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PER
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www.mesperpalma.cat

Arriba el canvi

Poble a Poble
COMPLIM LES NOSTRES PRIORITATS
PER S’ARANJASSA

IMPULSAM EL
CANVI A TOT EL PLA
DE SANT JORDI

Hem construït, amb la participació de l’Associació
de Veïnats, una nova plaça davant el Casal de Barri.
Hem fet millores a la pista esportiva de s’Aranjassa.
Hem instal·lat un nou pas de vianants a la carretera
de Llucmajor.
Hem senyalitzat el Centre de Salut.

Fomentam i facilitam el reciclatge
amb l’obertura del nou Punt Verd

1. Hem impulsat, a través d’assemblees, els Consells
de Barri i Consells de Districte per tractar les
decisions que afecten els pobles del Pla de Sant
Jordi. Hem assegurat el contacte permanent dels
veïnats amb l’Ajuntament.
2. Hem fet les primeres passes per impulsar l’agricultura
a través de la creació de l’Àrea d’Agricultura de
l’Ajuntament, d’un banc de terres i del Parc Agrari del
Pla de Sant Jordi.
3. Hem posat en marxa la recuperació del patrimoni de
la zona: ruta ciclocultural, restauració dels molins i
conservació i neteja de jaciments arqueològics.
4. Hem millorat els serveis socials de la zona: nou
Centre de Dia a Son Ferriol i Punt d’Atenció Social a
Son Ferriol.
5. Hem obert un nou Punt Verd a Sant Jordi per
fomentar i facilitar el reciclatge als veïnats i acabar
amb els abocadors il·legals. Així mateix, hem
intensificat la neteja dels enderrocs.
6. Hem donat un nou impuls a les fires de Son Ferriol,
Sant Jordi i Es Pil·larí.
7. Hem impulsat les Jornades d’Estudis Locals del Pla
de Sant Jordi.
8. Hem impulsat una nova mesura per protegir la
tipologia tradicional dels pobles de Sant Jordi, la
Casa Blanca, S’Aranjassa i Es Pil·larí.
9. Hem racionalitzat el recorregut i hem augmentat les
freqüències de la línia 31 de l’EMT.

