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LLARGA VIDA A ES SAIG
Porrerencs i porrerenques teniu a les vostres mans l’exemplar núm.100 d’Es Saig, el
fulletó informatiu que edita l’Ajuntament
de Porreres des de fa més de vint anys, el
primer número data de l’octubre del 1999.
En aquesta primera publicació, en Joan Sastre, el batle d’aquell moment, explicava el
perquè de la creació d’aquesta capçalera.
“El SAIG, aquella figura entranyable que
tocava el tambor si eren dites oficials o la
trompeta si es tractava simplement d’un
anunci i cridava de cantó en cantó allò de
...”...............”..... Aquesta volem que sigui
la tasca d’aquest full informatiu: pregonar
totes les noves de l’Ajuntament, informar
de totes aquelles coses que siguin d’interès
pel ciutadà i ser el mitjà de comunicació seriós de la Sala cap al poble”.
En els inicis de segle la realitat informativa era molt diferent de l’actual. No existien
les xarxes socials i l’accés a internet era escàs. Per tant, Es Saig neix en un moment on
la informació es consumia principalment a

través del suport en paper, televisió o ràdio.
Com a mostra en un dels apartats del primer número s’informa que, “A la biblioteca
municipal, hi ha un ordinador a disposició de
totes les entitats, empreses i particulars, on
us podreu connectar a internet [...]”. Com
hem canviat!!!
Un bon grapat d’anys ja han passat després
d’aquesta primera publicació, però l’arrel, la
idea principal en que va néixer aquest full
informatiu persisteix i és més vigent que
mai. En moments com l’actual, on la quantitat d’informació que rep la ciutadania és
elevada i constant es fa més que necessari que des de les administracions públiques
s’elaborin fulletons informatius amb informació de qualitat.
Des de la Sala seguirem editant aquesta
capçalera, amb l’objectiu de proporcionar
informació veraç i actualitzada de les novetats de l’Ajuntament a tots els veïnats i veïnades de la vila. Per molts més anys de Saig,
per molts més anys d’informació municipal.

PORRERES ALS ULLS D’ES SAIG
Molts han estat els canvis que s’han pro- tent. Els ciutadans també veuen l’Ajuntaduït en el nostre municipi durant aques- ment com a una institució més propera,
tes dues dècades. En aquesta edició es- transparent i dinàmica.
pecial d’Es Saig, recuperem les principals
actuacions dutes a terme i que han estat
contades en aquesta capçalera.

Es fa difícil resumir en unes quantes línies
tot el que ha sortit en les pàgines d’aquest
fulletó, és per això, que se’n destacaran
les més rellevants. Pel que fa a les infraestructures, s’observa un increment
substancial d’aquestes sobretot en els
primers anys del segle XXI. Del 1999 fins
al dia d’avui s’han construït el pavelló Joan
Llaneras, la piscina coberta municipal, la
graderia del Camp Municipal d’Esports,
també es construeix l’Institut, s’amplia el
cementiri municipal, entre d’altres.

També és important remarcar la gran participació de la gent en l’organització d’activitats sobretot per les festes de Sant
Roc. El treball conjunt amb els comerciants del poble ha incentivat la celebració
de diverses fires, com la fira d’Oportunitats, la fira de l’Albercoc, la fira Musical i
la fira Ecològica, a més de la ja tradicional
del mes d’octubre.

Altres aspectes que han sofert un canvi important són els mediambientals com
la gestió del punt verd, la separació d’aigües pluvials i residuals, l’eliminació de les
pèrdues de la xarxa d’aigües i la recollida
selectiva porta a porta, que fan cada dia
Per Es Saig també hi han estat contades la un poble més modern i encaminat cap al
reforma de la Plaça de la Vila, la construc- futur.
ció de l’Auditori i del centre de formació
musical, el centre de salut, la reforma de
l’antic edifici de l’Hospital i ubicació del
Museu i Fons Artístic, l’empedrat del carrer Almoina i la construcció de l’escoleta
municipal Sa Sitra...
Durant aquests anys el poble també ha
anat evolucionant cap a una participació
viva de les diferents entitats i associacions, construint un teixit associatiu po-

L’AJUNTAMENT CONTRACTA UNA DINAMITZADORA
PER IMPULSAR EL PROJECTE DEL CASAL JOVE
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Porreres posa en marxa un nou servei de
dinamització juvenil, amb la finalitat de
donar resposta a les necessitades del jovent del municipi amb ganes de gaudir del
seu temps lliure de forma lúdica i saludable.

En aquests moments el projecte de dinamització es troba en la fase de recollida
d’informació amb la finalitat de realitzar
una anàlisi de la realitat juvenil del municipi. Per a més informació vos podeu posar
en contacte amb el regidor de joventut al
correu: tsastre@porreres.cat

CONVENI PER LA TARGETA CIUTADANA DE L’EMT DE PALMA
L’Ajuntament de Porreres i el de Palma
han signat un conveni perquè els veïnats
i veïnades de Porreres puguin gaudir de
descomptes en la targeta ciutadana. El
reconeixement del perfil de resident al
municipi de Porreres suposa que una vegada haver pagat el primer bitllet o em-

barcament, es podrà gaudir de transbordament gratuït entre línies urbanes de
l’EMT-Palma dins els 90 minuts següents,
sense cap cost afegit.
Les targetes de l’EMT-Palma es poden
demanar i tramitar a les oficines municipals.

Taula de descomptes:

FINALITZADES LES OBRES A L’APARCAMENT
DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS SES FORQUES
Les obres de millora han consistit en l’asfaltat de l’aparcament, en implantar un sistema de canalització d’aigües pluvials, en la senyalització dels aparcaments i la substitució de les reixes de la piscina municipal i de l’IES Porreres.
Aquest projecte ha estat subvencionat amb la convocatòria del Pla d’Obres i Serveis
del Consell de Mallorca.
Volem agrair la paciència i comprensió que han tingut les persones que habitualment
utilitzen l’aparcament (alumnes, professors/es, usuaris/es de la piscina, equips esportius, etc.) durant el transcurs de les obres.

EL GOVERN ES COMPROMET A DONAR UNA SOLUCIÓ
A LA LÍNIA PORRERES - VILAFRANCA - MANACOR
EN EL NOU SERVEI DE BUS
El passat 20 de novembre, la batlessa,
Xisca Mora, el tinent de batle Miquel Àngel Veny i el regidor de Circulació, Jaume
Martorell, es reuniren amb representants
del Govern, per tal d’estudiar les al·legacions que va presentar l’Ajuntament a la
nova redistribució de línies del TIB, que
entrarà en vigor el pròxim 1 de gener i que
preveu la connexió fins a Manacor només
per Felanitx, eliminant la línia directa entre Porreres i Manacor.
Els representants de l’Ajuntament donaren a conèixer les inquietuds dels veïnats
i mostraren, una vegada més, la seva preocupació sobretot pel fet de la manca de
línia directa fins a l’Hospital de Manacor.
Des de la direcció general de Mobilitat
informaren que a banda de la línia que
anirà per Felanitx fins a Manacor, s’està

estudiant l’alternativa d’afegir un servei
que passi per Vilafranca, tengui aturada
a aquest municipi, afavorint així l’accés al
PAC i al quarter de la Guàrdia Civil, així
com l’arribada fins a l’Hospital de Manacor. El servei cap a la capital de Llevant es
durà a terme reordenant les línies previstes en el pla.
El govern ha manifestat el compromís de
tenir una solució abans de dia 31 de desembre de 2020.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB “SONRISA MÉDICA”
PER DONAR SUPORT A LA SEVA TASCA
A L’HOSPITAL DE MANACOR
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb “Sonrisa Médica” per tal de
facilitar la seva estabilitat en el manteniment del programa de pallasses a l’Hospital
de Manacor per la seva delicada i professional atenció als pacients i acompanyants de
Porreres.

I PLA ESTRATÈGIC
D’IGUALTAT
DE PORRERES
El Pla Estratègic per a la Igualtat
de Dones i Homes es constitueix
com a instrument fonamental,
per a garantir la integració de la
perspectiva de gènere en les polítiques públiques dutes a terme
des de l’Ajuntament.
Mitjançant el present Pla, es pretén aconseguir, a través de diverses mesures d’acció adaptades a la
realitat de la població de Porreres,
la igualtat de drets i d’oportunitats perquè tant dones com homes, puguin gaudir d’una societat més justa, eliminant qualsevol
tipus de discriminació per raó de
sexe en els diferents àmbits de
la vida social, econòmica, laboral,
educativa, o política, entre altres.

ELS REIS
Enguany els Reis arribaran a Porreres carregats
d’il·lusió i regals per repartir a totes les famílies.
Ens han avisat que el patge
no podrà arribar a l’Auditori de Porreres, però que
ens faran arribar bústies
reials que col·locarem a
les dues escoles i a l’Ajuntament.
Arribaran dia 5 de gener, però no faran la tradicional cavalcada ni el discurs des de la
Sala per evitar que hi hagi concentracions. Així i tot, com cada any, s’han dividit el
poble entre els tres per tal que no quedi cap nin o nina sense tenir l’oportunitat de
veure’ls i rebre els regals.

L’AJUNTAMENT DE PORRERES DESTINA 13.000 €
A AJUDES AL TRANSPORT ESCOLAR PEL CURS 2020-2021
Aquestes beques són per estudis reglats inclosos batxillerat, graus formatius i universitaris per a estudiants empadronats al municipi.
L’import de les beques serà el resultat de repartir proporcionalment la quantitat pressupostada pel nombre total de sol·licituds admeses amb un límit màxim de 300 € per
sol·licitud. La subvenció es justificarà amb la presentació de factures o altres documents amb valor probatori (tiquets o factures de transport públic, despeses combustible).

Des de l'Ajuntament de Porreres
us desitjam unes bones festes de Nadal
amb salut, responsabilitat i seny
i que dins l'any que arriba
els vostres desitjos
es facin realitat.

