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JUNTS PER ES CASTELL

El 27 de maig podem decidir la composició de l’ Ajuntament des Castell del pròxim mandat. Aquesta és una
responsabilitat de ciutadania que mereix una reflexió important perquè hem de ser capaços de plantejar un
bon futur pes Castell, un futur a llarg termini.
La coalició PSM-Verds és una força d’esquerres, menorquinista i ecologista que treballa pel progrés de la
nostra societat, per la defensa de la cultura, la llengua i el medi ambient, per una economia sostenible i una
societat justa.
Les persones que formem la candidatura PSM-Verds a l’ajuntament des Castell ens comprometen a dur
endavant una gestió eficaç i honesta, que cerqui solucions als problemes dels nostres veïns, a millorar el funcionament de l’Ajuntament.
Volem estalonar l’economia del poble, i per açò hem d’impulsar la cooperació entre les diferents administracions i els sectors empresarials (polígon industrial, pla de comerç).
Volem un desenvolupament que proporcioni un futur sostenible i respectuós amb el medi ambient, impulsant
la qualitat en lloc de la quantitat en sectors com el turístic.
Volem un Ajuntament transparent, plural, dialogant, on els interessos generals no es vegin sotmesos al benefici privat.
Volem una política social encaminada a superar l’exclusió social, a facilitar unes millors condicions de vida als
sectors més desfavorits de la nostra societat (persones majors amb pocs recursos).
Volem impulsar des de l’Ajuntament una àmplia oferta cultural i educativa. Creiem en la cultura com un element de transformació de la societat i de superació personal de l’individu.
Volem un poble amb vida pròpia, no un poble dormitori. Volem un poble amb il·lusió.
Així, i amb el suport de tots els ciutadans i ciutadanes, després del 27 de maig seguirem treballant.
Gracies per endavant,

Maria José Fullana Díez
Candidata a l’Ajuntament des Castell

Raül Escandell Preto
Candidat a l’Ajuntament des Castell
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SALUT I BENESTAR SOCIAL
El dret al benestar que proposam pes Castell es fonamenta en la promoció de la salut, l’educació i la protecció dels drets socials per part de
l’Ajuntament com a administració més propera al ciutadà. També s’han
de tenir en compte les responsabilitats que corresponen al Consell Insular de Menorca i al Govern de les Illes Balears.
L’activitat dels serveis socials es dirigeix a la millora de la qualitat de
vida de totes les persones i particularment de les més vulnerables, fent
efectiva una política social preventiva, universal i integral.
La població de més de 65 anys augmenta considerablement, fruit de
l’allargament de l’esperança de vida. Les pensions baixes, els canvis
en l’estructura familiar i l’extensió de noves malalties (alzheimer) fan
d’aquest col·lectiu objectiu prioritari de la política de serveis socials.
Desenvolupar un model de municipi que faci més assequible la plena
integració de les persones discapacitades, tant en l’àmbit laboral com
en tots els altres àmbits (cultura, educació, salut, esports, habitatge,
treball...).
És necessari donar suport a la família en diferents àmbits: a les mares
treballadores, a les famílies nombroses i monoparentals, a les famílies
que tenen cura de persones majors i persones que no poden valer-se
totes soles, etc. Posant a l’abast de les famílies diferents serveis, conciliant els horaris dels serveis municipals (guarderia, oficines d’atenció als
ciutadans, etc.), amb la jornada laboral (conciliació familiar).
Per això, des del PSM-Verds treballarem:

1. Benestar Social
• Ampliació dels serveis socials del municipi: suport a la vida independent de les persones majors (ajuda domiciliària personalitzada), creació
de la figura del mediador familiar. Augment del personal especialitzat i
dels mitjans per poder dur a terme la seva feina.
• Dinamització de la vida social i cultural de la gent gran, amb la col·
laboració de les entitats del poble.
• Mancomunar alguns serveis amb els pobles veïns.

2. Infància
Impulsar un model de municipi que tingui en compte les necessitats
i els interessos de la infància en tots els àmbits i que faciliti el seu desenvolupament saludable.
• Volem un poble amic dels infants. Creació d’espais de joc i lleure
per als més petits.
• Impulsar recursos educatius de temps lliure.
• Prevenir la inadaptació social a causa de condicions ambientals, desestructuració familiar, absentisme escolar i d’altres.
1. Detecció precoç de situacions de risc i maltractaments i coordinació
amb els serveis específics.
2. Organitzar un taller de mares i pares que orienti i doni suport a les
famílies en l’educació dels al·lots i al·lotes.
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3. Discapacitats
• Supressió de barreres arquitectòniques a les vies i als equipaments
públics (oficines d’atenció al ciutadà fàcilment accessibles, ascensor a
l’Ajuntament, etc.) i a les entitats privades, mitjançant una política de
suport i subvencions.

• Sol·licitarem la creació de noves places de metges, per aconseguir
que el nostre poble gaudeixi de tots els serveis sanitaris necessaris. No
ens conformam amb la nova Unitat Sanitària, volem rebre una millor
atenció.
• Realització de campanyes i programes d’educació sanitària i preventiva (cursos d’alimentació des de la infància a la tercera edat).

• Preveure la possible assistència especifica domiciliària.
• Compliment del reglament d’activitats nocives, molestes i insalubres.
• Col·laboració amb els centres ocupacionals.

4. Mobilitat

• Comunicar a la ciutadania els seus drets com a consumidors/es defensats a l’Oficina municipal d’informació al Consumidor/a.
• Fer complir la normativa sobre tabac i l’alcohol a les instal·lacions
esportives i socials que depenguin de l’Ajuntament.

• Impulsar un poble per a les persones, per a grans i petits, sense
barreres arquitectòniques, amb espais verds. Un poble per als vianants
i no per als cotxes.
• Instaurar el dia sense cotxes al centre urbà.
• Creació d’un bono-bus municipal, amb especial atenció a les persones amb més necessitats i a les famílies nombroses.

5. Salut
Un municipi saludable dissenya la seva política tenint en compte que
La millora de la salut també depèn dels estils de vida, les condicions
mediambientals i d’altres mesures econòmiques, polítiques i socials.
Proposem, en matèria de salut, les següents línies d’actuació: defensa
de l’atenció sanitària en el municipi i protecció i promoció de la salut.

6. Joventut
Per elabor una bona política juvenil partim de la base que el jovent
d’avui necessita, a més d’activitats en el camp del lleure, una bona formació, assessorament, una feina digna i estable, possibilitats d’emancipar-se i de començar un projecte de vida propi...
Es per això que el pilar fonamental de la política de joventut és que
aquesta estigui gestionada comptant amb la participació directa dels
joves a l’hora de tirar endavant els seus projectes.
• Crear un Casal de Joves, amb el suport d’un coordinador municipal.
La rehabilitació de les coves de davall el camp de futbol proporcionarà
un local adequat per instal·lar aquests equipaments juvenils i culturals.
• Crear un punt d’informació juvenil, actualitzat i ben equipat, a l’Ateneu.
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• Creació de la plaça de dinamitzador social i cultural a l’ajuntament.
• Rehabilitació de l’Escola de Natura de Trebalúger, per destinar-la a
activitats socials.
• Posar en marxa polítiques orientades a fomentar la informació, la
preparació i la inserció laboral dels joves (impulsar la formació d’escoles
taller).
• Estimular l’oci responsable i l’esperit participatiu i crític (impulsar
tasques de voluntariat, d’intercanvi d’estudiants).
• Les activitats impulsades des de l’Ajuntament han de preveure uns
horaris adaptats a les diferents edats dels joves.

8. Habitatge
• Creació d’una borsa d’habitatges de lloguer.
1. Impulsar l’oferta d’habitatges de lloguer públics.
2. Incentivar el lloguer en el sector privat, especialment pel que fa a
les cases deshabitades (Bonificacions a l’IBI).
• Creació d’un ITV d’habitatges.
• Potenciació de la rehabilitació dels habitatges antics.
• Afavorir l’accés a habitatges de preu assequible a les persones amb
pocs recursos (jubilats, joves, aturats, nouvinguts, etc.).
• Crear un programa de compartició d’habitatges a canvi de serveis.

• Potenciar l’associacionisme juvenil i les activitats dirigides als joves.
• Signar convenis amb les entitats del poble per dinamitzar i donar
alternatives de lleure a la gent jove.

7. Esports

9. Nouvinguts
• Impulsar polítiques actives per afrontar el fenomen de la immigració, centrades en els següents eixos: educació, habitatge, treball, integració cultural i igualtat de gènere.

• Un pavelló poliesportiu, adequat a les necessitats actuals.
• Impulsar que l’esport sigui un mitjà d’educació: esport base, potenciació dels esports no competitius.

• Promoure plans d’acollida per a les persones nouvingudes mitjançant l’educació i el coneixement de la nostra llengua i cultura.
• Creació d’un punt d’informació per a persones nouvingudes.

• Possibilitar la pràctica esportiva a les persones amb discapacitat i a
la gent gran.
• Millora i manteniment de les instal·lacions esportives existents, potenciant noves activitats.

10. Altres polítiques:
• Prevenir i detectar la violència familiar i col·laborar amb els serveis
específics d’atenció a la dona.
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LLENGUA, CULTURA I EDUCACIÓ
1. Educació
Des del PSM-Verds entenem que l’educació no és una tasca únicament a realitzar per als centre educatius. Creiem en una política educativa que abraça diferents àmbits i agents de la societat. No obstant
això, som conscients de la importància de l’etapa educativa de 0-6
anys i que hem de treballar des de la perspectiva d’etapa. A més, l’educació secundària obligatòria ha d’insistir en el seu sentit inicial: oferir
educació i formació bàsica per desenvolupar-se íntegrament com a
persona, capaç d’exercir els seus drets i afrontar les obligacions dins de
la societat, independentment de si es segueixen estudis posteriors o de
si s’incorporen al món laboral.
Per això treballarem per:
• Impulsar la construcció d’un Institut d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), amb els equipaments esportius adequats, aportant l’Ajuntament els terrenys necessaris, al voltant de l’actual zona escolar. Rehabilitació i adaptació a les necessitats actuals de l’escola Ruiz i Pablo
i de l’escoleta.
• Un major suport a l’escola d’adults.
• Consolidar el sistema d’ajudes als joves del nostre poble dotant de
beques els estudiants. Reclamar a les diferents administracions un major suport al transport escolar, que ha d’estar subvencionat a totes les
etapes educatives, i la gratuïtat dels llibres de text, que han de ser propietat de centre educatiu i ser reutilitzats durant un període de temps.
• Elaborar del Projecte Educatiu de poble, que ajudi a consensuar
uns valors i objectius comuns que inspirin les actuacions públiques i
les privades.

2. Llengua i cultura
Més enllà de solucionar el dèficit en infraestructures culturals de tot
tipus, una política cultural moderna és aquella que posa l’accent en la
confluència d’elements que fan possible el progrés integral de l’ésser
humà a través de la plena utilització de la seva capacitat crítica, creativa i de comprensió de la globalitat d’aspectes de la nostra societat. La
cultura és, en aquest sentit, una mena d’educació en la complexitat.
Una política cultural no pot ser una política feta a la mesura de les
circumstàncies del present sinó a la mesura d’una projecció cap al futur.
I aquesta tasca d’inventar, crear, musicar, narrar el futur requereix instruments de coneixement i de planificació de la política cultural.
Per això des del PSM-Verds treballarem per:
• Construir un nou Ateneu Municipal al solar del nou aparcament del
carrer Miranda de Cala Corb, amb suficient capacitat per poder incorporar noves activitats. Activació i millora del funcionament de l’Ateneu
Municipal. Trasllat de la biblioteca al local de l’Ateneu, per disposar de
més espai.
• Adequació dels horaris de l’Ateneu i la Biblioteca a les demandes
de la societat.
• Redacció d’un nou catàleg per recuperar el patrimoni històric des
Castell.
• Donar suport a la investigació (establir un premi d’investigació, amb
la col·laboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis) i la divulgació sobre
el nostre terme.
• Promoure la llengua i la cultura de Menorca per difondre el seu
coneixement entre tots els ciutadans del nostre poble, amb:
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1. Campanyes de suport a la normalització lingüística en els àmbits de
la vida quotidiana: comerç, empresa, entitats culturals i esportives.
2. Un servei públic d’assessorament lingüístic (promoció de la retolació en català, bosses, etc.).
3. Promoure cursos que ofereixin la possibilitat d’integració lingüística
tant en edat escolar com d’adults.
• Nomenar un coordinador municipal de Ràdio es Castell per fomentar la qualitat i la participació ciutadana, des d’un àmbit cultural, edu-

catiu i d’oci.
• Realitzar convenis amb les entitats culturals del poble, per donar
suport a la xarxa d’associacions existents al municipi i fomentar les
activitats culturals que desenvolupen.
• Potenciar les activitats culturals adreçades als infants.
• Aprofitar les instal·lacions escolars per a la vida cultural i esportiva
del poble.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
• Fomentar la participació de la gent en els òrgans de consulta i de
decisió de forma efectiva, afavorint la democràcia real i la participació
ciutadana, per convertir el poble en agent actiu de les decisions municipals:
1. Modificar els reglaments municipals per garantir que les propostes
dels ciutadans arribin al ple i siguin discutides.
2. Regular i promoure l’elaboració de pressupostos participatius.
3. Crear fòrums d’àmbit local per discutir i donar resposta a les problemàtiques del poble.

• Creació de l’oficina de l’Agenda Local 21.
• Creació d’una Regidoria d’Atenció Directa al Ciutadà.
• Afavorir la participació directa de les entitats culturals, esportives i
socials en tots els àmbits de la vida ciutadana.
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ECONOMIA I URBANISME
1. Economia
En la societat actual, el creixement econòmic descansa sobre tres pilars bàsics: infraestructures, educació i investigació. L’Ajuntament, dins
de les seves possibilitats, ha d’impulsar el desenvolupament econòmic
del municipi.
• Fomentar la diversificació econòmica donant una nova empenta als
sectors primari (cultius biològics) i secundari (artesania), així com a les
noves tecnologies.
• Impulsar la segona fase del polígon industrial.
• Engegar un pla estratègic de comerç, amb la col·laboració dels comerços del poble.

• Rehabilitació de la Torre d’En Penjat i condicionament per a la seva
visita.
• Promoció del turisme alternatiu amb la recuperació dels camins rurals.

3. Urbanisme
• Impulsarem un desenvolupament urbanístic del municipi racional,
d’acord amb els plantejaments de la declaració de Menorca Reserva
de Biosfera i el PTI, per afavorir un creixement sostenible que permeti
conservar els recursos naturals de l’Illa.
• Adaptació del Pla General a la legislació actual (Directrius d’Ordenació Territorial i Pla Territorial Insular).

• Creació d’un mercat d’artesania amb les entitats i comerciants.
• Aconseguir, amb convenis amb altres institucions i acords amb les
companyies privades, que el nostre poble disposi d’unes bones infraestructures per a les telecomunicacions de tercera generació.
1. Impulsar la construcció d’una central telefònica digital.
2. Facilitar l’accés a Internet a tots els ciutadans: cursos, convenis amb
entitats del poble per a la creació d’àrees wifi.

2. Turisme Cultural i alternatiu
• Promoció del turisme cultural, amb la col·laboració entre entitats
públiques i privades, amb especial atenció a les construccions britàniques del segle XVIII: Fort de Malborough, Torre d’En Penjat, Castell de
Sant Felip.

• Volem una mateixa normativa urbanística per a tot el nucli urbà,
sense tractes especials, inclòs Repòs del Rei.
• Restricció del creixement urbà fora dels nuclis consolidats.
• Aplicació de la disciplina urbanística.
• Millora de les infraestructures del poble i les urbanitzacions: construcció o millora d’aceres, asfaltat, il·luminació pública, etc., a tots els
punts del municipi on sigui necessari.
• Creació de la xarxa de sanejament a Trebaluger, cala de Sant Esteve
i Sínia Riera.
• Major coordinació de les obres públiques i privades (limitació de
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l’ocupació d’aceres impedint el pas als vianants).

5. Canvi climàtic

• Finalitzar les obres d’ampliació del Cementiri.

4. Entorn urbà i mobilitat

• Racionalitzar el consum energètic. Fomentar l’ús d’energies netes i
renovables més respectuoses amb el medi ambient.

• Estudi de la xarxa viària per tal de racionalitzar el tràfic rodat.

• Creació del “poble solar” estalonant la instal·lació d’energia solar
tèrmica i fotovoltaica.

• Cercar alteratives a la problemàtica de l’aparcament, creant noves
zones on estacionar els vehicles a les afores del poble. Possibilitar la
construcció d’un pàrquing soterrat (a l’aparcament de l’escola).
• Impulsar la reforma i millora qualitativa de les instal·lacions turístiques existents (fems, renous, horaris, terrasses, etc.).
• Millora de l’entorn urbà del municipi: neteja, papereres, jardins, un
punt verd ben gestionat i situat en un lloc controlat.
• Millora de la recollida selectiva dels fems a tot el municipi (vidre,
paper, matèria orgànica).
• Creació de pipicans.

• Promoure l’estalvi energètic tant públic com privat, com a mesura
més eficaç.
• Tenir en compte l’eficiència energètica i elaboració de Plans de Coherència Ambiental (orientació, aïllament,etc.) en l’ampliació o construcció de nous edificis municipals (ajuntament, poliesportiu, col·legi
públic, escoleta infantil, institut de secundaria, geriàtric, etc.).
• Bonificacions a l’IBI de les cases i edificis bioclimàtics.
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