
 � 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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Estimam  
Es Pil·larí
Les nostres prioritats per al poble

 Ĥ Construirem un nou Casal de Barri a Es Pil·larí.

 Ĥ Treballarem amb el Consell de Mallorca per a la 
construcció d’un pont per a vianants que connecti Es 
Pil·larí amb s’Arenal.

 Ĥ Millorarem l’accessibilitat a les voreres del barri, fent-les 
més amples i millorant l’enllumenat.

 Ĥ Estudiarem dins la revisió del Pla General l’estudi, la 
millora de les entrades i sortides al nucli antic, pels 
carrers Martina Pascual i Josep Tomàs Renteria.

 Ĥ Treballarem amb la Conselleria de Salut per a la millora 
dels horaris i l’atenció del metge a Es Pil·larí. Seguirem 
traslladant també la necessitat de pediatria.

 Ĥ Crearem una ruta saludable per a gent gran a Es Pil·larí, 
amb la instal·lació de màquines per fer exercici físic.

 Ĥ Impulsarem la creació d’un mercat setmanal a Es Pil·larí, 
dins la xarxa de mercats de l’Ajuntament de Palma.

 Ĥ Seguirem donant suport a les fires del Pla de Sant Jordi, 
essencials per a la dinamització comercial i cultural dels pobles.

 Ĥ Impulsarem el petit comerç del poble a través de 
campanyes i ajudes específiques.

 Ĥ Millorarem els horaris i les freqüències de la línia 31 de l’EMT.

 Ĥ Concretarem la figura del Parc Agrari per a la protecció 
dels terrenys rústics i l’impuls de l’agricultura.

 Ĥ Impulsarem una ruta ciclista i a peu que connecti tots els 
pobles del Pla de Sant Jordi amb Son Ferriol, s’Arenal i 
Palma, remarcant tot el patrimoni que atresora.


