
 � 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  
El Terreno
Les nostres prioritats per al barri

 Ĥ Continuar amb el desenvolupament del Projecte del 
Litoral Ponent d’acord amb el pressupost EDUSI.

 Ĥ Continuar avançant en l’avantprojecte per a un nou 
equipament amb centre de dia i habitatge dotacional al 
solar de l’antiga discoteca Zhivago.

 Ĥ Continuar avançant en el projecte d’equipament esportiu 
i aparcament a s’Aigua Dolça.

 Ĥ Estudiar la possibilitat d’expropiació per a un equipament 
socio-cultural.

 Ĥ Recuperar la catalogació del patrimoni existent al barri i 
incloure’l al catàleg de Nuclis Tradicionals.

 Ĥ Dignificar l’entorn del memorial.

 Ĥ Mantenir el casal de barri i solucionar els problemes de 
sonoritat i d’il·luminació exterior.

 Ĥ Donar suport a l’AVV per el desenvolupament de les 
seves activitats.

 Ĥ Millorar la inspecció i el control dels locals nocturns i 
afters i els seus horaris de tancament, fent complir la 
normativa vigent.

 Ĥ Millorar la presència del policia de barri, sobretot els cap 
de setmana i els vespres.

 Ĥ Compromís de mantenir reunions periòdiques com a 
partit i l’associació de veïns el Terreno.

 Ĥ Estudiar la possibilitat habilitar zones per a aparcaments 
públics.

 Ĥ Estudiar la pacificació del trànsit amb una “Zona 30” a 
tot el barri.

 Ĥ Estudiar la possibilitat de posar un bus circular, perquè 
pugi a la zona alta del barri on hi ha major problema 
d’accessibilitat sobretot per la gent major.


