
 � Seguirem millorant els serveis de neteja als barris.

 � Seguirem implementant la figura del policia de barri i 
policia-tutor.

 � Implementarem els contenidors de matèria orgànica a 
tots els barris, i també un nou sistema de recollida de les 
restes de poda.

 � Fomentarem el reciclatge entre residents i establiments, 
millorant la recollida de residus.

 � Lluitarem contra l’incivisme i qui embruta els carrers i façanes.

 � Aprofundirem en la participació ciutadana, descentralitzant 
el municipi i dotant els districtes de més recursos.

 � Farem de Palma una ciutat dels 30 km/h

 � Incrementarem l’habitatge públic per garantir el dret a 
una casa digna per a totes les persones de Palma.
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Les nostres prioritats per al barri

 Ĥ Impulsarem un estudi de la mobilitat al barri de s’Arenal, 
amb criteris de pacificació, sostenibilitat i millora urbana.

 Ĥ Estudiarem la possibilitat d’implementar una zona 
d’aparcament regulat a la xarxa urbana residencial.

 Ĥ Concretarem la unió dels carrers Zama i Pare Rafael Serra.

 Ĥ Estudiarem la possibilitat de crear un eix cívic al carrer 
Berlín, connectat amb la reforma de la plaça dels Nins.  

 Ĥ Millorarem la mobilitat al barri amb la implantació del 
Trambús.

 Ĥ Impulsarem el Tram de la Via Verda de s’Arenal, al seu 
pas pel municipi de Palma: valorarem el patrimoni que la 
conforma fins a Es Pil·larí.

 Ĥ Millorarem les zones verdes i parcs: recuperarem el Parc 
de les Meravelles.

 Ĥ Impulsarem la ruta cicloturística entre s’Arenal i el Pla de 
Sant Jordi, connectant també s’Arenal amb l’aeroport 
amb carril bici.

 Ĥ Estudiarem la revalorització, extensió i millora dels 
equipaments socials, culturals i esportius.

 Ĥ Obrirem la biblioteca de l’Institut de la Ribera les 
horabaixes per a tot el públic.

 Ĥ Estudiarem la millora de la instal·lació esportiva als carrers 
Antas de Ulla, Tamarells, Avinguda Amèrica.

 Ĥ Seguirem treballant en la integració de s’Arenal en els 
programes de festes populars i esdeveniments esportius 
municipals.

 Ĥ Seguirem lluitant contra l’incivisme, vetllant pel 
compliment de les noves ordenances (Ordenança Cívica i 
Ordenança d’Ocupació de la via pública).

 Ĥ Seguirem treballant per a la millora de la qualitat de les 
aigües de les platges de la badia de Palma, impulsant les 
mesures per acabar amb els abocaments a la mar.


