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Amb la voluntat de continuar amb el treball rigorós 
basat en la feina en equip, comptant amb la parti-
cipació ciutadana i amb el compromís responsable 
i sincer amb la ciutat i amb la ciutadania, presen-
tam el projecte del PSM - Més per Menorca per 
l’ajuntament de Ciutadella. L’experiència i el bon 
govern d’aquests darrers quatre anys ens avalen. 
Quatre anys en què hem capgirat la manera de 
gestionar; hem treballat de manera propera, oberta 
i amb la voluntat d’implicar en les decisions als 
ciutadellencs i ciutadellenques i a totes les perso-
nes que resideixen al nostre municipi; hem treba-
llat per millorar la qualitat de vida de les persones, 
defensant sempre  l’interès general per sobre dels 
interessos particulars; hem potenciat la ciutat com 
un espai de convivència i que educa en valors; hem 
donat suport al teixit associatiu i a les entitats i 
hem treballat perquè Ciutadella sigui una ciutat 
d’oportunitats i igualitària. Hem gestionat de ma-
nera  eficient i honrada el pressupost municipal i 
hem reduït el deute públic, passant comptes amb 
la ciutadania amb transparència i honestedat. El 
diàleg i la presa de decisions conjunta ha estat una 
constant durant aquest mandat, el més “tranquil” 
que hem tingut durant molts anys a Ciutadella.

El PSM- Més per Menorca i l’equip de persones que 
formam part d’aquest projecte volem seguir essent 
referent d’una gestió on les persones són el centre 
de totes les accions polítiques. Per açò, governa-
rem amb tothom i per tothom. Des de la participa-
ció, des de la proximitat, des del diàleg, des del 
debat, amb transparència i valorant els diferents 
punts de vista per donar la millor resposta a cada 
situació que es plantegi.

Farem de Ciutadella un municipi on tots vulguem i 
puguem viure. On les persones de totes les edats 
trobin infraestructures socials, culturals, esporti-
ves... adequades a les seves necessitats, on les di-
ficultats es transformin en oportunitats. On sigui 
possible un equilibri entre l’activitat econòmica, el 
desenvolupament social, la convivència veïnal i el 
respecte cap al medi ambient. On Ciutadella sigui 
un municipi cuidat, accessible, net, eficient i soste-
nible. Ciutadella ha de ser una ciutat carregada de 
valors humans, que han de traspuar en les accions 

JUNTES I JUNTS FEIM CIUTADELLA

PERQUÈ CREIM I CONFIAM
EN LES PERSONES,
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municipals, però també en qualsevol petit gest de 
tots i cadascun de nosaltres. Hem de seguir fent 
créixer Ciutadella com a Ciutat educadora i Ciutat 
Amiga de la infància.
 
Tenim clar que Ciutadella és un municipi de pre-
sent i també de futur. Per açò hem de potenciar 
aquelles oportunitats que permetin diversificar la 
nostra economia, apostant sempre pel que és més 
nostre: el producte local, el comerç de proximitat i 
les petites i mitjanes empreses. Sense oblidar que 
el turisme és el motor que ara ens mou, i en el qual 
hem de fer les inversions necessàries per seguir 
essent una destinació atractiva i competent, mos-
trant els valors naturals, culturals, gastronòmics... 
que ens defineixen. Però sobretot posant l’accent 
en el nostre jovent, al qual hem de recolzar amb 
programes de formació i ocupació, amb polítiques 
d’habitatges i de noves oportunitats a Ciutadella.
 
El PSM Més per Menorca compta amb un bon 
equip de feina format per ciutadans i ciutadanes 
compromesos, responsables, amb inquietuds di-
verses i amb  ganes de fer feina per la nostra ciutat 
amb molta il·lusió i amb idees.  I sobretot amb 
capacitat de gestionar, amb capacitat de govern i  
amb la ferma convicció que la política no és res 
més que el servei al poble i a la seva gent.

Hi queda molt camí per recórrer, aquests quatre 
anys hem desenvolupat molts de projectes i hem 
posat les bases de molts altres que volem que si-
guin una realitat en aquest proper mandat. Volem 
seguir liderant el canvi en el nostre municipi amb 
l’experiència, coneixements i capacitat de treball 
que hem demostrat. I per açò, demanam a la ciu-
tadania que segueixi confiant amb el PSM - Més 
per Menorca
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PER LES PERSONES
Ampliarem el geriàtric municipal i 
les places per a persones depen-
dents; cedirem els terrenys per una 
residència i un centre polivalent per 
persones amb diversitat funcional i 
treballarem per facilitar l’accés a un 
habitatge digne.

PER  LA CULTURA 
Construirem la nova Escola Munici-
pal de Música; obrirem i gestiona-
rem el Teatre des Born; farem de 
Can Saura el museu de Ciutadella i 
impulsarem el projecte Eduquem en 
la Cultura.

PER UNA EDUCACIÓ EN VALORS
Millorarem el manteniment de les 
escoles i parcs infantils creant una 
brigada específica; impulsarem el 
projecte de patis oberts  i el projecte 
Eduquem amb l’esport; desenvolu-
parem el  pacte per l’equitat 0-3; i 
implantarem el I Pla d’Igualtat. 

PER  LA JOVENTUT
Impulsarem el Consell de Joventut i  
dinamitzarem el Casal Jove; facilita-
rem espais de creació cultural i 
pràctica esportiva; impulsarem un 
servei d’assessorament en l’emanci-
pació i desenvoluparem programes 
de formació i ocupació.

PER UN MUNICIPI
MÉS ACCESSIBLE
Impulsarem un aparcament soterrat 
a la plaça de La Pau i recuperarem 
la Plaça des Born per als vianants; 
adaptarem les voreres per a les per-
sones amb mobilitat reduïda; i pro-
jectarem la futura estació d’autobu-
sos a la zona del Canal Salat.

10 PRINCIPIS BÀSICS
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PER UN MUNICIPI SOSTENIBLE
I EFICIENT
Instal·larem plaques solars als 
edificis municipals; renovarem 
l’enllumenat públic amb sistemes 
més eficients; farem recollida se-
lectiva de residus per incremen-
tar el reciclatge; i treballarem per 
connectar la dessaladora amb els 
pous municipals.

PER UN MUNICIPI HABITABLE
Crearem un servei de resposta rà-
pida de manteniment de ciutat; 
invertirem en millores a les urba-
nitzacions; condicionarem Sa Vi-
nyeta com espai  d’oci i passeig; i 
incentivarem la corresponsabilitat 
ciutadana per mantenir la ciutat 
neta.

PER LA DIVERSIFICACIÓ
ECONÒMICA
Treballarem per un turisme soste-
nible; Impulsarem el Centre inte-
grat de FP d’hoteleria i turisme; 
planificarem  l’ampliació del polí-
gon industrial i de nous espais lo-
gístics; afavorirem l’emprenedo-
ria de nous sectors econòmics i el 
comerç de proximitat. 

PER LA PROXIMITAT
AMB LA CIUTADANIA
Potenciarem el programa Visitam 
el teu barri, i els espais de ciuta-
dania; impulsarem el voluntariat; 
donarem suport a les entitats i les 
associacions i impulsarem la par-
ticipació de la ciutadania .

PER UNA GESTIÓ
TRANSPARENT
Gestionarem els recursos públics 
de manera participativa i transpa-
rent; potenciarem els canals de 
comunicació i informació amb la 
ciutadania (web, whatsapp, OAC, 
OMIC…) i seguirem fent feina per 
implementar l’administració elec-
trònica
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A través del diàleg i la implicació de la  ciutadania 
i les entitats i associacions per millorar i respon-
sabilitzar-nos del nostre poble. Per açò:

1. Mantindrem la iniciativa “Visitam el teu barri”, 
amb la que debatrem i intercanviarem informa-
ció amb les associacions i veïns. I així mantenir 
els barris, el nucli antic i les urbanitzacions en 
bon estat, afavorir la participació i la implicació 
de tothom en la millora del municipi i fer que la 
gestió municipal sigui propera i participativa.

 
2. Potenciarem els canals de participació i col·la-

boració ciutadana que s’han posat en marxa en 
els darrers quatre anys, com els “Espais de ciu-
tadania”, els pressupostos participatius -l’elec-
ció ciutadana de projectes als quals destinar 
recursos econòmics-... 

3. Convocarem de forma periòdica tots els òrgans 
de participació ciutadana de les distintes àrees, 
per tal de garantir la pluralitat i la participació 
ciutadana en el disseny de les polítiques muni-
cipals, entre ells, el Consell de Ciutat, com a 
màxim òrgan de representació i participació del 
municipi.

4. Continuarem col·laborant amb les entitats (cul-
turals, de serveis socials, educatives, esporti-
ves, mediambientals…) que treballen a Ciuta-
della: cedint espais, donant suport tècnic i 
logístic, fent xarxa entre elles, impulsant la co-
operació entre entitats, augmentant els ajuts 
econòmics, fent cursos de formació….perquè 
són un pilar bàsic per fer créixer Ciutadella 
com a poble.

5.  Impulsarem el voluntariat i la solidaritat com a 
forma d’enriquir la nostra ciutat a través de la 
Guia de Voluntariat. Especialment, estalona-
rem el voluntariat municipal i l’associació de 
voluntaris de protecció civil. 

6.  Donarem continuïtat a la jornada de “Sortim al 
carrer”, com a festa de les entitats, que posa 
de manifest el rellevant teixit associatiu que 
desenvolupa actuacions a la ciutat.

GESTIONAREM D’UNA MANERA
PROPERA AMB LA  CIUTADANIA
I LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ
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Amb una relació àgil, fluida i transparent entre la 
ciutadania i l’ajuntament. Per açò:

7.   Potenciarem l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
com a veritable finestreta única, en la qual es 
puguin canalitzar les diferents demandes de la 
ciutadania i els tràmits hi resultin àgils.

8.  Millorarem la digitalització de l’administració 
electrònica i ampliarem el nombre de tràmits 
que es poden resoldre electrònicament.

9.   Potenciarem el Servei de Defensa a la ciutada-
nia com a complement de l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor, amb funcions 
d’assessoria, seguiment d’expedients, gestió 
de queixes i incidències i impuls de reclamaci-
ons col·lectives.

10. Potenciarem el nou servei d’arbitratge telemà-
tic a una sala de l’ajuntament per a atendre 
casos de reclamacions de consum amb major 
comoditat permetent que els afectats per un 
procés arbitral no s’hagin de desplaçar a Maó.

11. Potenciarem el mòdul telemàtic de queixes, 
suggeriments i incidències i utilització d’apli-
cacions de mòbil existents, com la d’incidènci-
es urbanes, per permetre a la ciutadania trans-
metre a l’Ajuntament qualsevol incidència a 
peu de carrer.

12. Donarem a la ciutadania la màxima informació 
i dades sobre la gestió municipal i els serveis a 
través del portal de la transparència del web 
municipal una volta hem aconseguit ser capda-
vanters a les Balears.  

13. Farem difusió de les activitats i informacions 
municipals mitjançant eines com el Whatsapp, 
Instagram, altres xarxes socials i els diferents 
mitjans de comunicació, perquè arribi d’una 
manera més directa, clara i efectiva al ciutadà.

14. Treballarem perquè la web municipal pugui ga-
rantir l’accés al major nombre possible d’usua-
ris desenvolupant un disseny i programació 
accessible.

15. Continuarem treballant amb una gestió econò-
mica responsable, eficient, honesta i transpa-
rent  donant compte a la ciutadania a què es 
destina el pressupost municipal. 

16. Sol·licitarem al Govern de l’Estat la modifica-
ció de la llei d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera que permeti la flexibilitza-
ció de la regla de despesa i de l’aplicació del 
superàvit municipal de manera que permeti 
invertir-lo en la prestació de serveis a la ciuta-
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dania per assegurar el seu benestar i  l’activa-
ció de  l’economia generant inversions i ocupa-
ció.

17. Treballarem per ampliar els recursos humans 
dels diferents serveis municipals per atendre 
amb més rapidesa i millor a la ciutadania, amb 
una estructura de personal adequada a les ne-
cessitats dels distints serveis municipals, tot 
apostant per la formació continuada dels i de 
les treballadores de l’ajuntament per tal d’adap-
tar l’administració local a les noves dinàmiques 
laborals.

18. Millorarem el treball en equip i la comunicació 
entre els diferents serveis de l’ajuntament per 
fer una feina en valors d’una manera coordina-
da i transversal.

19. Desenvoluparem les accions que integren el 
Pla de Dinamització Lingüística 2018-2021, 
com el programa de voluntariat lingüístic, les 
rutes culturals per la ciutat.

Per facilitar l’educació al llarg de la vida, garantint 
la igualtat d’oportunitats. Per açò:

1.  Consolidarem el projecte de Ciutat amiga de la 
infància (CAI).

2.  Garantirem l’accés a l’educació de 0 a 3 anys 
a tots els infants, especialment a les famílies 
amb dificultats i crearem espais de trobada per 
famílies amb infants sense escolaritzar, on es 
treballi la criança saludable.

3.  Recolzam el Pacte per l’Equitat 0 a 3 anys i 
reclamarem el compliment de les mesures pre-
vistes com les beques menjador, ajuts per a 
l’escolarització… així com també una major 
implicació de les altres administracions en el 
sosteniment de les escoletes. 

4.  Afavorirem les rutes per anar a peu i amb velo 
als centres escolars i crearem itineraris de ca-
mins escolars segurs.

5.  Consolidarem el projecte de Patis oberts dels 
centres educatius i seguirem millorant els patis 
de les escoles com a vertaders espais de con-

DESENVOLUPAREM 
ELS SERVEIS A LES PERSONES
DES DE L’EDUCACIÓ EN VALORS
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vivència tot incorporant-los en la xarxa d’espais 
lúdics de la ciutat. 

6.  Millorarem la planificació del manteniment 
dels centres educatius, fent un seguiment ex-
haustiu del pla de manteniment d’infraestruc-
tures de la Conselleria d’educació del GOIB, i 
crearem una brigada municipal específica per 
dur-lo a terme.

7. Impulsarem un servei d’assessorament en 
l’emancipació i la vida laboral dels joves, po-
tenciarem els convenis amb universitats per tal 
que els joves menorquins puguin fer pràctiques 
a l’ajuntament i desenvoluparem programes de 
formació i ocupació amb la col·laboració del 
GOIB.

8.  Continuarem oferint formació i eines per a les 
famílies a través del Programa de Treball en 
famílies com un assessorament, orientació i 
ajuda en la seva tasca educativa. 

9.  Garantirem una oferta educativa diversificada 
a l’escola d’adults i a la Universitat Oberta per 
a Majors, així com desenvoluparem el progra-
ma “Ara que tenc temps” per promoure l’apre-
nentatge al llarg de la vida.

Per créixer i fer créixer Ciutadella com a Ciutat 
Educadora. Per açò:

10. Fomentarem la cohesió social, la convivència i 
l’educació en valors a la nostra ciutat a través 
de projectes i activitats fets als carrers, places, 
parcs i altres espais públics de Ciutadella que 
s’hagin pensat i organitzat conjuntament amb 
la mateixa ciutadania i associacions.

11.  Afavorirem la coordinació dels projectes com-
partits entre tots els centres educatius vincu-
lats a temes concrets: la protecció del medi 
ambient, els drets de la infància, la igualtat en-
tre homes i dones, la participació democràti-
ca...

12. Implicarem la ciutadania (centres educatius, fa-
mílies, empreses…) en la corresponsabilitat 
envers la ciutat, a través de la seva participa-
ció en activitats, campanyes o projectes con-
junts.

13.  Impulsarem el Consell de Joventut com un es-
pai de debat i diàleg entre els joves per fer ar-
ribar a l’ajuntament les seves inquietuds i pro-
postes de millora de la ciutat.

14.  Donarem veu als infants i als vesins a través 
del Consell Infantil i la Comissió de Vesins per-
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què puguin expressar les seves necessitats i fer 
propostes i projectes de millora de la ciutat.

15. Desenvoluparem el I Pla Municipal d’Igualtat 
per a aconseguir una vertadera igualtat d’opor-
tunitats i drets entre homes i dones, així com el 
respecte a la diversitat afectiva-sexual, tot visi-
bilitzant la realitat LGBTI. Farem activitats per 
sensibilitzar i prevenir entre la ciutadania les 
desigualtats i la violència de gènere.

Per gaudir individualment i col·lectivament de la 
cultura, l’esport i el lleure. Per açò:

16.  Construirem un nou equipament cultural desti-
nat a l’Escola municipal de música i arts escè-
niques i a la Banda municipal, i on també es 
puguin destinar espais com a locals d’assaig 
per a grups i entitats locals.

17.  Mantindrem i reforçarem els serveis de do-
cència de l’Escola municipal de música i arts 
escèniques i del Centre municipal d’art, així 
com el servei de Banda municipal de música.

18.  Obrirem el Teatre des Born i, a través de la 
Fundació Ciutadella Cultura, el recuperarem 
com a un teatre dinàmic i viu, així com també 
accessible per a les entitats culturals locals.

19. Treballarem molt estretament amb les entitats 
culturals i associacions que es dediquen al 
món del teatre, la dansa, el circ... per  mantenir  
vives les arts escèniques a Ciutadella.   
      

20. Continuarem treballant per fer de Can Saura un 
espai cultural emblemàtic de la ciutat, iniciant i 
desenvolupant el seu projecte museogràfic.

21. Treballarem per oferir una exposició perma-
nent sobre les Festes de Sant Joan, que pugui 
enriquir l’oferta cultural i turística del municipi.

22. Posarem en marxa el programa “Eduquem amb 
la cultura”, fent de la cultura una eina d’educa-
ció en valors, especialment adreçada a la po-
blació infantil i juvenil.

23. Treballarem per aconseguir una oferta cultural, 
tant municipal com privada, ben coordinada i 
amb la implicació de les entitats i que pugui 
arribar a les diferents barriades, promovent les 
produccions culturals locals.

24. Seguirem apostant per les jornades culturals, 
de trobada i divulgació o gaudi, com el Dia del 
Llibre o la Diada de la cultura, i potenciarem 
les activitats de cultura popular.
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25. Continuarem amb l’inventari de documents i la 
catalogació de biblioteques de l’arxiu històric 
per facilitar les consultes i l’accés a través d’in-
ternet.

26. Mantindrem el Carnaval temàtic i en farem 
partícips als comerços, entitats, centres educa-
tius… oferint activitats lúdiques i pedagògi-
ques relacionades amb la temàtica de carnaval.

27. Donarem a conèixer el patrimoni històric del 
municipi fent-lo visitable i rehabilitarem i recu-
perarem, entre d’altres, el Castell de Sant Ni-
colau o el Reial Alcàsser.

28. Demanarem la implicació de les administraci-
ons insular i autonòmica que es comprometin 
en la tasca de conscienciació i seguretat de les 
festes de Sant Joan. 

29. Continuarem apostant pel programa “Edu-
quem amb l’esport” com a model de formació 
esportiva basada en els valors educatius i soci-
als, consensuat amb els clubs esportius del 
municipi. Apostarem per una pràctica esporti-
va com a base del benestar físic.

30. Treballarem per la millora dels hàbits saluda-
bles a través de la pràctica esportiva, amb pro-
grames com el Xala Patis.

31. Millorarem els espais públics destinats a la 
pràctica dels esports a l’aire lliure així com de 
les diferents instal·lacions esportives.

32. Dinamitzarem el Casal Jove com a espai de 
referència i oci pel jovent, ampliant i consoli-
dant l’oferta d’activitats pels caps de setmana 
per als joves d’entre 12 i 18 anys.

33. Impulsarem un nou espai de relació, participa-
ció i oci adreçat als joves de més de 18 anys i 
facilitarem espais de creació cultural i pràctica 
esportiva.

34. Potenciarem les activitats d’oci i els tallers for-
matius, juntament amb la Fundació per a per-
sones amb discapacitat, adreçades al jovent 
amb diversitat funcional.

35. Impulsarem la creació de xarxa social entre el 
jovent, generant l’intercanvi d’experiències tant 
educatives (Erasmus...) com de creació cultu-
ral o d’altres.
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Per donar cobertura a les necessitats bàsiques i 
de benestar de qualsevol persona. Per açò:

1.  Treballarem de manera col·laborativa i coordi-
nada compartint objectius amb el centre de 
salut -pediatria-, UCSIMA (unitat de salut men-
tal infància i adolescència), policia tutor, esco-
les, biblioteca, entitats culturals, d’art, esporti-
ves...  per prevenir i/o atendre aspectes socials 
i de salut dels infants.

2.  Treballarem conjuntament amb la resta d’ad-
ministracions perquè tots els infants rebin una 
alimentació adequada (tant si estan o no esco-
laritzats) mitjançant beques menjador i revisa-
rem,  juntament amb les empreses que els ges-
tionen, els menús escolars perquè garanteixin 
una dieta equilibrada.

3.  Seguirem demanant a la Conselleria de Salut 
del Govern Balear que cobreixi les places de 
pediatria del Centre de Salut Canal Salat de 
Ciutadella amb especialistes i no amb metges 
de família o altres  habilitats.

4. Ampliarem la residència geriàtrica municipal 
adaptant-la a la realitat social del nostre muni-
cipi i augmentarem les places sostingudes amb 
fons de dependència i desenvoluparem activi-
tats per tal que les persones majors que hi vi-
uen millorin la seva qualitat de vida.

5.  Després de posar en funcionament el Centre 
de malalts d’alzheimer, potenciarem i incre-
mentarem les activitats adreçades a les per-
sones majors amb manca d’autonomia i en risc 
d’aïllament, per tal que mantenguin el lligam 
amb l’entorn oferint un programa ampli d’acti-
vitats de lleure, de relació i per una vida activa.

6. Negociarem amb el GOIB una ampliació de les 
hores de Servei d’assistència a domicili (SAD) 
de dependència per tal que totes les persones 
puguin residir en els seus entorns més propers 
i habituals el màxim de temps possible oferint 
un servei professional i de qualitat.

7.  Afavorirem al màxim l’autonomia de les perso-

TREBALLAREM PER I AMB
LES PERSONES PER GARANTIR
UNA BONA QUALITAT DE VIDA
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nes majors i treballarem amb les altres admi-
nistracions per oferir línies d’ajuts per adaptar 
els habitatges de les persones que tenen una 
dependència lleu. Promourem i establirem pro-
tocols i programes per a la protecció de les 
persones majors.

8.  Apostarem  per una gestió insular del servei 
d’inserció social - casa acollida dirigit a perso-
nes sense sostre i en situació d’exclusió resi-
dencial.

9.  Col·laborarem amb l’IBAVI per a la construcció 
d’habitatges de protecció oficial.

10. Treballarem per posar en marxa nous habitat-
ges socials en col·laboració amb les entitats 
socials, el CIME i el GOIB.

11. Treballarem amb les administracions compe-
tents per afavorir l’accés dels joves a l’habitat-
ge. 

12. Defensarem la construcció d’una residència 
destinada a persones amb diversitat funcional 
a Ciutadella i un centre ocupacional per perso-
nes actives amb diversitat funcional, i cedirem 
els terrenys necessaris a Santa Rita destinats a 
aquests nous equipaments socials. 

13. Reclamarem la millora de les instal·lacions del 
centre terapèutic de Sant Miquel.

14. Reclamarem l’abordatge conjunt (IBSalut, 
SSSS especialitzats, SSCB, associacions de fa-
miliars) de l’atenció a les persones amb malal-
tia mental.

15. Defensarem davant les administracions per-
tinents una pensió digna, revaloritzada d’acord 
amb l’IPC i sense escletxa de gènere.

16. Augmentarem les beques, ajudes social i d’ur-
gent necessitat  municipals i d’altres adminis-
tracions públiques per a famílies en situació de 
precarietat o vulnerabilitat. 

17.  Vetllarem perquè l’atenció de salut pública al 
Canal Salat sigui àgil, eficaç i de qualitat. 

Per garantir una atenció integral a les famílies. Per 
açò:

18. Treballarem per la posada en marxa del Projec-
te Paidós amb la participació dels serveis soci-
als, l’Equip d’Atenció Primerenca, CIME i enti-
tats socials... per empoderar els infants i les 
famílies amb infants de 0 a 6 anys i prevenir i 
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abordar la pobresa infantil. 

19. Estudiarem la possibilitat d’un nou projecte co-
munitari municipal tipus Centre Obert per do-
nar suport socioeducatiu als infants i joves a 
les seves famílies per realitzar una tasca pre-
ventiva fora de l’horari escolar, donant suport, 
estimulant i potenciant el desenvolupament 
dels infants i els joves, en col·laboració amb 
entitats socials i altres administracions.

20. Seguirem oferint el servei de menjador d’estiu, 
amb col·laboració del CIME, on tots els infants 
hi puguin accedir per donar resposta a la reali-
tat socioeconòmica de les famílies i l’estacio-
nalitat del treball.

21. Demanarem al GOIB mantenir el Servei de 
Punt de Trobada Familiar a Ciutadella, que 
s’encarrega del compliment i supervisió de vi-
sites amb fills de progenitors separats, i farem 
propostes de millora respecte a una millor co-
ordinació amb altres serveis. 

22. Cedirem l’edifici de l’antiga escoleta d’Es fabiol 
al CIME per a l’obertura d’un servei d’atenció a 
la infància en el que hi tindran cabuda els dife-
rents serveis i programes dirigits a infants i fa-
mílies.

23. Treballarem perquè totes les famílies en situa-
ció d’especial vulnerabilitat coneguin i tenguin 
accés a les prestacions econòmiques de ca-
ràcter social de les diferents administracions.

Per transformar les dificultats socials en oportuni-
tats de futur. Per açò: 

24 Gestionarem els programes de formació i 
d’ocupació del SOIB, adreçats a joves i a dife-
rents col·lectius vulnerables per a facilitar la 
reinserció laboral comptant amb els recursos 
de l’administració insular i autonòmica.  

25. Inclourem clàusules socials i mediambientals 
en els diferents contractes de l’ajuntament.

26. Augmentarem els recursos municipals desti-
nats a cooperació, que es gestionaran, majori-
tàriament, des del Fons Menorquí de Coopera-
ció, i informarem a la ciutadania de les accions 
que es desenvolupen.

27. Reclamarem a l’administració de l’estat l’as-
sumpció de responsabilitats davant el drama 
de les persones refugiades i garantirem la in-
clusió i el desenvolupament de les persones 
migrades al nostre municipi. 
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On es pugui viure sense entrebancs, facilitant l’au-
tonomia de les persones. Per açò:

1. Conjuntament amb el CIMe, i en col·laboració 
amb la Fundació de persones amb discapacitat 
de Menorca, redactarem el Pla d’accessibilitat 
de Ciutadella per tal de fer realitat el poder viu-
re sense obstacles. 

2. Adaptarem progressivament les voreres dels 
carrers a fi de fer-les accessibles a totes les 
persones, especialment als carrers propers a 
centres públics, com escoles, centres de salut, 
instal·lacions esportives, etc. per tal de fer-les 
més àmplies i segures.

3. Adaptarem progressivament els semàfors, els 
passos de vianants, etc. per afavorir la vida in-
dependent a totes les persones.

4. Assegurarem que qualsevol obra municipal i 
de millora d’equipaments públics que es pro-
jectin i s’executin, tenguin en compte criteris 
d’accessibilitat total, comptant amb la Funda-
ció de Persones amb Discapacitats com a enti-
tat assessora. 

5. Ampliarem el servei de platges adaptades. 

6. Apostam per instal·lar ascensors al Port Antic 
per millorar la connectivitat amb Dalt sa Quin-
tana.

FAREM DE CIUTADELLA
UN MUNICIPI MÉS ACCESSIBLE

On les barriades, el nucli antic i les urbanitzacions 
siguin espais confortables. Per açò:

1.  Continuarem amb el treball de renovació del pa-
viment dels carrers del municipi, que tindrà en 
compte les prioritats de les distintes barriades, 
nucli antic i urbanitzacions, així com del repintat.

POTENCIAREM UNA CIUTADELLA 
MÉS AMABLE, MÉS CUIDADA
I MÉS HABITABLE
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2.  Impulsarem el programa de regeneració i reha-
bilitació urbana  en el nucli antic dins el pla 
estatal d’habitatge 2018 -2021 per a la millora 
de façanes, fusteries, accessibilitat, eficiència 
energètica.

3.  Reclamarem la instal·lació progressiva de la 
fibra òptica al nucli antic i l’eliminació progres-
siva del cablejat aeri a les companyies elèctri-
ques i de telecomunicacions.

4.  Invertirem en la millora de les urbanitzacions. 
Es preveu, entre d’altres, pavimentar i millorar 
les voreres i l’enllumenat públic a Son Xoriguer 
i  a Torre del Ram i Avd. Los Delfines; la refor-
ma d’un tram del passeig Marítim de Cala’n 
Bosch; l’adequació de la baixada a la platja a 
Calan Blanes i la millora a l’accés a la platja de 
Cala Blanca;  canvi d’enllumenat a Cala Blanca 
i Calan Blanes; millora de voreres a Cala Mo-
rell; renovació del parc infantil i la passarel·la 
annexa i embelliment de contenidors a Serpen-
tona; Asfaltat d’alguns carrers a Son Carrió; 
millora de la zona verda a Santandria; …

5.  Planificarem i millorarem el manteniment dels 
parcs infantils, tenint en compte els principis 
de seguretat, com a vertaders espais de convi-
vència. 

6.  Després d’adquirir l’espai de les antigues ins-
tal·lacions de GESA, consolidarem el Centre 
logístic destinat a les brigades municipals i 
crearem una brigada de manteniment de ciutat 
de resposta ràpida.

7. Promourem la col·laboració amb les associaci-
ons de veïns, associacions empresarials i la 
ciutadania en general, per mantenir la ciutat en 
bon estat, prenent consciència de la responsa-
bilitat individual amb la ciutat.

8.  Aprovarem definitivament el nou Pla General 
d’Ordenació Urbana i revisarem el Pla Especi-
al del Centre Històric i Artístic, tot tenint en 
compte que s’ha d’assolir l’equilibri al nucli 
antic entre el que ha de ser un espai habitable 
i un motor econòmic.

9.  Treballarem, juntament amb el  Ministeri de 
Justícia, per  la construcció de la nova seu dels 
jutjats de Ciutadella als terrenys de Santa Rita.

Per gaudir de l’entorn, ampliant i mantenint la xar-
xa de camins rurals. Per açò:

10. Continuarem executant projectes de millora in-
tegral de camins rurals, renovant totalment el 
paviment, donant prioritat al camí del Pilar.
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11. Portarem a terme les tasques de manteniment 
dels camins rurals: eixermar les parets seques, 
cloteig, senyalització horitzontal i vertical, etc.  
juntament amb el CIME.

12. Una volta estigui aprovat l’inventari de camins 
públics, treballarem per recuperar i connectar 
camins públics i privats; i replantejarem la xar-
xa existent de rutes per a vianants i ciclistes, 
per configurar noves rutes d’oci saludable. 

13. Donarem suport i col·laborarem amb les dife-
rents associacions que treballen per a recupe-
rar els camins rurals de forma desinteressada i 
imprescindible.

Potenciarem els espais públics i les zones verdes 
com a veritables llocs de convivència. Per açò:

14. Condicionarem espais de la zona verda de Sa 
Vinyeta per crear una zona recreativa, de pas-
seig… incorporant l’oci en un espai natural als 
voltants de la ciutat.

15.  Ordenarem la zona verda del Canal Salat, pa-
ral·lela als carrers de La Pau i Alfons V, perquè 
sigui una zona verda lligada a la vida de la ciu-
tat, i reclamarem al GOIB que desenvolupi la 
3a fase de condicionament del Canal Salat.

16.  Disposarem d’un inventari de les zones verdes 
municipals i de l’arbrat urbà, per poder gestio-
nar millor aquests espais i optimitzar el servei 
de manteniment.

17.  Planificarem la substitució d’arbres vells per 
altres de nous, més adaptats al medi i als es-
pais públics que ocuparan.

Que vetlli pel bon funcionament dels serveis mu-
nicipals, i per açò:

1.  Dins el concepte de Ciutat Intel·ligent (o Smart 
City) dedicarem recursos per dotar la xarxa pú-
blica d’aprovisionament d’aigua potable dels 
sistemes d’intel·ligència artificial en el control 
de consums i fuites per tal d’actuar-hi i evitar 

TREBALLAREM PERQUÈ EL NOSTRE 
MUNICIPI SIGUI NET, SOSTENIBLE
I EFICIENT
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malbaratament de recursos; així com implan-
tarem sistemes de predicció d’avaries. 

2. Treballarem  per garantir un correcte funciona-
ment del sistema públic de clavegueram i por-
tarem a terme les accions necessàries per a 
resoldre els punts conflictius.

3. Impulsarem campanyes informatives per cons-
cienciar a la població d’un ús responsable de 
l’aigua i dels problemes que comporta l’aboca-
ment a la xarxa de clavegueram de productes   
com les tovalloletes, els olis, químics, etc.

4. Instarem al GOIB a seguir invertint en les de-
puradores per mantenir-les en bon estat i mi-
llorar les instal·lacions per adaptar-les a les 
noves tecnologies de depuració i tractament 
d’aigua. 

5. Realitzarem les actuacions necessàries per mi-
llorar la xarxa de recollida de pluvials en les 
zones més problemàtiques.

6. Promourem la posada  en servei de l’aljub de 
recollida d’aigua de pluja que hi ha a la zona 
verda del costat del cementiri vell per donar 
profit a l’aigua recollida així com utilitzar-lo 
com a tanc de descàrrega en moments d’inten-
sa pluja.

7. Promourem l’augment de zones permeables, 
tant en espais públics com en zones privades, 
per tal de reduir la pressió a la xarxa de recolli-
da de pluvials.

8. Un cop la planta dessaladora està en funciona-
ment, instarem al GOIB  la instal·lació de la 
connexió d’aquesta amb tots els pous que sub-
ministren aigua al poble, per poder donar des-
cans als aqüífers i revertir la salinització 
d’aquests.

9. Promourem la construcció de cisternes i la 
reutilització de l’aigua de pluja en edificis de 
nova construcció o quan es realitzi una rehabi-
litació d’aquests. 

10. Vetllarem perquè els carrers, places i espais 
públics de Ciutadella segueixin ben nets i cui-
dats, comptant amb la col·laboració dels ves-
ins i visitants. 

11. Seguirem dotant el servei de cementiri dels re-
cursos necessaris per mantenir les instal·laci-
ons en bones condicions, i garantirem un ser-
vei de funerària viable i sostenible. 

12. Impulsarem la insularització dels escorxadors 
de Menorca per tal de garantir el bon funciona-
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ment d’aquests per fer que siguin un servei 
sostenible i eficient. 

13. Farem campanyes de conscienciació als propi-
etaris de cans envers l’assumpció de la respon-
sabilitat que suposa cuidar d’un ésser viu i 
aconseguir el seu benestar i la convivència 
amb les persones.

14. Continuarem donant suport al programa d’es-
terilització de moixos en col·laboració amb la 
Protectora d’Animals de Ciutadella. 

Millorarem la sostenibilitat i eficiència de les ins-
tal·lacions dels equipaments municipals, i per açò:

14. Planificarem una gestió sostenible dels edificis 
municipals duent a terme actuacions com la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques i solars 
tèrmiques en tots els edificis que ho permetin, 
millorant l’aïllament tèrmic, treballant per as-
solir l’autosuficiència energètica d’aquests.

15. Impulsarem un pla de renovació de les llumi-
nàries actuals als edificis municipals per pas-
sar a utilitzar la tecnologia LED, que per un 
costat millora la qualitat de la il·luminació i a 
l’hora es redueix notablement el consum 
d’energia.  

16. Apostarem perquè els equipaments de nova 
adquisició per part de l’Ajuntament siguin amb 
etiquetes energètiques A o superiors.

17. Construirem els aljubs als tres camps munici-
pals de futbol per a la recollida i reutilització 
de l’aigua de pluja.

Potenciarem l’avanç cap a la mobilitat sostenible, 
i per açò:

18. Redactarem i aprovarem un Pla de mobilitat 
sostenible adaptat a les necessitats reals de la 
ciutadania. 

19. Apostarem per continuar fent millores als car-
rers en què la prioritat siguin els vianants i els 
desplaçaments a peu dins la ciutat. 

20. Treballarem per millorar els carrils velo i im-
pulsarem el seu ús com a alternativa de mobi-
litat sostenible i saludable. Ampliarem, en col-
laboració amb el Consell Insular, la xarxa de 
carril velo existent per enllaçar-lo amb les ur-
banitzacions. 
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21. Promourem la mobilitat motoritzada mitjan-
çant vehicles elèctrics i no contaminants, amb 
la instal·lació d’una xarxa suficient de punts de 
recàrrega de vehicles, tant en superfície com 
en els nous aparcaments que es vagin cons-
truint a la ciutat.  I es posaran les bases per la 
renovació de la flota de vehicles municipals per 
adquirir nous models ECO i amb Zero Emissi-
ons. 

22. Engegarem la creació de noves bosses d’apar-
cament de vehicles, augmentant les places 
disponibles a les entrades de la ciutat, per tal 
de millorar la circulació en les zones interiors 
d’aquesta, estudiant la viabilitat de regular l’ac-
cés al centre de vehicles de persones no resi-
dents. 

23. Una vegada instal·lades les noves màquines 
del parquímetre, estudiarem com millorar les 
zones d’aparcament al nucli antic.

24. Augmentarem els aparcaments de velos, mo-
tos i altres vehicles elèctrics de dues rodes, es-
pecialment en les zones properes al nucli antic, 
centres escolars, equipaments esportius, etc.

25. Amb la transició com a fer de Ciutadella una 
ciutat intel·ligent (Smart City),  treballarem per 
implantar sistemes d’informació, mitjançant 
cartells i una aplicació per mòbils, per donar 
informació sobre la disponibilitat d’aparca-
ments en les distintes barriades de la ciutat, 
per tal d’evitar que es produeixin  embussa-
ments de cotxes circulant per la ciutat cercant 
on aparcar el vehicle.  

26. Durem a terme campanyes periòdiques de con-
trol de renous dels vehicles.

I que avanci cap a un transport públic més efici-
ent, i  per açò:

27. Millorarem l’actual intercanviador d’autobusos 
i l’espai públic comprès entre l’Avinguda Josep 
Mascaró Passarius i el Camí Vell, i reordena-
rem les distintes aturades dels autobusos.

28. Projectarem la futura estació d’autobusos a la 
zona del Canal Salat i garantirem la connexió 
interurbana amb les aturades necessàries; així 
com reordenarem la mobilitat de l’entorn per 
facilitar l’accés dels vianants a l’estació d’auto-
busos i a la ciutat.

29. Treballarem per incrementar les aturades i els 
horaris del servei de bus urbà per connectar 
els diferents barris amb els serveis públics 
(ajuntament, centre de salut, polígon...) així 
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com amb el centre de la ciutat.

30. Treballarem per aconseguir el servei d’autobús 
directe fins a l’aeroport així com per millorar el 
transport públic que arriba fins a les platges 
verges i  urbanitzacions  i al Dic de Son Blanc.

Per respectar i protegir el medi ambient fomenta-
rem l’ús d’energia sostenible i la recollida selecti-
va de residus, i per açò:

31. Continuarem desenvolupant una política d’en-
llumenat públic racional i eficient, per complir 
els paràmetres de contaminació lumínica esta-
blerts, posant en marxa un pla anual de reno-
vació de les lluminàries dels carrers a tecnolo-
gia LED dotant dels recursos econòmics i 
materials necessaris, així com instal·lant siste-
mes de control intel·ligent de les faroles en les 
zones on el pas de vianants i vehicles sigui re-
duït, el que permet reduir notablement el con-
sum d’energia. 

32. Fomentarem, des de l’Agenda Local XXI, l’acti-
vitat i la participació dels ciutadans per dur a 
terme pràctiques sostenibles a la ciutat i pro-
mocionarem la reutilització, el reciclatge i la 
recollida selectiva. 

33. Seguirem fomentant el reciclatge de residus 
per aconseguir els objectius marcats per la 
Unió Europea, fent campanyes de consciencia-
ció de la importància de reciclar a casa i de 
reduir la utilització de plàstics i envasos d’un 
sol ús.

34. Recolzarem iniciatives enfocades a la reducció 
dels gots de plàstic d’un sol ús als bars, espe-
cialment durant les Festes de Sant Joan i en els 
esdeveniments multitudinaris, com poden ser 
concerts, espectacles i festes. 

35. Treballarem des del Consorci de Residus per 
augmentar les freqüències de recollida de car-
tó i envasos, sobretot durant l’època estival. 

36. Adaptarem el nou contracte de recollida de 
residus a la nova normativa, amb la col·labora-
ció del Consorci de Residus,  treballant per 
aconseguir  la gestió digitalitzada, apostant pel 
pagament per generació i la bonificació per re-
ciclatge, amb figures com la Inspecció Tècnica 
de Residus, i impulsant noves formes de reco-
llida dels residus domèstics, com el sistema 
“porta a porta”. 

37. Seguirem apostant per la campanya de recolli-
da de vidre comercial i millorarem la de recolli-
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da de cartó en els establiments, per tal de faci-
litar i augmentar el reciclatge d’aquests per 
part dels grans generadors. 

38. Es promourà la instauració d’una nova campa-
nya de recollida de residus orgànics, a nivell 
residencial,  però sobretot a nivell dels establi-
ments de restauració i comerç.

39. Gestionarem les platges de manera sostenible, 
com a sistemes naturals que són, i apostant 
per una neteja respectuosa i amb un serveis 
adequats a la tipologia de cada platja. 

40. Seguirem treballant en l’eliminació de zones 
d’abocaments incontrolats i en l’execució del 
pla de neteja de les parcel·les municipals al Po-
lígon Industrial.

41. Crearem la figura de l’Agent Ambiental i vetlla-
rem pel compliment de les ordenances munici-
pals per afavorir les actituds cíviques a l’espai 
públic (evitar abocaments descontrolats, des-
trucció de mobiliari públic, la no recollida d’ex-
crements d’animals,  l’excés de renous, entre 
altres funcions) i engegarem campanyes de 
sensibilització perquè la ciutadania sigui res-
pectuosa i valori l’espai públic. 

Per Impulsar l’ocupació i la formació, per açò:

1. Treballarem per la formació i la inserció labo-
ral de les persones desocupades, amb la col-
laboració de  les administracions competents i 
les entitats educatives i formatives , amb espe-
cial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió 
social. 

2. Facilitarem l’accés al món del treball continu-
ant amb els programes d’ocupació, formació i 
inserció laboral promoguts pel Govern Balear a 
través del SOIB.

3. Demanarem que es mantengui i ens adherirem 
al programa SOIB de Joves qualificats  per a 
joves amb titulacions d’estudis superiors o uni-
versitaris com una oportunitat per als joves 
d’obtenir experiència professional en el seu 
camp d’estudis a Ciutadella.

TREBALLAREM PER UNA ECONOMIA 
DIVERSIFICADA QUE POTENCIÏ 
L’OCUPACIÓ I L’ECONOMIA LOCAL
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4. Seguirem col·laborant en l’establiment de ca-
nals de comunicació entre els centres educa-
tius, les empreses i les administracions per 
ajustar l’oferta de formació professional a les 
necessitats del mercat de treball.

5. Potenciarem projectes de formació i millora de 
les competències professionals al petit comerç  
i  projectes de formació que permetin formar 
mà d’obra qualificada en sectors com la cons-
trucció, la fusteria... amb la col·laboració del 
GOIB, el CIME i el sector empresarial.

6. Treballarem per garantir que les empreses que 
siguin objecte de contractacions i subcontrac-
tacions per part de l’ajuntament vetllin per 
unes condicions laborals dignes pels treballa-
dors, establint, en el cas que sigui adient, clàu-
sules socials.

Per fomentar el producte local,  el comerç de pro-
ximitat i les petites i mitjanes empreses.  Per açò:

7.  Seguirem incentivant la recerca i millora dels 
canals de distribució dels productors locals, 
mitjançant mercats municipals o altres iniciati-
ves que es puguin impulsar, afavorint la venda 
directa i la relació entre el productor i el consu-
midor.

8. Facilitarem als productors locals la possibilitat 
de vendre els seus productes amb campanyes 
de difusió del producte local, ecològic... en col-
laboració amb les administracions competents.

9. Treballarem per introduir canvis en la proce-
dència dels aliments que es serveixen als men-
jadors escolars i  altres serveis municipals per 
tal que sigui producte ecològic, de proximitat o 
de comerç just. 

10. Millorarem la gestió i les instal·lacions de la 
plaça del Mercat amb la col·laboració dels sec-
tors implicats  per aconseguir una comercialit-
zació de qualitat i proximitat.

11. Impulsarem l’ús de bosses de paper o de plàs-
tic biodegradables o reutilitzables a les para-
des del mercat agrari i de la plaça des Peix 
amb l’objectiu de  reduir l’ús de bosses de 
plàstic d’un sol ús davant la preocupació per 
l’enorme presència de plàstics al mar.

12. Promourem activitats com tallers, xerrades... 
per posar en valor l’alimentació saludable  i la 
gastronomia de Menorca, així com el reconei-
xement de la funció social, cultural  i  ambien-
tal dels productes de proximitat.
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13. Donarem suport a l’enfortiment del teixit co-
mercial de proximitat i a les associacions de 
comerciants en les seves activitats de dinamit-
zació i promoció i fomentarem la seva partici-
pació en el projecte de ciutat.

14. Instarem a les administracions competents a 
impulsar polítiques que donin suport a la inno-
vació de les empreses i a la millora i modernit-
zació dels comerços.

15. Millorarem la decoració i enllumenat nadalenc 
amb la col·laboració dels comerços.

16. Revisarem l’ordenança fiscal reguladora de re-
collida domiciliària de residus per adaptar-se a 
la tipologia i la quantitat de residus generats, 
per fer-la més justa i adaptada a l’activitat, se-
gons sigui comercial, industrial i/o residencial; 
i estudiarem la possibilitat d’establir bonifica-
cions a la gestió eficient dels residus. 

17. Fomentarem la participació activa de les peti-
tes i mitjanes empreses mantenint un diàleg 
obert amb  els  agents socials i els  sectors 
productius tot tenint en compte que són les 
que diversifiquen les activitats i  mantenint un 
important nombre de llocs de feina. 

18. Afavorirem l’emprenedoria de nous sectors 
econòmics com el de les energies renovables o 
el de les noves tecnologies i afavorirem les pe-
tites i mitjanes empreses de la construcció, 
fusteria, etc. amb les inversions i millores que 
durem a terme al municipi.

19. Promourem  el manteniment del polígon indus-
trial existent i planificarem l’execució de l’am-
pliació del polígon industrial i de nous espais 
logístics.

20. Treballarem coordinadament amb PORTS IB 
per seguir millorant l’estació marítima i els 
serveis que ofereix als ports de Ciutadella.

21. Planificarem, amb tots els sectors econòmics, 
un calendari anual de fires dels diferents sec-
tors productius per tal de poder repartir el po-
tencial econòmic al llarg de l’any i no només 
durant la temporada turística.

22. Potenciarem la celebració de fires i mercats 
existents (casos de Sant Antoni, Stocks, Sant 
Jordi, etc) i altres de noves, amb la col·labora-
ció dels diferents sectors econòmics, i també 
impulsarem la realització de fires i mercats 
com a eina de desenvolupament d’altres activi-
tats: culturals, gastronòmiques, esportives, de 
natura, etc.



26 PSM Ciutadella · PROGRAMA ELECTORAL · MUNICIPALS 26/05/2019

23. Demanarem el reconeixement en el REB de la 
doble insularitat de Menorca i la millora amb la 
connectivitat, per millorar la competitivitat del 
sector econòmic.

24. Estudiarem la possibilitat d’incentius fiscals 
per autònoms i petites empreses de nova cre-
ació, en el marc de les possibilitats del munici-
pi i la capacitat econòmica de l’ajuntament, per 
fomentar i afavorir la creació de llocs de tre-
ball. 

Per fer valdre tot el potencial de Ciutadella com a 
destí turístic. Per açò:

25. Potenciarem els sectors emergents: cultural; de 
natura (excursions, fotografia, etc.), relacionat 
amb el Camí de cavalls i amb altres camins 
públics; esportiu (aquàtic i terrestre); gastro-
nòmic; de patrimoni... com un turisme que no 
està sotmès a la temporalitat, en coordinació 
amb les altres entitats locals i el CIME.

26. Recolzarem l’organització d’esdeveniments 
culturals i esportius rellevants com a reclam 
turístic fora dels mesos d’estiu.

27. Regularem noves formes de pernoctacions a 
l’illa, com el de les autocaravanes.

28. Millorarem les infraestructures de les zones tu-
rístiques per oferir una bona imatge turística 
de Ciutadella i treballarem per aconseguir unes 
urbanitzacions totalment adaptades per afavo-
rir el turisme de persones amb diversitat funci-
onal.

29. Demanarem agilitat al GOIB en l’habilitació de 
l’antiga estació marítima com a centre integral 
de Formació Professional d’hoteleria i turisme.

30. Col·laborarem amb el CIME per obrir les coves 
de Cala Blanca.

31. Posarem en marxa una iniciativa de col·labora-
ció amb patronals, i associacions hoteleres, de 
restauració, de comerços... per l’embelliment i 
manteniment de les zones turístiques i la ciu-
tat.

32. Recuperarem el projecte IQ d’edificis de la ciu-
tat, per donar a conèixer la història de la ciutat 
i augmentarem les indicacions i distintius per 
localitzar els equipaments culturals.

33. Treballarem per aconseguir, si es preveu la seva  
construcció, que el Palau de congressos insu-
lar sigui  a Ciutadella,  com un equipament que 
diversifiqui i desestacionalitzi  l’oferta turística.
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34. Realitzarem actuacions de dinamització a les 
diferents urbanitzacions i a la ciutat. Impulsa-
rem actes del Dia Internacional del Turisme 
amb col·laboració d’entitats i del sector turís-
tic.

35. Renovarem les guies i materials d’informació 
turística del municipi.

36. Ampliarem i dotarem de més recursos el servei 
de socorrisme a les platges.
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