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Les ciutats no poden quedar
al marge del Canvi Climàtic,
perquè són els motors de
l’activitat econòmica i social.
Des de MÉS per Palma volem
caminar cap a la sobirania
energètica de Palma, volem
respirar un aire net, passejar per
carrers sense brutor i comptar
amb recursos hídrics de qualitat
i suficients. Volem una ciutat
sense renous molests i acabar
amb els abocadors incontrolats.

1.

Promourem la instal·lació d’energia solar als
edificis de nova creació i simplificarem el
procés de petició de permisos per a aquells
edificis que no són de nova construcció i que
apostin per l’energia solar.

2.

Promourem la creació d’un operador
energètic verd municipal que asseguri el
proveïment d’energia 100% renovable i pugui
comercialitzar els excedents energètics que
es produeixin a tota la ciutat.

3.

Impulsarem la Ciutat 30 Km/h per fer els
carrers més habitables, per reduir el renou i
les emissions de CO2, per ajudar a mitigar el
canvi climàtic i a descongestionar la ciutat.

4.

Crearem un sistema de recompte d’emissions
i consums elèctrics per càpita i barriades, per
tal de detectar els punts calents de Palma i
poder aportar-hi solucions.

5.

Impulsarem mesures tècniques i fiscals
amb la finalitat de fomentar un consum
responsable de l’aigua potable.

6.

Executarem les millores que proposen els
plans de millora de la qualitat de l’aire i el pla
d’acció de renous de Palma per tal de reduir
la contaminació acústica.

7.

Dignificarem els torrents de la ciutat com
a espais naturals que funcionen com a
connectors ecològics.

8.

Duplicarem l’arbrat existent a Palma.

9.

Seguirem apostant per una Palma Verda, que
posi per davant la natura i els espais verds
abans de les grans superfícies.
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