Barri a Barri
EL CANVI BARRI A BARRI

PRESSUPOST PROPI PER
A CAS CAPISCOL
Destinar una quantitat anual
per a cada barri i poble a
través del procés dels
pressuposts participatius a les
inversions de la barriada.

POLICIA DE BARRI
Aconseguir un model de policia
de barri, preventiu, que vetli
per la bona convivència i el
compliment de les ordenances
municipals (terrasses, renous,
neteja, excrements de cans...).
Prioritzar les patrulles a peu.
Prioritzar la presència
permanent a les places i
carrers principals dels barris.

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

Cas Capiscol
indignarsenobasta.cat

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.

enxarxa't

Inversions pròpies per
a Cas Capiscol
Destinarem una quantitat anual per a Cas Capiscol, per aplicar a
inversions decidides pels veïnats a través del procés de pressuposts participatius.
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.

Son Busquets amb un projecte per a la
barriada i espai de foment de la participació de la ciutadania.
@mesperPalma indignarsenobasta.cat
/mesperPalma
info@mespermallorca.cat

#Indignarsenobasta

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 donar solucions,
un espai comunitari i participatiu.

#Indignarsenobasta

EL CANVI Barri a Barri

LES NOSTRES PRIORITATS PER A
Cas Capiscol

1

Habilitar espais de la barriada per a
infraestructures culturals i socials.

2

Mantenir com a públic el solar municipal
davant l’Ocimax per a futures necessitats
del barri.

3

Modificar, per qüestions de seguretat, el
carril bici que hi ha a l’entrada de l’escola
d’infants.

4

Posar policia de barri a les hores d’entrada i sortida de classe del CEIP Cas Capiscol.

Indignar-se
no basta.
Demana MÉS!!
Antoni Noguera Ortega Neus Truyol Caimari
Candidat a batle
Candidata a Cort

Millorar la il·luminació del pati del CEIP
de Cas Capiscol, ja que l’actual impedeix la seva utilització per part del
veïnats.

5

Reduir l’espai ocupat pel “pipican”.

6

Augmentar la freqüència del bus públic
de la barriada.

7

Recuperar Son Busquets amb un
projecte que millori la barriada i com a
espai de foment de la participació de
la ciutadania.

8

