000 EUROS

L’AJUNTAMENT DE PORRERES 
TANCA AL TRÀNSIT
L’AVINGUDA BISBE CAMPINS
PER A DINAMITZAR L’ECONOMIA

INICI DE LA CAMPANYA
ENFRONT
DEL MOSQUIT TIGRE
A PORRERES



Els premis literaris Vila de Porreres 2020, 
han estat atorgats al porrerenc Andreu 
Arranz en la modalitat de poesia amb 
l’obra “Ciutat d’oblit” i a Xavier Lluís, de 
Tortosa, en la modalitat de novel·la per 
“Les vides excepcionals dels passatgers”.

Enguany,  no s’ha pogut dur a terme la 
tradicional Fira de l’Albercoc però sí que 
s’han dedicat uns dies del mes de juny a 
promocionar la fruita que ens caracterit-
za. Es varen muntar unes paradetes a di-
ferents indrets de la Vila on es podien ad-
quirir productes relacionats amb l’albercoc 
així com el producte fresc. També s’han 
duit a terme distintes activitats virtuals 
i presencials relacionades amb l’albercoc. 
Els restaurants i bars de Porreres també 
han col·laborat oferint plats i begudes on 
l’albercoc n’era el protagonista. Agrair a 
tota la gent que s’ha involucrat en aquests 
actes i que ha ajudat que aquest fruit 
continuï essent tan apreciat.

El dissabte dia 20 de juny es va dur a 
terme la presentació de les rutes hi-
dràuliques que s’han adecentat i que ja 
es poden realitzar. A cada una d’elles es 
poden visitar els diferents pous públics 
que s’han restaurat i embellit. A l’acte de 
presentació es va fer entrega d’un de-
tall a totes les persones que han parti-
cipat en el vídeo promocional explicant 
com s’empraven aquests pous públics i la 
importància que tenien pel municipi anys 
enrera. Ara han passat a formar part del 
patrimoni cultural de la vila.
https://www.porreres.cat/ca/ru-
tes-hidrauliques-de-porreres

Les noves instal·lacions, cofinançades 
per l’impost del turisme sostenible, po-
drien estar operatives el primer trimes-
tre de 2021.
La presidenta del Govern, Francina Ar-
mengol, i el conseller de Medi Ambient 
i Territori i una representació de l’Ajun-
tament de Porreres, varen visitar, les 
obres d’ampliació i remodelació de l’Es-
tació Depuradora d’Aigües Residuals 
(EDAR) de Porreres. El projecte, cofi-
nançat per l’impost del turisme sosteni-
ble (ITS) i el fons FEDER, té un pressupost 
de 2.199.812,83 € (IVA inclòs) i permetrà 
donar servei a una població equivalent a 
8.000 persones, quan actualment està 
preparada per a 4.500.

PRESENTACIÓ
RUTES HIDRÀULIQUES

ANDREU ARRANZ
I XAVIER LLUÍS, PREMIS
DE POESIA I NOVEL·LA
“VILA DE PORRERES” 2020

L’AMPLIACIÓ
DE LA DEPURADORA
PERMETRÀ DONAR SERVEI 
AL DOBLE DE POBLACIÓ
QUE EN L’ACTUALITAT.



Dia 11 de Maig es va celebrar el ple extraordinari per poder aplicar, de manera urgent, 
totes les mesures que s’especifiqeun a la graella anterior.
La sessió Plenària celebrada dia 25 de maig cal destacar 3 punts que es varen aprovar 
per unanimitat de tots els grups polítics que conformen la Corporació Municipal.
 - Per una part, es varen transpassar dels presssuposts municipals 40.000 € de 
la partida de Festes a la partida de Seguretat per la compra d’un cotxe híbrid per a 
la Policia Local.
 - Un altre punt a destacar d’aquest Plenari va ser l’aprovació del catàleg de 
patrimoni. Consta de 631 elements i béns de diferents aspectes; n’hi ha de religio-
sos, culturals, industrials, jaciments...Hi ha tres nivells de protecció segons sigui una 
protecció integral, parcial o ambiental).
 - El tercer punt a destacar va ser l’aprovació de la delimitació urbanística per tal 
de procedir a ampliar l’Institut d’Ensenyança Secundària de Porreres. És la pri-
mera passa per començar a adquirir els terrenys necessaris per dur a terme l’ampliació 
de l’Institut. Aquesta reivindicació fa temps que es fa, davant la Conselleria per part 
de l’Ajuntament de Porreres.

En el ple extraordinari de dia 29 de juny, l’Ajuntament de Porreres va aprovar per 
unanimitat la modificació puntual de les normes subsidiàries, per tal d’enviar-ho al 
Consell de Mallorca i facilitar i agilitzar l’execució del segon tram del vial.
Cal destacar la importància que té acabar aquest darrer tram per aconseguir una mo-
bilitat més sostenible, ampliar les zones d’aparcament, preservar el patrimoni i dispo-
sar de més zones verdes.


