20 >> PROPOSTAS PARA PALMA
MAIS EIXOS CÍVICOS
Vamos promover a criação de novos eixos cívicos, como o eixo de c. Nuredduna ao Rafal
(Pere Garau) ou vamos fazer chegar o eixo de Blanquerna até o Secar de la Real.

TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE
Elétrico ou Trambus do centro da cidade para o aeroporto e S'Arenal, uma viagem de 10 km
por faixa segregada com uma frequência aproximada entre 6 e 8 minutos.

NOVOS ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO DISSUASIVOS
Vamos habilitar o estacionamento nos arredores e o ônibus que conectam esses
estacionamentos com o centro da cidade para evitar o colapso nas entradas.

CIDADE 30 QUILÔMETROS / HORA
Trabalharemos por ruas mais habitáveis, reduzindo o ruído e a velocidade, bem como as
emissões de CO2, o que ajuda a mitigar os efeitos da mudança climática ao mesmo tempo que
descongestiona a cidade.

MAIS RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS
Promoveremos programas de retorno de embalagens com incentivos para empresas e
consumidores, ou seja, incentivaremos uma maior reutilização de produtos tanto por grandes
empresas quanto por particulares.

FAREMOS A PRIMEIRA FLORESTA URBANA
Trabalhamos para que os espaços livres se tornem infraestruturas verdes. Nós adaptamos a
cidade aos efeitos da mudança climática. Vamos plantar 650 árvores entre o antigo Canódormo
e o Velódromo e 2.150 no Passeio Marítimo, além de uma plantação coletiva de árvores.

ESPAÇO DE CRIAÇÃO: FÁBRICA DE CAN RIBES E A PRISÃO VELHA
Promoveremos o Centro de Criação, Treinamento e Pesquisa das Artes do Circo Can Ribes. O
novo Centro de Criação Contemporânea na Antiga Prisão de Palma oferecerá espaços de
ensaio e recursos para músicos.

CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMERGÊNCIA 24 HORAS
Gabinete de emergência cidadã para lidar com situações de urgência social; pobreza
energética, situações de desnutrição, agressões ou situações derivadas de catástrofes
(incêndios, danos a edifícios, ...), acidentes, etc.

PROMOÇÃO DE PEQUENAS EMPRESAS
Vamos estruturar as lojas de diferentes ruas em eixos que ligam os bairros, valorizando o
pequeno comércio.

CONCLUSÃO DA DESMONTAGEM DO POVOADO DE SON RIERA
Temos de continuar com o realojamento das famílias do povoado para garantir uma vida digna
a todos os seus cidadãos. Temos de garantir igualdade de oportunidades e inclusão social de
todas as crianças e jovens, não podemos permitir núcleos de exclusão e marginalização em
nossa cidade.

REFORMA DA FACHADA MARÍTIMA
Vamos promover a fachada marítima (de S'Arenal a Cala Major) como motor de inovação e
diversificação econômica de Palma face à atual dependência do turismo. Ao mesmo tempo,
garantiremos que a economia seja inclusiva nos bairros onde está implantada e, assim, seja
capaz de valorizá-los.

VAMOS REDUZIR DE 6 A 3 CRUZEIROS POR DIA
Vamos exigir um máximo de três cruzeiros simultâneos na cidade, o que significa ter no
máximo seis amarrações no plano especial do porto.

NUCLEOS TRADICIONAIS LIVRES DE ALUGUEL DE TURISMO
Núcleos tradicionais livres de aluguel de turistas. Reduziremos as dificuldades de acesso à
moradia e garantiremos boa convivência nos bairros. Vamos restringir o aluguel unifamiliar
entre medianas no Molinar e Son Espanyolet.

LIMITAÇÃO DO PREÇO DE ALUGUEL NO CENTRO DA CIDADE
Previa modificação da LAU, estabeleceremos um preço de referência máximo, encorajaremos
e incentivaremos o repovoamento do centro com subsídios de aluguel para jovens.

POTENCIAL DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO
Vamos facilitar as festas organizadas por entidades e coletivos informais, colocando as
ferramentas necessárias ao seu alcance. Facilitaremos procedimentos e autorizações para
iniciativas de cidadãos.

MODERNIZAR O FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIAPAL DA CIDADE
Promoveremos um Plano Estratégico da Cidade, introduziremos a figura da gestão municipal e
estabeleceremos as medidas necessárias para modernizar, agilizar e descentralizar a Câmara
Municipal e garantir sua transversalidade.

ZERO ABANDONO DE ANIMAIS
Vamos levar a cabo uma tarefa de preservação do abandono até o seu desaparecimento.
Como sabemos que estas medidas podem não ser suficientes, continuaremos a trabalhar para
alcançar o abandono zero de gatos e outros animais de estimação em Palma.

GERAR NOSSA PRÓPRIA ENERGIA ELÉTRICA E PROMOVER AS ENERGIAS
RENOVÁVEIS
Trabalharemos para que Palma seja dona de sua própria rede elétrica. Promoveremos a
criação de um operador municipal de energia verde. Vamos promover a instalação de energia
solar e simplificar o processo de solicitação de licenças para os edifícios que, embora não
sejam de construção nova, estão comprometidos com a energia solar.

CIDADE LIVRE DE AGRESSÕES SEXISTAS
Vamos elaborar um plano de cidade que garanta uma cidade livre de agressões sexistas,
especialmente nos contextos de vida noturna e lazer turístico, com base no projeto europeu
Stop SV.

PALMA LAB
Vamos desenvolver o projeto de laboratório cidadão nas galerias da Plaza Mayor. O objetivo
deste laboratório será, por um lado, trabalhar pela dinamização social da cidade e, por outro
lado, promover projetos ligados ao mundo do conhecimento e à economia colaborativa em
nível local.

