
 � 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  
Santa Catalina  
i Es Jonquet
Les nostres prioritats per al barri

 Ĥ Millorarem el control i la presència policial, sobretot 
els dijous, divendres i dissabtes. Prioritzarem les 
patrulles a peu.

 Ĥ Estudiarem solucions a la problemàtica 
d’aparcament al barri.

 Ĥ Seguirem incentivant i promovent el manteniment 
dels comerços emblemàtics.

 Ĥ Connectarem el Teatre Mar i Terra amb els barris de 
Santa Catalina i Es Jonquet i les seves entitats.

 Ĥ Gestionarem mesures per a la millora del 
manteniment dels molins que estan en males 
condicions.

 Ĥ Limitarem les llicències de construcció de la zona 
dels molins fent referència a la Llei de patrimoni 
autonòmica.

 Ĥ Seguirem reclamant eines perquè l’Ajuntament pugui 
establir limitacions als preus dels lloguers segons 
zones i barris de la ciutat i tipologies d’habitatges.

 Ĥ Vetllarem per l’estricte compliment de la nova 
ordenança d’ocupació de la via pública i la de renous, 
especialment a les zones de protecció acústica.

 Ĥ Instarem les autoritats competents perquè es 
regulin i controlin els renous generats per les 
activitats portuàries i  per als vaixells que hi circulen.

 Ĥ Millorem el manteniment del talús del carrer Terrer.

 Ĥ Crearem un nou punt del Bici-Palma.

 Ĥ Potenciarem un itinerari turístic senyalitzat pel barri.

 Ĥ Estudiarem la possibilitat de recuperar els Rentadors 
com a BIC.


