POBLE A POBLE
EL CANVI POBLE A POBLE

PRESSUPOST PROPI PER
A SANT JORDI
Destinar una quantitat anual
del pressupost municipal a
Sant Jordi, que s’aplicarà a
inversions consensuades pels
veïnats a través del procés de
pressuposts participatius.

POLICIA DE BARRI
Aconseguir un model de policia
de barri, preventiu, que vetli
per la bona convivència i el
compliment de les ordenances
municipals.
Prioritzar les patrulles a peu.
Prioritzar la presència
permanent a les places i
carrers principals dels barris.

TRANSPORT PÚBLIC
Augmentar les freqüències del
transport públic i dotar el
poble d’aturades que facilitin
la seguretat i l’espera dels
usuaris.

SANT JORDI
indignarsenobasta.cat

UN POBLE NET
Incrementar les freqüències de
neteja dels carrers.
Millorar el manteniment i l’estat
dels carrers i places.
Treballar per evitar conductes
incíviques en relació a la recollida
dels fems i altres elements, amb
campanyes específiques.
Incrementar el control dels
abocadors il·legals.

enxarxa't

Feim poble, construïm un
futur per a totes i tots
Treballarem per fer arribar la nostra veu a l’Ajuntament. Defensarem el nostre teixit econòmic, la petita i mitjana empresa i,
sobretot, els pagesos. A més, recuperarem els serveis públics
que ens han llevat
Des de MÉS PER PALMA volem que la ciutadania decidesqui la política municipal.
Entenem que els principis bàsics de la política són fer sentir la veu de la gent
a les institucions i donar solucions als problemes.
Defensam que la ciutadania s’impliqui de manera activa i crítica en la política
municipal per la via de la participació directa.

Impulsarem la creació d’una ruta
ciclocultural del Pla de Sant Jordi,
per promoure l’economia local
@mesperPalma indignarsenobasta.cat
/mesperPalma
info@mespermallorca.cat

#Indignarsenobasta

Volem un Ajuntament obert, accessible, disposat a escoltar i a donar
solucions, un espai comunitari i participatiu.

#Indignarsenobasta

EL CANVI POBLE A POBLE

LES NOSTRES PRIORITATS PER A SANT JORDI
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Aconseguir la participació dels ciutadans en les
decisions que afecten al poble.

Millorar la xarxa de carrers i l’accessibilitat i
seguretat de la circulació.

Posar en marxa una xarxa d’horts urbans, amb
l’elaboració d’un banc de terres com a primer pas
del projecte.

Aconseguir infraestructures culturals permanents.

Recuperar i dinamitzar el centre cultural, amb un
pressupost propi.
No permetre cap nova urbanització i defensar el
creixement sostenible del poble.
Lluitar i prendre mesures contra la contaminació,
els abocadors il·legals i la brutor en general.
Treballar per resoldre el problema dels moscards.

Indignar-se
no basta.
Demana MÉS!!
Antoni Noguera Ortega Neus Truyol Caimari
Candidat a batle
Candidata a Cort
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Constituir una àrea de gestió de l’Ajuntament,
que inclogui el sector de l’agricultura i oferir
als pagesos alternatives productives i de
defensa del paisatge.
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Lluitar pel restabliment i millora dels serveis
socials (transport, educació, salut, serveis
socials, cultura, etc.).
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Elaborar un Pla especial de recuperació del Pla
de Sant Jordi, que inclogui agricultura, medi
ambient i patrimoni.
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