
 � 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 Potenciarem la participació en processos que 
afecten el barri, concretament per a l’organització 
de festes. Així mateix potenciarem  les activitats 
lúdiques per a totes les edats.

 Ĥ Arreglarem el trespol per a pista esportiva de  
Los Almendros.

 Ĥ Millorarem les instal·lacions esportives de la zona.

 Ĥ Revisarem els criteris per cedir espais dels Clubs 
Esportius dels barris per millorar l’accés dels nins i 
nines residents. (Pavelló esportiu Joan Seguí).

 Ĥ Estudiarem la possibilitat d’obrir les instal·lacions 
dels instituts Son Quint i Son Serra els capvespres.

 Ĥ Farem un manteniment eficient del Cinturó Verd.

 Ĥ Millorarem les voravies del barri, a través del nou 
contracte de vialitat.

 Ĥ Posarem passos ressaltats per frenar la velocitat 
dels cotxes al Camí de Son Rapinya.

 Ĥ Farem una pista esportiva per als infants del barri al 
parc situat al final al carrer Moreno Carbonero.

 Ĥ Millorarem la senyalització dels camins del Parc 
públic de Son Quint.

 Ĥ Agilitzarem l’adequació del Camí dels Reis cap a Son 
Puigdorfila perquè la carretera tengui un doble sentit.

 Ĥ Explorarem la possibilitat de crear un corredor urbà 
entre bosc de Son Quint i el bosc de Bellver. Així 
mateix, protegirem els camins públics tancats de la 
serra a la zona.

 Ĥ Estudiarem la possibilitat, amb el Govern Balear, de 
crear un Centre de dia per a les persones majors a 
la zona de Los Almendros.

Estimam  
Son Rapinya
Los Almendros 
Son Xigala


