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JUNTS PER CIUTADELLA
Dia 27 de maig, tenim la possibilitat d’iniciar una nova etapa de govern a l’ajuntament de Ciutadella. Una
forma, nova i honesta, de gestionar la política municipal d’acord amb el nostre ideari: manteniment i millora
de la qualitat de vida de tots els habitants de Ciutadella; conservació i millora del nostre paisatge rural i urbà;
i promoció de la cultura i de la nostra llengua.
Així, amb la voluntat de dignificar la vida política, presentam un programa polític pensat per a les persones,
amb una ciutat pensada per als ciutadans i al servei dels ciutadans. Totes les polítiques que durem a terme,
des d’urbanisme a medi ambient, d’educació a serveis socials, d’esports a turisme, totes, estaran pensades per
donar respostes a les persones. Volem una ciutat habitable i que aposti fort pel benestar de tothom.
I per dur a terme totes aquestes propostes, el PSM compta amb gent preparada, amb moltes ganes de fer
feina per la nostra ciutat, amb il·lusió i amb idees. I, sobretot, compta amb persones amb capacitat de gestió,
amb capacitat de govern. Persones que sabran prendre decisions rigoroses, sense improvisar, i des de la humilitat que ens dóna estar convençuts que la política no és res més que el servei al poble.
Un poble que ha de ser escoltat, que ha de poder participar en la política municipal a través d’òrgans de consulta i de decisió de projectes i d’actuacions no només referents a educació, cultura, turisme o serveis socials,
sinó, i sobretot, referents a urbanisme. Amb un Projecte Educatiu de Ciutat que volem impulsar i amb una
ciutat per a persones majors, fillets o persones amb discapacitats, és imprescindible que l’àrea d’urbanisme
tengui una major implicació i un enfocament més social i comunitari de Ciutadella.

Així, conscients i convençuts que un canvi de govern a Ciutadella no només és possible sinó que és absolutament necessari, el PSM aposta per ser la peça fonamental del redreçament de la vida política a la nostra ciutat,
amb el compromís públic de dur endavant, des del govern de l’ajuntament de Ciutadella, unes actuacions que
estem convençuts que reflecteixen els interessos de la gent.
Gràcies per confiar amb nosaltres.

Maite Salord Ripoll
Candidata a l’ajuntament de Ciutadella
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UNA CIUTAT PER A LES PERSONES
1. La ciutat funcional i estètica.
• Creació   d’una Comissió Assessora del Conjunt Històric de Ciutadella
perquè el Pla especial del Conjunt Històric de Ciutadella no detalla les intervencions que s’han de fer en els espais públics (només diu els elements
ornamentals que s’han de conservar -empedrats, elements de forja...- i,
d’una manera molt genèrica, explica com s’han d’emprendre les actuacions
globals als espais més emblemàtics com la plaça del Born i el Pla de Sant
Joan); d’altra banda, tampoc descriu com ha de ser la incorporació a la via
pública de noves edificacions i ornamentacions. Des del PSM defensam la
constitució d’aquesta comissió assessora que vetlli perquè es mantengui la
configuració del nostre casc antic i no s’introdueixin elements que trenquin
la seva fesomia.
• Mobiliari urbà còmode i respectuós amb l’entorn i vegetació a la via pública  perquè el passeig per la ciutat sigui agradable. Sempre que sigui possible, s’han de mantenir els arbres que hi ha i, a més, s’han de crear o adequar
espais a la via pública per posar-hi vegetació. En tots els casos emperò, s’ha
de procurar que la vegetació consumeixi poca aigua.
• Programa de control de coloms al casc antic mitjançant l’aplicació de
mesures que contribuesquin a minimitzar l’impacte de la plaga (captures)
i/o recomanacions preventives i/o correctores adreçades als ciutadans (no
donar-los menjar, instar als propietaris de cases desocupades a tapar els
forats de l’estructura, etc).
• Campanyes d’educació responsable adreçades a les persones que tenen
cans, tot posant al seu abast el material necessari per recollir excrements de
la via pública, principalment en aquelles zones de parcs infantils.
  
• Rendibilització de les obres públiques i soterrament del cablejat de les diferents xarxes de subministrament, a mesura que es facin obres públiques als

carrers de Ciutadella, i preveure els serveis i instal·lacions futures (gas, fibra
òptica...) a partir d’una planificació acurada amb col·laboració amb totes les
empreses i entitats de subministren serveis, per evitar que, un cop finalitzades
unes obres, aquestes s’hagin de tornar a “obrir” en els propers 8 anys.
• Adequar l’horari de les instal·lacions públiques per fer més accessibles els
serveis municipals als ciutadans.
• Pla d’actuació per barriades a Ciutadella que impliqui:
1) Crear espais oberts i zones públiques per jugar, i convertir les places en
zones de descans i convivència.
2) Dinamitzar els barris promovent activitats diverses i distribuint-hi les fires.
3) Millorar l’enllumenat dels barris.
4) Aprofitar la reestructuració del port per integrar-hi la zona de Dalt Sa
Quintana.

2. Espais públics urbans
• La Plaça del Born per als vianants. Treure, gradualment, els vehicles estacionats de la plaça i limitar la circulació, juntament amb un programa de millora
i   embelliment que contempla, també, l’ordenació del carrer de Sa Muradeta
per fer-lo un vertader passeig on eventualment puguin passar cotxes.
• Creació d’aparcaments:
1) Els destinats als vehicles  dels habitants del centre històric.
2)  Els ubicats a la perifèria de la ciutat (Santa Rita, cementeri...).
3) Els soterrats, prioritàriament a la Plaça de la Pau sense descartar, però,    
altres ubicacions.
• Estació d’autobusos: es construiria, prioritàriament, a la zona del Canal
Salat i enllaçaria amb l’autobús interurbà.
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• Pla de millora de voreres per eliminar tot tipus de barreres arquitectòniques urbanes perquè l’accessibilitat i la seguretat dels vianants ha de ser
una prioritat.
• Evitarem, amb el consens dels implicats, els abusos de l’ocupació de la
via pública perquè, en cap cas, la cessió de l’espai públic per a usos privats
provoqui una pèrdua de qualitat de vida per als ciutadans. Volem una Ciutadella per a les persones i no per a les mercaderies.
• Planificar les obres privades per evitar molèsties als ciutadans, pel que
fa al tancament de carrers i l’ocupació de la via pública, amb obligació de
deixar voreres per als vianants.
• Xarxa d’espais públics i d’equipaments esportius de carrer perquè siguin
espais de trobada i de relació social. L’ocupació d’algunes places i carrers amb
equipaments esportius i jocs per a les diferents edats dels fillets i filletes és
una bona forma de fomentar la convivència entre col·lectius i la pràctica de
les relacions socials. S’ha de fer un manteniment adequat d’aquests espais.
• Passadissos urbans segurs. Cal que les places del casc urbà tenguin una
connexió segura amb els altres espais i places públiques, i que tenguin, també, instal·lacions educatives, esportives, culturals i d’oci. Per tant, promourem l’elaboració d’un Pla per crear Passadissos  urbans.
• Caldrà augmentar la presència de la Policia Local a la via pública i la coordinació amb els cossos i forces de seguretat de l’Estat per tal de garantir
la seguretat; i per millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.

3. La ciutat i el seu entorn
• Creació d’un anell verd al perímetre de Ciutadella, que tindria el següent
recorregut: Passeig marítim, Platja gran, Canal Salat, vorera perimetral, Avin-



guda Palma de Mallorca, vorera ronda nord fins sa Vinyeta); i de la Ronda
verda (Canal dels horts, vial paral·lel al santa Bàrbara, S’Albufera, terrenys
públics que hi ha sobre el moll de càrrega i descàrrega, terrenys públics de
cala’n Busquets i Camí de sa Farola).
• Accessibilitat amb bicicleta dins la ciutat. Treballarem per garantir l’accés,
ràpid i segur, a Ciutadella. Es crearan distints circuits i itineraris per a Bicicletes  
(des de la plaça dels Pins fins al polígon industrial, per la Contramurada i pel
Camí de Maó, fins arribar al canal salat; i des del passeig marítim fins la zona
escolar i esportiva. Aquests circuits s’enllaçaran amb les vies de ronda nord i
sud, que tindran carril bici. Els centres escolars serien els punts d’enllaç.
• Accessibilitat amb bicicleta per les carreteres de Ciutadella: a Cala Morell,
Torre del Ram, Sa Farola, Cala’n Bosch.
.
• Xarxa viària: millora de les entrades i sortides de Ciutadella. Fer nous
carrers al marge del desenvolupament urbà per continuar el Camí Caragol,
Màrius Verdaguer, Girona, fins al Polígon industrial. Continuar la via perimetral fins al jaciment de Montefí. Convertir el Camí de Maó en un carrer d’una
única direcció, amb aparcaments i carril bici.
•  Aprofitament dels terrenys que limiten la ciutat per crear zones d’esport
temporal que poden contribuir a donar significació a les zones en transformació i construcció, als espais que  limiten la ciutat i als llocs recentment
urbanitzats.
• Creació de nous espais lliures en les zones no edificades dels voltants de
Ciutadella o de dins el propi nucli urbà com la part de s’Albufera, els urbanitzables públics damunt cala’n Busquets, entre d’altres.
• Donar suport a la nova proposta que ha fet el CIMe per al port de Ciutadella, i el Govern de les Illes Balears. Aquest projecte permetrà cobrir la demanda d’amarraments amb els 200 que es poden crear a cala’n Busquets.
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• Millora de la xarxa de camins rurals:
1) Crear circuits cicloturístics pels camins rurals de Ciutadella. Obrir camins
rurals existents que s’han anat privatitzant de fet i només permetre l’ús amb
bici o a cavall segons les possibilitats de cada tram.
2) Incorporar el camí de cavalls al Pla General.
3) Millorar els camins rurals que donen servei a les explotacions agràries.
• Millora dels equipaments de lleure en la natura de les quals els nostres
joves en puguin gaudir:
1) Edificis del far de Punta Nati per fer-hi activitats culturals i d’oci.
2) Zona recreativa des Pinaret. Consolidar i millorar, juntament amb l’IBANAT, la zona recreativa de Es Pinaret.   Millorar les cases i les diferents infrastructures de la finca.
3) Condicionar el pinar de Cala Blanca, que ha comprat el Govern de l’Estat, per a l’ús públic.
4) Reclamar un ús lúdic i respectuós amb el medi a la finca de Son Olivaret
Vell, que ha adquirit el Govern de l’Estat.
5) Millorar la zona d’acampada educativa de Biniatram.

4. Habitatge i gestió del sòl
• Participació i control públic dels nous creixements urbanístics per tal
d’assegurar el preu assequible del sòl i afavorir, així, un habitatge a preu
assequible a tothom, tot  evitant que el negoci sobre el sòl el facin grans
constructores i/o immobiliàries. La participació pública evita, així, l’especulació urbanística.
• Polítiques de promoció de l’habitatge, de promoció pública, de preus
taxats o de promoció social, en funció de les necessitats d’habitatge de la



població. No és suficient posar sòl al mercat, sinó que s’ha de gestionar
adequadament.
• Àrea d’urbanisme més dinàmica i participativa. S’ha d’articular el sistema
de consultes dels projectes d’obres abans de la seva redacció, amb reunions
amb els veïns afectats i col·lectius interessats, així com amb tècnics d’altres
matèries relacionades amb el projecte que es vol executar (benestar social,
mobilitat, educació, esports....). Dins un projecte educatiu de ciutat i dins
una ciutat per a les persones majors, infants, persones amb discapacitat és
imprescindible que l’àrea d’urbanisme tengui una major implicació i tengui
també un enfocament més social i comunitari de Ciutadella.
• Implantació d’una Inspecció Tècnica d’Edificis per tal de poder garantir la
conservació i l’habitabilitat d’aquells que tenguin més de 25 anys. Preveure
de manera transitòria que en els dos anys següents a l’aprovació de la normativa la passin els edificis de més de 100 anys i el catalogats. En els tres
anys següents els que tenen entre 25 i 50 anys d’antiguitat i en els quatre
anys següents els que tenguin més de 25 anys.
• Borsa d’habitatges de lloguer per promocionar la utilització de les cases
i pisos buits. L’Ajuntament farà d`intermediari entre propietari i llogater per
tal de garantir que el propietari que ha decidit llogar el seu habitatge tancat
cobri cada mes.
• Incorporació en el Consorci Insular de protecció de la legalitat urbanística
en sòl rústic.
• Creació d’una oficina tècnica informativa, de caràcter independent, que
analitzàs l’estat urbà de la ciutat, que informàs a les persones i assessoràs
les entitats interessades (carrers tancats, obres, voreres...)
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UNA CIUTAT AL SERVEI DE LES PERSONES
1. Participació ciutadana.
• Concebre les associacions de veïns com a vertaders agents socials els qual
serveixin per canalitzar les demandes dels veïns cap a l’Ajuntament.  Revitalitzar el paper de les associacions de veïns, coneixedores de la problemàtica,
noves necessitats, etc. de cada barriada, amb trobades periòdiques.  
• Dotar d’espais a les barriades destinats a l’important teixit associatiu que
té Ciutadella per tal de donar suport a la seva valuosa tasca.
• Col·laborar amb el Fons Menorquí de cooperació i impulsar i promoure
l’estalvi ètic entre la ciutadania i ampliar el nivell de col·laboració amb aquelles entitats bancàries que més afavoreixin la implantació de l’estalvi ètic.

2. Atenció a la família.
• Política d’atenció a la família plantejada des d’una perspectiva global
i integral interlligada amb projectes de caire educatiu i preventiu (punts i
tallers) i d’altres d’actuació i intervenció directes (absentisme escolar i altres
situacions de risc psicosocial, aules d’intervenció socioeducativa, famílies en
situació d’especial necessitat, etc).

problemàtiques lligades a l’adolescència.
• Creació una mesa intersectorial per debatre, dissenyar i pactar les mesures per conciliar els horaris laborals, familiars-personals i escolars.
• Millora de l’oferta de serveis a les famílies per conjugar la vida laboral i
familiar:
1) Oferir activitats extraescolars de qualitat.
2) Mantenir les escoles d’estiu i diversificar les seves activitats i ampliar la
seva oferta i el seu horari amb el servei  de menjador durant l’estiu.
3) Consolidar l’escola d’estiu per als joves. Adequar horaris, necessitats de
les famílies, etc.
4) Fomentar nous espais per a ludoteques als barris.
5) Mantenir i incrementar els grups de suport familiar
6) Millorar el suport a les famílies que tenen persones majors o malaltes,
incrementant el servei d’ajuda a domicili. Cuidar al cuidador tot tenint en
compte que els cuidadors de cada vegada són més grans i cuiden a pares/
mares encara més majors.

3. Oferta sociosanitària.
a) Benestar social:

• Creació de programes de formació sobre la parella, la criança dels fills,
l’homosexualitat, etc en forma de punts de trobades i tallers de persones
interessades en un mateix tema.

• Ampliació del centre d’estades diürnes. És un recurs més per a mantenir
les persones en el seu entorn habitual unes hores al dia i alleugerir les famílies cuidadores en l’atenció i cura dels seus majors.

• Creació d’un servei de mediació familiar, coordinat per la figura de la
mediadora familiar, perquè pugui ajudar i facilitar l’enteniment entre els
membres del sistema familiar encara que també entre joves, adults, etc.
tot entenent que la seva feina ha de fer una funció social de prevenció de

• Suport a la vida independent de les persones majors. L’ajuntament ha
de donar suport a les persones majors que volen continuar vivint en el seu
entorn habitual. Per açò s’haurà de potenciar el Servei d’Ajuda a Domicili
(SAD) fins a cobrir les necessitats reals actuals de Ciutadella i preveient les
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necessitats futures d’acord amb la realitat de persones majors de 65 anys i
persones amb discapacitats.
• Creació de pisos tutelats,  per a persones majors que viuen soles, amb
personal especialitzat les 24 hores del dia.
• Polítiques de promoció positiva de la dona. La pobresa de les Illes s’està
feminitzant a causa de la manca d’informació sobre els seus drets. Cal posar
en funcionament programes d’atenció i promoció de la dona per prevenir la
pobresa, amb informació fiscal, jurídica, sanitària, social i assistencial. Creació de grups d’ajuda mútua o auto-ajuda per a dones des d’una vessant
preventiva. L’Ajuntament té la competència en la prevenció i la creació d’un
espai per a la dona, un punt de trobada amb una dinamitzadora on s’abordin temes i qüestions que preocupen la dona.

b) Salut.
• Col·laborar i donar suport als programes del CIM per a salut jove per
millorar els hàbits alimentaris, higiènics...dels joves. En aquest sentit, consolidarem i promourem programes de salut per a joves.
• Pla Municipal de Drogodependències. Continuarem aquest projecte de
coordinació i orientació de les polítiques municipals en matèria de prevenció, atenció i intervenció en aquest àmbit.
• Col·laborar en el Pla Insular de Drogodependències.



c) Persones nouvingudes.
• Pla municipal d’interculturalitat. Continuarem i impulsarem de forma
efectiva, amb més dotació econòmica, aquest projecte de coordinació i orientació de les polítiques municipals en matèria d’acollida, atenció, intervenció i integració de persones immigrants al nostre municipi.
• Creació del mediador intercultural, prioritari si realment es volen dur a
terme polítiques adreçades a propiciar la inclusió i fomentar la participació
dels nouvinguts en la vida de la ciutat.

d) Consum.
• Cementiris. Cal evitar la degradació dels cementiris, dOtant-los dels serveis que obliga a tenir l’actual legislació, així com vetllar perquè es complesqui el que estableix la llei.
• Dinamitzar l’Oficina d’informació al Consumidor, amb la plaça d’inspector de consum coberta  i  fent que sigui l’encarregat de promoure el consum
responsable.

4. Ensenyament.
• Planificar els nous equipaments escolars per atendre les demandes.
1) Un nou institut a la zona esportiva.
2) Una nova escola d’educació infantil  a la zona de Dalt Sa Quintana.
3) Noves instal·lacions per a l’escola d’adults.

• Donar suport a les entitats que treballen en el camp de la salut.
• Consolidar el procés de municipalització de les escoles d’Educació infantil.
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• Fer un manteniment adequat dels centres escolars, tot planificant amb
els responsables dels centres educatius les prioritats.

5. Infrastructures culturals.
• L’Ajuntament ha de liderar i incentivar les activitats culturals de Ciutadella
a partir de les següents línies polítiques:

a) Quant a creació artística.
• Construcció, al palau Saura Morell, d’un centre per a les arts visuals que
sigui polivalent i que tengui en compte les diferents tendències de les arts i
que col·labori amb els altres centres de formació, regulada i ocupacional per
introduir les noves tecnologies.
• Promoció de nous espais per a l’art en brut per assajos de grups de teatre, música i arts plàstiques.

b) Quant al patrimoni històric .
• Ciutadella ha de conservar i divulgar el patrimoni històric i arqueològic i
contemporani a través de la promoció d’estudis, exposicions, conferències,
etc.
• Completar el projecte de museu del Palau can Saura, convertint-lo en un
punt dinàmic de serveis i informació cultural de Ciutadella (entès com un
centre de referència cultural per als ciutadans i visitants).
• Arxiu Municipal. Cal ubicar definitivament l’Arxiu Municipal en un espai
on s’hi puguin incorporar arxius particulars d’estudiosos, d’indústries i ne-



gocis de Ciutadella, familiars..., i que aquest englobi tant l’arxiu històric com
l’administratiu ( atès que l’arxiu administratiu, amb el temps, esdevé històric). Completar la seva catalogació i posar-lo a disposició dels historiadors.

c) Quant a la projecció i divulgació de la
creació artística.
• Execució del projecte de Palau de congressos i auditori que s’ha de construir l’OAR, on s’ha d’instal·lar l’Escola Municipal de Música i l’Agrupació
Municipal de Ciutadella .
• Executar el projecte de rehabilitació del Teatre des Born.
• Promoure la construcció d’un teatre modular que serveixi d’alternativa al
teatre des Born mentre es rehabiliti.
• Foment de les aules de teatre, garantint una sortida per poder practicar
la seva afecció.
• Mesa del Teatre. L’Ajuntament, conjuntament amb totes les entitats i
associacions implicades, fomentarà el contacte entre les aules de teatre i les
companyies de teatre afeccionats i es promourà la coordinació de les actuacions de les companyies per tal d’evitar coincidències.
• Consolidar la Sala d’exposicions del Roser, alternant exposicions de pintors de renom amb la difusió de l’obra de pintors menorquins contemporanis.
• Col·laborar amb les escoles d’arts visuals a l’hora d’elaborar la cartelleria
i material divulgat de les activitats de l’Ajuntament.
• Possibilitar la creació de sales de cinema i projeccions.
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• Consolidar una fira de la cultura a Ciutadella, amb els creadors i artistes
de Ciutadella, i amb les entitats culturals de l’Illa i de fora de Menorca, en
la qual es mostri el treball que realitzen els artistes, escriptors i músics de la
nostra Illa.
• Creació d’un equip multidisciplinar per coordinar la política cultural i de
les arts visuals de Ciutadella, que treballi en la següent línia:
1) Promogui l’elaboració de projectes expositius.
2) Apropi els espais culturals als ciutadans.
3) Creï rutes sobre el patrimoni històric, etnològic i cultural.
4) Tregui l’art al carrer.
5) Impulsi projectes de col·laboració entre les escoles d’art visual i les de
música i dansa.
6) Dissenyi el muntatge d’exposicions als espais que gestiona l’Ajuntament.
7) Elabori carpetes didàctiques sobre el patrimoni i les activitats culturals i
artístiques de Ciutadella i Menorca.

6. Esport.
• Creació d’una escola municipal de l’esport en col·laboració amb els clubs
de Ciutadella, per fomentar l’Educació en l’esport, millorant la formació dels
monitors i entrenadors. Aprofitar també els plans de formació ocupacional
que les diferents administracions i entitats realitzen.
• Acabar l’ordenació de la zona esportiva de Ciutadella perquè sigui concebuda com un únic espai per als vianants i bicicletes. Per això treballarem
en:
1) La Creació d’espais semioberts a l’entorn de les instal·lacions esportives
municipals que permetin un espai controlat de joc i de trobada per a infants,
joves i gent gran, interrelacions social de les famílies, una tasca de difusió i
d’educació i un vincle extern de la instal·lació.
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2) Execució del projecte d’una pista voltadora per bicicletes, i pista d’atletisme       en el centre (esport compatible amb el ciclisme i que, per tant, es
podien practicar alhora).
3) Execució  del projecte de zona de tir amb arc al costat de la voltadora
de Ciclisme.
4) Noves pistes de tennis. La zona esportiva compta amb un espai al costat
de les pistes,  entre les pistes de tennis i el camí de Maó. En aquest espai s’hi
construiran noves pistes que permetran cobrir la demanda existent (alhora
ajudaria a millorar aquesta part del casc urbà de Ciutadella).
• Pistes tapades a les escoles d’Educació infantil i primària. Cal millorar les
instal·lacions esportives dels centres docents perquè es pugui practicar l’esport durant  tots els dies de l’any i s’han d’aprofitar per fer activitats esportives a les barriades (ja  que després de l’horari escolar són poc utilitzades).
• Esport i joc a les places i espais públics. Els espais oberts de la ciutat són
un lloc idoni perquè els infants i adolescents es reunesquin i practiquin activitats. El disseny d’aquests espais ha de contemplar la possibilitat de practicar determinats esports i jocs a les places i espais públics de Ciutadella.
• Ampliació de l’oferta i dels serveis de les escoles esportives. Durant els
últims anys l’oferta de les escoles esportives municipals s’ha ampliat considerablement. Cal seguir oferint noves activitats i descentralitzant l’activitat
a les barriades, aprofitant les instal·lacions esportives dels centres escolars i
establint convenis amb clubs i empreses esportives de Ciutadella.
• Implicar els clubs en la gestió i el manteniment de les instal·lacions esportives.
• Piscina coberta a la zona esportiva de Ciutadella, per donar resposta a
les demandes.
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7. Joventut.
• Espai múltiple per a adolescents o casal de joves. Els adolescents d’entre
12 i 16 any no tenen espais on passar les seves hores d’oci, estan en una
edat que no poden accedir a les ofertes privades dels adults, i per això
plantejam la creació d’un Espai múltiple per a adolescents amb un animador/educador; on puguin desenvolupar les seves inquietuds o simplement
trobar-se amb els amics.
• La ludoteca. Cal definir la ubicació definitiva de la ludoteca, perquè en
aquest moments té una ubicació precària i costosa per a l’Ajuntament.
• Elaborar un programa de prevenció i abordatge del conflicte juvenil: propostes d’oci, incorporació al món laboral, etc.
• Pla per a l’ús de les instal·lacions esportives fora de l’horari lectiu com a
alternativa d’oci juvenil.

8. Hisenda.
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9. Medi Ambient.
• Prevenció de fuites a partir de la millora de les xarxes d’abastament dels
nuclis de població.
• Programes d’estalvi d’aigua a les instal·lacions  públiques i als edificis i  
instal·lacions privades, així com una taxa d’aigua amb tarifes progressives en
funció del consum, premiant a qui manco consumeix. Per altra part s’ha de
fomentar la construcció i ús de cisternes per a la recollida d’aigües pluvials
en els habitatges i potenciar l’ús de l’aigua de mar en la instal·lació de piscines en edificis de la vorera.
• Control estricte sobre la qualitat de la depuració. Fomentar la reutilització d’aigua depurada per a la jardineria i l’agricultura per, d’aquesta manera,
evitar l’important consum d’aigua que suposen les activitats agrícoles.
• Vigilància i control del funcionament dels sistemes d’abocament de residus de les indústries. Cal estudiar la possibilitat de construir una depuradora
només pel polígon industrial. Al edificis i instal·lacions de grans consum
d’aigua potenciar la instal·lació de la xarxa d’aigües grises.

• Els serveis han de ser accessibles a tothom i, per això, les taxes s’han
d’adequar a aquest principi. Eliminació d’aquelles que consideram innecessàries, com la de matrimonis.

• Jardins. Establiment d’una clàusula limitant a espècies mediterrànies les
autoritzades a la sembra, per tal de garantir una utilització racional dels
recursos hídrics.

• Els impostos han de ser progressius i redistributius, de manera que repercutesquin més damunt les economies més altes.

• Contaminació acústica, produïda principalment per vehicles motoritzats.
S’ha de practicar un control estricte i continuat per tal de disminuir-la, aplicant de forma rigorosa el vigent Reglament municipal sobre renous.

• La gestió econòmica de l’Ajuntament ha de controlar la despesa i potenciar les inversions.

• L’Agenda Local XXI , ha de propiciar accions més ambientalistes en la
gestió de i els serveis que es generen des de l’Ajuntament.
• Instal·lació als edificis municipals de centrals solars fotovoltàiques (on
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sigui possible tècnicament) connectades a la xarxa elèctrica en aplicació del
decret que permet als particulars i empreses vendre la totalitat de l’energia
solar i injectar-la a la xarxa elèctrica general. A les obres públiques, pot ser
un dels criteris a tenir en compte hora d’adjudicar concursos de projectes.
• Promoció de l’estalvi energètic i de recursos (paper, aigua, energia) en
totes les àrees de l’Ajuntament.
• No autorització de camps de golf, tenguin o no infrastructura turística
complementària, ja que suposen un greu atemptat contra els recursos naturals.
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les urbanitzacions.
• Millora de l’oferta complementària destinada als turistes tot aprofitant
les instal·lacions culturals, esportives, i d’oci existents a la ciutat.   Des de
l’Ajuntament s’ha de promocionar d’una manera global les activitats complementàries públiques i privades que hi ha al municipi en les fires turístiques i entre els majoristes.
• Foment de les activitats complementàries d’hivern per afavorir el turismes de ciutat els caps de setmana.
• Conservació de l’entorn de les platges urbanitzades.

• Foment de la reutilització, el reciclatge i recollida selectiva en la gestió
dels Residus sòlid urbans. Una vegada s’ha posat en funcionant  la recollida
selectiva de vidres plàstics i paper, cal iniciar la recollida de residus orgànics
i d’oli amb contenidors dins el nucli urbà.
• Substitució progressiva de l’enllumenat públic per bombetes de baix consum.
• Ampliació de l’ecoparc pel volum de residus que s’estan recollint des de
la seva inauguració.

•  Incorporar Es Castellà dins la xarxa monumental que gestiona el CIM.
• Pla de millora de les urbanitzacions a 10 anys vista,  consensuant-lo amb
els veïns afectats i amb els empresaris de la zona.
• Millora del transport públic de Ciutadella amb les urbanitzacions i les
platges dels altres termes municipals.
• Elaboració de rutes culturals, paisatgístiques, arqueològiques, i d’activitats d’oci.

• Accés públic a les platges d’Algaiarens.

10. Turisme i ciutat.
• Elaboració de plans integrals de millora de les urbanitzacions, igual com
farem amb les barriades de Ciutadella, donant usos a les zones verdes facilitant l’accessibilitat i posant vegetació a les vies públiques i millorant la
calçada i les voreres. Igual que al cas urbà s’han de dissenyar i executar
projectes per a vianants i millorar l’accessibilitat del carrers més transitats de

• Neteja i conservació de les platges verges, amb accessos obert durant tot
el dia, tant a l’hivern com a l’estiu.
• Fomentar l’ús del transport públic a les platges verges per tal d’evitar
la saturació de cotxes, així com fomentar les diferents formes de mobilitat
urbana sostenible.
• Eliminar CITUR per evitar doblar esforços i despesa. Apostam per la promoció integral del turisme a Menorca.
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11. Artesania, Comerç i Indústria.
• Dinamitzar la Plaça del Mercat i promoure la seva integració dins els circuits comercial del centre històric de Ciutadella a través de la consolidació
del “Mercat agrari”.  
• Afavorir les activitats industrials, comercials i artesanals, amb el suport de
les administracions que tenen la competències en el foment de les activitats
econòmiques. Proposam:  
1) Creació d’una   oficina, de suport i promoció de noves empreses, en
col·laboració amb el Consell Insular i el Govern de les Illes,  d’orientació als
possibles empresaris  sobre el tràmits legals per accedir a crèdits, subvencions, obligacions, promoció, etc.
2) Mesures de suport al petit comerç i adaptar la normativa municipal al
que preveu la llei de comerç i el Pla Director comercial de les Illes pel que fa
a la limitació de  instal·lacions de grans superfícies comercials.
3) Transformació del casc antic de Ciutadella en un “Centre Comercial a
Cel obert”  i executar-lo com un pla pilot per ampliar-lo a les diferents zones
comercials de la ciutat i les urbanitzacions.
4) Col·laboració en la promoció dels productes d’empreses de Ciutadella,
ja sigui en fires o en  promocions cap als turistes... L’Ajuntament ha de col·
laborar amb les administracions competents per tal de incentivar la artesania de Ciutadella, fomentant la comercialització els seus  donar a conèixer al
visitants el productes manufacturats que es fabriquen a la nostra Illa.
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