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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.

Estimam
Son Sardina
i La Garriga
Les nostres prioritats per al poble
ĤĤ Obrirem

un debat públic sobre la idoneïtat de constituir una
Entitat Local Menor al poble (un batle per al poble).

ĤĤ Executar

el projecte d’un passeig al carrer de Pere Sans Garau.

ĤĤ Continuar

amb el compromís ferm d’oposició a la construcció
del segon cinturó i contra la importació de residus a Son Reus.

ĤĤ Protegir

l’entorn rural mitjançant la creació d’un Parc Agrari i
conservar la personalitat de la tipologia arquitectònica de Son
Sardina i de sa Garriga.

ĤĤ Donar

solucions als problemes d’aparcament del poble de Son
Sardina, especialment a l’entorn del camp de futbol i de la plaça
de l’Església. Executar el projecte d’eixamplament de la Plaça
monsenyor Mairata.

ĤĤ Millorar
ĤĤ Millorar

l’enllumenat públic a sa Garriga.
la freqüència de la línia 12 de l’EMT (Son Sardina-Sa Garriga).

ĤĤ Estudiar

la possibilitat de crear una nova línia de bus entre
la Plaça d’Espanya i Son Reus amb aturades a Son Sardina
(carretera de Sóller, km 5), sa Torre, sa Garriga i Son Reus.

ĤĤ Eixamplar

amb una voravia el carrer Agustí.

ĤĤ Dotar

de voravia un costat dels carrers Verds, Metge Sbert
i Metge Calafell. Millorar les voravies d’altres carrers, com el
Maria Bestard.

ĤĤ Construir

una plaça pública a Can Pasquet (davant Bankia).

ĤĤ Estudiar

la possibilitat que la Unitat Bàsica de la Salud passi
consulta una vegada a la setmana al Casal de Barri de sa Garriga.

ĤĤ Estudiar

la possibilitat de crear un catàleg de rutes esportives
dins Son Sardina i sa Garriga.

ĤĤ Estudiar

la reimplantació de la recollida de deixalles porta a porta.

ĤĤ Netejar

i mantenir les voreres i clots dels camins i carrers de
Son Sardina i sa Garriga.

ĤĤ Mantenir

nets els torrents, especialment, el de cas Guixer
(Torrent Gran).

ĤĤ Aconseguir

un espai de magatzem per a les associacions de
Son Sardina i sa Garriga.

ĤĤ Assessorar

administrativament des de l’Ajuntament de Palma
les associacions de Son Sardina i sa Garriga.

ĤĤ Cercar

la manera de reduir la velocitat en el carrer Verd.

ĤĤ Continuar

amb el control de la qualitat de l’atmòsfera.

ĤĤ Estudiar

com resoldre el problema de manca de clavegueram en
els carrers que van cap a la carretera de Sóller

ĤĤ Millora

del parc infantil del parc infantil de la plaça des Molins

ĤĤ Permetre

que el camí de Passatemps arribi per als peatons, fins
a Son Termes.
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