
PRESSUPOST PROPI PER 
A SES ESTACIONS I 
JACINT VERDAGUER
Destinar una quantitat anual del 
pressupost municipal a ses 
estacions – Jacint Verdaguer, que 
s’aplicarà a inversions consensua-
des pels veïnats a través del 
procés de pressuposts participa-
tius. participatius. 

TRANSPORT PÚBLIC
Augmentar les freqüències del 
transport públic i dotar la 
barriada d’aturades que 
facilitin la seguretat i l’espera 
dels usuaris.

BARRI A BARRI
SES ESTACIONS-JACINT VERDAGUER

Ampliar els horaris d’obertura 
del Parc de ses Estacions. 

indignarsenobasta.cat

#Indignarsenobasta#Indignarsenobasta

EL CANVI BARRI A BARRI

POLICIA DE BARRI
Aconseguir un model de policia 
de barri, preventiu, que vetli per 
la bona convivència i el compli-
ment de les ordenances 
municipals (terrasses, renous, 
neteja, excrements de cans, ...).

Prioritzar les patrulles a peu.

Prioritzar la presència perma-
nent a les places i carrers 
principals dels barris.

UN BARRI NET
Incrementar les freqüències de 
neteja dels carrers, per 
aconseguir una ciutat neta i 
amable. 

Millorar el manteniment i l’estat 
dels carrers i places.

Treballar per evitar conductes 
incíviques en relació a la recollida 
dels fems i altres elements, amb 
campanyes específiques.

Incrementar el control dels 
abocadors il·legals.

Ampliarem l’horari d’obertura del Parc de ses Estacions fins a les 
22h a l’hivern i fins a les 24h a l’estiu. 

indignarsenobasta.cat
info@mespermallorca.cat

enxarxa't

@mesperPalma
/mesperPalma

Des de MÉS PER PALMA volem que la ciutadania decidesqui la política municipal. 
Entenem que els principis bàsics de la política són fer sentir la veu de la gent 
a les institucions i donar solucions als problemes.

Defensam que la ciutadania s’impliqui de manera activa i crítica en la política 
municipal per la via de la participació directa. 

Volem un Ajuntament obert, accessible, disposat a escoltar i a donar 
solucions, que sigui un espai comunitari i participatiu.

Condicionarem els edificis antics 
del Parc de ses Estacions perquè en 
facin ús les entitats ciutadanes. 



EL CANVI BARRI A BARRI

1
LES NOSTRES PRIORITATS PER A SES ESTACIONS-JACINT VERDAGUER

Millorar la neteja i manteniment dels punts 
verds.

Millorar el servei de recollida de mobles.

Vetlar pel manteniment dels contenidors de 
deixalles.

Condicionar els edificis antics del Parc de ses 
Estacions perquè en facin ús les entitats ciuta-
danes. 

Instal·lar màquines d’esport per a la gent gran al 
Parc de ses Estacions.

Ampliar l’horari d’obertura del Parc de ses Esta-
cions, fins a les 22h a l’hivern i fins a les 24h a 
l’estiu. 

Habilitar espais per a l’esport juvenil a l’antic 
aparcament d’autobusos, amb la instal·lació de 
pistes de bàsquet, futbol, etc., fins que aquest 
espai s’integri al parc.

Antoni Noguera Ortega 
Candidat a batle 

Neus Truyol Caimari 
Candidata a Cort

Indignar-se 
no basta. 
Demana MÉS!!

Instal·lar un semàfor a la meitat del carrer de 
Gabriel Maura, entre el carrer de Marquès de 
la Fontsanta i el carrer d’Aragó.

Promoure la instal·lació d’aparcaments 
públics per a bicis al barri.

Millorar les freqüències del transport públic 
per facilitar els trasllats a l’Hospital de Son 
Espases des de la plaça d’Espanya. 

Simplificar les relacions i el contacte amb 
l’administració pública per a l’organització de 
les festes del barri i facilitar el compliment 
de la normativa d’activitats que regeix 
l’organització de correfocs, esdeveniments 
culturals i altres actuacions. 
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