20 >> PROPOSTES PER A PALMA
MÉS EIXOS CÍVICS
Impulsarem la creació de nous eixos cívics: des del carrer Nuredduna fins al Rafal (Pere
Garau), farem arribar l'eix de Blanquerna fins al Secar de la Real i continuarem el del Parc de
les Vies.

TRANSPORT D’ALTA CAPACITAT
Tramvia o trambús del centre de la ciutat a l’aeroport i s’Arenal, trajecte de 10 quilòmetres per
carril segregat amb una freqüència aproximada d’entre 6 i 8 minuts.

NOUS APARCAMENTS DISSUASIUS
Habilitarem aparcaments als afores de la ciutat i crearem busos llançadora que connectin els
aparcaments amb el centre de la ciutat per evitar el col·lapse a les entrades de Palma.

CIUTAT 30 QUILÒMETRES/HORA
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.

MÉS RECICLATGE I REUTILITZACIÓ DE PRODUCTES
Fomentarem els programes de retorn d’envasos, amb incentius tant per a les empreses com
per al consumidor. Incentivarem les grans empreses i particulars per a una major reutilització
dels productes.

FAREM EL PRIMER BOSC URBÀ DE LA CIUTAT
Palma Bosc Urbà: espais lliures que passen a ser infraestructures verdes. Adaptarem la ciutat
als efectes del canvi climàtic: 650 arbres entre el canòdrom i el velòdrom i 2150 al Passeig
Marítim, a més d’una plantació col·lectiva d’arbrat.

ESPAI DE CREACIÓ: FÀBRICA DE CAN RIBES I L’ANTIGA PRESÓ
Impulsarem el Centre de Creació, Formació i Recerca de les Arts del Circ Can Ribes. El nou
Centre de Creació Contemporània a l’Antiga Presó de Palma oferirà espais d’assaig i recursos
per als músics.

CREACIÓ D’UN SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL D’URGÈNCIES 24 H.
Oficina d'emergència ciutadana per atendre situacions d’urgència social, pobresa energètica,
desnutrició, agressions o situacions derivades de catàstrofes (incendis, lesions a
edificacions...), accidents, etc.

POTENCIACIÓ DEL PETIT COMERÇ
Estructurarem les tendes de diferents carrers en eixos que connectin els barris i posarem en
valor el petit comerç.

FINALITZAREM EL DESMANTELLAMENT DEL POBLAT DE SON RIERA
Hem de continuar amb el reallotjament de les famílies del poblat per garantir una vida digna a
tots els seus ciutadans que asseguri la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de tots els
infants i joves. No ens podem permetre nuclis d’exclusió i marginalitat.

REFORMA DE LA FAÇANA MARÍTIMA
Impulsarem la façana marítima (de s’Arenal a Cala Major) com a motor de la innovació, i la
diversificació econòmica a Palma, per fer front a l’actual dependència del turisme. A la vegada,
vetllarem perquè l’economia sigui inclusiva als barris on s’implanta i per posar-los en valor.

REDUIREM EL NOMBRE DE CREUERS
Instarem a tenir un màxim de tres creuers simultanis a la ciutat, cosa que voldria dir tenir un
màxim de sis amarradors al pla especial del port.

NUCLIS TRADICIONALS LLIURES DE LLOGUER TURÍSTIC
Reduirem les dificultats d’accés a l’habitatge i garantirem la bona convivència als barris.
Restringirem el lloguer unifamiliar entre mitgeres al Molinar i a son Espanyolet.

LIMITACIÓ DEL PREU DEL LLOGUER AL CENTRE DE LA CIUTAT
Prèvia modificació de la LAU, establirem un preu màxim de referència, afavorirem i
incentivarem la repoblació del centre amb ajudes de lloguer per a joves.

POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Facilitarem les festes organitzades per entitats i col·lectius informals i posarem les eines
necessàries al seu abast. Facilitarem tràmits i permisos per a iniciatives ciutadanes.

