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JUNTS PER MAÓ
La coalició electoral PSM- Entesa Nacionalista i Els Verds de Menorca posa a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de Maó aquest programa electoral que ha de ser entès com un veritable compromís i no com un rosari de
promeses. Aconseguir una ciutat encara més habitable, amb més serveis i prestacions, amb suficients equipaments culturals, educatius i esportius, emmarcada en un esquema de mobilitat a la mida de les persones i
oberta a la participació ciutadans, és el nostre objectiu i la nostra fita de cara als propers quatre anys. Des del
PSM-Verds treballem per una ciutat que mira el futur amb optimisme i amb la seguretat que els seus representants polítics actuaran sempre en funció dels interessos generals dels maonesos i maoneses.

Tomeu Febrer
Candidat a
l’alcadia de Maó

Maria Josep Morell
Número 2 de la llista municipal

Manuel Pérez
Número 3 de la llista municipal
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1. UNA CIUTAT PER A LES PERSONES
Des del PSM-Verds ens marquem una prioritat absoluta en la tasca municipal:
avançar en el disseny d’una ciutat a la mida de les persones, una ciutat que
sigui amable amb els seus veïns, una ciutat amb un entramat viari racional,
un Maó que equilibri el dinamisme econòmic amb el respecte l’entorn natural
i la seva riquesa patrimonial i cultural. Un Maó que assumeixi el repte de la
modernitat en la seva planificació urbana, sense deixar de costat les polítiques
solidàries i de compensació de desigualtats.

1.1. Un nou Pla General
Amb motiu de les passades eleccions, el 2003, el PSM-Entesa Nacionalista
i Els Verds pregonaren urgentment la necessitat de la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana. Avui, aquest objectiu és ja un procés en marxa en el qual
ja s’han anat incorporat nombroses aportacions del grup municipal del PSM.
Així i tot, i conscients de la importància de la finalització amb èxit d’aquest
procés, des del PSM-Verds seguirem treballant per aconseguir un PGOU que
doni solució a les mancances existents, que aposti per un desenvolupament
sostenible, que aporti possibilitats de nous equipaments en tots els àmbits de
l’activitat ciutadana i que eviti qualsevol possibilitat d’interpretacions incorrectes.

1.2. Política d’habitatges
Malgrat que la competència en aquesta matèria recau en el Govern de les
Illes Balears, des del PSM-Verds apostem per a la col·laboració institucional per
donar resposta a la problemàtica en què molts ciutadans es troben a l’hora
d’accedir a un habitatge, especialment els més joves o els que gaudeixen de
menys poder adquisitiu. Per aquest motiu, proposem una sèrie de mesures
que, des de l’àmbit municipal, pretenen fer menys dificultós l’accés a l’habitatge:

• Posada en marxa d’un programa d’habitatge en règim de lloguer. Adreçat a
joves, en col·laboració amb l’Institut Balears de l’habitatge, pretén oferir entre
50 i 60 habitatges municipals que, en règim de lloguer, s’oferiran per a joves
del municipi, a un preu taxat per un període màxim de cinc anys.
• Posada en marxa d’un programa de rehabilitació d’habitatges desocupats.
S’oferirà al Govern de les Illes Balears la col·laboració municipal per dur a
terme aquest programa que possibiliti la sortida, al mercat del lloguer, de les
cases i pisos desocupats. Les administracions públiques implicades assumiran
l’aval i la garantia davant dels arrendadors.
• El PGOU reservarà el sòl necessari per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, per a venda i lloguer.

1.3. Mobilitat
La creixent complexitat de les ciutats actuals, entre les quals Maó no és una
excepció, obliga que es configurin propostes integrals de mobilitat que possibilitin una ciutat més habitable, més amable amb els ciutadans i ciutadanes
que hi habiten i menys agressiva amb els visitants; en definitiva, més adequada per a un correcte desenvolupament de la vida urbana.
En aquest sentit, el PSM-Verds assumeix el compromís d’aprofundir en el
contingut de l’actual pla de mobilitat de l’Ajuntament de Maó, recollit en la
proposta de la revisió del PGOU, que tingui en compte els següents punts:
• Pla d’aparcaments dissenyat per afavorir que la ciutat es vegi descarregada,
el màxim possible, de la pressió que suposa l’alt índex de circulació i aparcament de vehicles privats motoritzats.
• Reordenació de la xarxa viària, en base als següents criteris: establiment
d’eixos bàsics de circulació de vehicles privats a motor, graduació de la resta
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de carrers tot donant prioritat als vianants, al transport públic i bicicletes, i assignant-los una classificació organitzativa adient per a la pacificació del trànsit
urbà.
• Construcció d’una xarxa ciclista i per a vianants, on aquest trànsit tingui
prioritat sobre el de vehicles motoritzats, de caràcter urbà i que connecti els
principals punts de la ciutat.
• Col·laboració amb els ajuntaments de Sant Lluís i Es Castell per a la construcció mancomunada d’una xarxa per a ciclistes i vianants de caràcter interurbà.
• Establiment d’itineraris urbans per a infants a fi que aquests es puguin desplaçar al seu centre escolar a peu o en bicicleta.
• Supressió dels anomenats “punts negres” per a vianants a totes les barriades del municipi, previ estudi i diagnòstic de la situació.
• Pla integral de voreres, amb l’objectiu d’aconseguir, de forma prioritària,
l’eliminació de tots els obstacles que impedeixen el pas dels vianants. Ordenació i adequació de les rampes i passos de vianants, eliminant qualsevol barrera
arquitectònica encara existent, a fi d’assegurar una mobilitat còmoda i segura
per a tots els ciutadans i amb especial els que pateixen qualque mena de discapacitat.
• Incorporació d’un equip tècnic especialitzat per a la supervisió de totes
aquestes propostes i de la seva correcte aplicació.
Aquestes punts, abans enunciats, no esgoten totes les mesures respecte
la mobilitat que proposem PSM-Verds, ans el contrari, des d’una concepció transversal d’aquesta temàtica, d’altres propostes s’incorporen a la resta
d’apartats d’aquest programa electoral.

1.4. La recuperació del centre històric
El centre històric de Maó, per les seves característiques, necessita una política
integral que atengui les distintes vessants que hi conflueixen: bens patrimonials, centre comercial, espais culturals, àmbit d’esdeveniments, zona d’esbarjo
i passeig, etc. En aquest sentit, s’ha d’actuar des dels diversos àmbits de la
gestió municipal; si més no, però, des d’un caire urbanístic proposem les següents mesures:
• Pla de recuperació i rehabilitació de les cases desocupades. A fi d’evitar
l’excessiva tercerització d’aquesta zona cal fomentar l’ús compatible de zona
de serveis i comerços amb el d’habitatge.
• Adequació de l’ús viari, dins el pla de mobilitat, a les característiques de
la zona. L’establiment de zones d’aparcament exteriors ha de possibilitar l’ús
prioritari per part de vianants i ciclistes.
• Establiment d’itineraris peatonals de caire cultural entre els punts més emblemàtics de la zona.
Aquestes mesures urbanístiques s’han de complementar, i han d’estar íntimament relacionades, amb d’altres de caire econòmic, de promoció cultural,
de fórmules d’oci, etc.

1.5. Les barriades
És impossible concebre una ciutat viva, dinàmica i amb qualitat de vida si es
dóna l’esquena a les barriades de la població. Per aquest motiu, des de PSMVerds considerem que les inversions públiques s’han d’adreçar prioritàriament
a les barriades. En aquest sentit cal, inicialment, fer un diagnòstic de la situació
existent a fi d’anar incorporant paulatinament més serveis, més equipaments i
més infrastructures a totes i cadascuna de les barriades de Maó.
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Cal, així mateix, una reordenació de l’estructura viària per incorporar dins
l’esquema urbà totes aquelles barriades separades de la resta per diversos
vials, especialment la via de ronda, amb la finalitat última d’aconseguir una
ciutat integrada i cohesionada.

en una ciutat de les dimensions de Maó fa necessari establir una sèrie de
mesures que, des de la informació i conscienciació ciutadana, possibilitin una
major racionalitat en aquests aspectes. En aquest sentit, des del PSM-Verds
proposem:

Així mateix, la vida urbana a les barriades requereix una especial cura en les
tasques de manteniment dels espais públics, dels parcs i jardins, del mobiliari
urbà, etc. a fi d’aconseguir una ciutat acollidora en totes les seves zones.

• Campanyes periòdiques de sensibilització adreçades a diversos sectors de
la població.

1.6. Zones verdes, parcs i jardins
L’extensió de les zones verdes de Maó, el seu manteniment acurat i el compromís de facilitar el seu ús als ciutadans, són les propostes que en aquest
aspecte realitzem des del PSM-Verds.
En aquest sentit, pensam que el parc des Freginal més que mai ha de complir
la funció de pulmó central de la ciutat. Així, cal una inversió decidida per a una
millor adequació del seu espai, per a una correcta definició dels usos, des de la
convicció que s’ha d’impossibilitar qualsevol tipus de construcció al seu recinte
i s’ha d’afavorir el seu ús per part de la població, tant per a l’esbarjo com per
a pràctiques esportives a l’aire lliure a la zona on ara hi ha un equipament
esportiu tancat.
Així mateix, pel que respecta a la resta de zones verdes, proposem destinar
el personal necessari, i les inversions adequades, per a un programa anual de
conservació, reposició i cura d’aquestes zones. Per altra part, proposem, també, l’ús d’espècies autòctones en aquests espais.

1.7. Aigua, energia i residus
El consum d’aigua i energia i la creixent generació de residus que trobem

• Generalització de la recollida selectiva amb l’horitzó al final del mandat
d’aconseguir que aquesta sigui total.
• Creació i distribució de més punts de recollida selectiva a fi de facilitar al
màxim el seu ús per part dels ciutadans.
• Modificació de les ordenances municipals referides a residus per afavorir la
recollida selectiva.
• Col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes
Balears a fi de millorar la gestió dels residus especials, tòxics o perillosos.
• Declaració de Maó com a ciutat lliure de PVC. No utilització d’aquest material en obres d’iniciativa municipal.
• Estudi a fons de la xarxa de subministrament d’aigua a fi de prendre les
mesures adients per evitar les fuites i el malbaratament d’aigua que suposen.
• Augment de la depuració terciària de les aigües residuals i la seva reutilització.
• Planificació de l’ús adequat i sostenible de l’aigua en parcs, jardins i zones
verdes.
• Adequació de les ordenances municipals per afavorir un ús correcte de
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l’aigua i prevenir i penalitzar abusos.
• Pla d’eficiència energètica de totes les instal·lacions municipals.
• Campanyes de promoció de l’ús d’energies renovables entre la població.
• Ús creixent d’energies renovables per subministrar energia per a l’enllumenat públic i per a les instal·lacions municipals.
• Promoure, a les zones industrials del municipi, instal·lacions d’energies netes (solar i eòlica).

1.8. Entorn natural

• Aprovació de noves ordenances municipals adreçades a la preservació de la
biodiversitat i a la promoció de l’ús en jardins de plantes autòctones.
• Creació del Consell Assessor de Medi Ambient, compost per entitats socials, ciutadanes, econòmiques i científiques, com a mesura complementària a
l’estructura de l’agenda local 21, amb participació científica i tècnica.

1.9. Estètica de la ciutat
L’estètica d’una ciutat també és important. Per aconseguir una ciutat agradable per als que hi viuen i per als visitants cal que l’Ajuntament fomenti una
estètica coherent entre tots els elements urbans. En aquest sentit, les propostes de PSM-Verds són:

Les ciutats actuals no poden viure d’esquena a l’entorn que les envolta i,
així mateix, han d’integrar els elements naturals dins l’estructura urbana. Tot
partint d’aquesta premissa inicial, des del PSM-Verds, proposem les següents
mesures:

• Posada en marxa d’un pla de rehabilitació de façanes d’àmbit municipal.
Aquest pla s’adreçarà tant a grans cases com a habitatges de menors dimensions i no es reduirà al centre històric sinó que es farà extensiu a les barriades.

• Recuperar els camins rurals del terme municipal com a rutes no motoritzades de comunicació i esbarjo.

• Exigència a l’empresa GESA de soterrament del cablejat aeri, en el sentit de
superar l’actual conveni i millorar l’entor urbà.

• Adhesió de Maó a l’anomenat “cinturó verd” que es concreta en el compromís d’un arbre en el casc urbà per cada persona que hi habita.

• Redacció d’uns criteris d’ocupació de la via pública, unificant fórmules i
característiques dels elements que l’ocupen, que es traduirà posteriorment en
una revisió de les ordenances municipals al respecte.

• Col·laboració amb el Consell Insular per a la protecció del paisatge rural i
natural del terme municipal.
• Col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a una major participació
municipal en la gestió del Parc Natural de S’Albufera des Grau.
• Suport a la declaració del Parc Nacional de la Costa Nord.

1.10. El port
La concurrència de diverses administracions en els diversos aspectes de la
gestió del port de Maó ha suposat històricament una gran complexitat en tot
allò que suposa l’ordenació dels seus usos, la gestió dels serveis, l’adequació
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de les diferents ofertes, etc.
Si bé des de PSM-Els Verds mantenim vius els nostres postulats (ús civil de
la base naval, escola nàutica a Cala Figuera, etc), consideram que és arribada
l’hora que totes les administracions implicades (Ajuntament de Maó, Ajuntament des Castell, Autoritat Portuària, Ministeri de Defensa, Ministeri de Sanitat, Consell Insular...) realitzin un esforç de consens a fi de coordinar iniciatives
i ser capaços de fer front als reptes que el futur ens prepara.
En aquest sentit, el PSM-Verds apostem per a la redacció d’un Pla Integral
del Port de Maó, que englobi i encaixi els distints plans directors i d’usos,
vigents o en procés de redacció, perquè, més enllà de legítimes visions polítiques, s’aconsegueixi una ordenació comuna i conjunta. Una nova ordenació
consensuada entre totes les administracions que possibiliti la seguretat en el
port, el trànsit àgil i còmode de passatgers i mercaderies, el turisme de creuers,
l’activitat pesquera i recreativa, l’hivernada, els usos comercials i recreatius, la
preservació del medi natural i dels béns etnològics, històrics i arqueològics...
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cap mena de dubte, perfectament aplicables a aquests dos pobles, també és
cert que en calen d’altres de diferents, més particularitzades i adaptades a les
necessitats específiques d’aquests dos pobles:
• Equipaments educatius a Sant Climent.
• Equipaments esportius a Llucmaçanes.
• Establiment de rutes ciclistes i de vianants als camins rurals dels seus voltants.
• Pla específic de manteniment de zones verdes i parcs dels dos pobles.
• Ampliació de sòl urbà a Sant Climent.
• Especial cura en la preservació del medi natural.
Altres nuclis

1.11. Els nuclis de població
Tant Sant Climent com Llucmaçanes són dos pobles que, en el terme de
Maó, tenen personalitat i vida pròpia, que tenen característiques especials
per la seva història i per l’ordenació territorial diferenciada del nucli urbà de
Maó. Aquests fet exigeix polítiques específiques i adequades a la seva realitat
diferenciada.
En aquest sentit, si bé la majoria de mesures proposades fins ara són, sense

Si bé els altres nuclis de població del terme de Maó tenen un caràcter més
turístic, no és menys cert que tant Sa Mesquida com Es Grau conserven unes
especials característiques que cal preservar. És per això, que des del PSMVerds apostem per l’augment de serveis municipals en aquests dos nuclis de
població, especialment a l’estiu, i uns plans específics d’ordenació que, oferint
noves prestacions i infrastructures, mantinguin la seva estructura tradicional,
protegeixin el seu entorn natural i fomentin la qualitat de vida dels seus estadants i visitants.
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2. UNA CIUTAT AL SERVEI DE LES PERSONES
Aconseguir una ciutat més habitable és un dels objectius bàsics de PSMVerds i, per tant, calen mesures de caire urbanístic i d’ordenació. Ara bé, no és
menys cert que això no basta, és necessari també que la ciutat ofereixi serveis,
prestacions i recursos als seus habitants.
Des de PSM-Verds ens fixem una sèrie de fites que pretenen que Maó gaudeixi de tots els serveis necessaris per atendre la seva població amb qualitat,
proximitat i comoditat.

2.1. Benestar social
1. Suport a la família
La política de suport a la família, en el sentit que l’entenem, és una política
social d’ample abast que té per objecte fer possible la conciliació de la vida laboral i social amb el manteniment dels vincles afectius que són la base de tota
comunitat humana. Per tant aquesta política ha d’incidir molt especialment
en dos aspectes: la potenciació de la igualtat entre els homes i les dones i la
protecció dels col·lectius més febles, especialment els menors i ancians.
Acabar amb la discriminació de les dones és un dels objectius que el PSMVERDS voldria veure aconseguit al finalitzat aquest mandat. Per açò, posarem
en marxa polítiques encaminades a aconseguir la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.
Les polítiques d’igualtat han d’incidir en tres aspectes:
• La independència personal de la dona sobretot, en famílies monoparentals.
• La conciliació de la vida familiar i laboral.
• La violència domèstica.

Les polítiques d’igualtat i de suport a la família han de ser transversals. Açò
suposa que l’Ajuntament ha de comptar amb el suport d’un equip multidisciplinar per tal de preveure possibles situacions de risc, proposar vies de solució i
fer el seguiment dels nous processos derivats de les propostes plantejades.
Propostes:
• Potenciar els serveis d’atenció a la família, detectant, intervenint i prevenint
situacions d’especial dificultat.
• Concretar plans de prevenció en l’àmbit infantil i juvenil, dissenyats amb
una àmplia participació social, com a via prioritària d’intervenció.
• Millora de l’oferta de serveis a les famílies per conjugar la vida laboral i
familiar:
- Que les activitats extraescolars arribin a tothom, independentment del poder adquisitiu de les famílies.
- Mantenir les escoles d’estiu i diversificar les seves activitats.
- Fomentar nous espais per a ludoteques, preveient-ne una a l’edifici on ara
hi ha l’escola d’adults.
• Mantenir i incrementar els grups de suport familiar.
• Millorar el suport a les famílies que tenen persones majors o malaltes:
- incrementant el servei d’ajuda a domicili.
- les unitats de respir.
• Potenciar el servei de mediació familiar i, per tant, de la figura de la mediadora familiar, per ajudar i facilitar l’enteniment entre els membres del sistema
familiar, encara que també entre joves, adults, etc. ja que la seva feina ha de tenir una funció social de prevenció de problemàtiques lligades a l’adolescència.
• Facilitar l’accés a la vivenda per a dones amb càrregues familiars, sigui a
través de pisos de l’IBAVI o mitjançant ajudes per als lloguers.
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• La coordinació amb el Centre Assessor de la Dona del Consell Insular de
Menorca serà constant per tal d’estendre les polítiques d’igualtat entre la població de Maó i per prevenir situacions socialment desfavorables, de violència
i de marginació entre les dones.
• Transformar el consell de la Dona en un Consell Municipal per a la Igualtat, la funció del qual serà vetllar per l’aplicació de les polítiques de gènere.
Assumirà la defensa de les polítiques d’igualtat en tots els àmbits de la vida
municipal, amb la proposta i posterior aprovació per part del Ple, d’un vertader
Pla d’Igualtat, quantificant i temporalitzant els seus objectius. El Consell Municipal per a la Igualtat promourà programes de formació que facilitin oportunitats reals d’ocupació per a les dones i l’assumpció de les responsabilitats
familiars i laborals compartides entre dones i homes

2. Gent Gran
La qualitat de vida de les persones majors és per al PSM-VERDS un objectiu
irrenunciable. El progressiu envelliment de la població obliga a potenciar polítiques que afavoreixin l’autonomia personal dels ancians, així com la seva
implicació en la vida familiar i social. Les polítiques destinades a la gent gran
no s’han de limitar als aspectes assistencials sinó que han de ser contemplades
com un factor condicionant en aspectes tan diversos com la ubicació d’un pas
de vianants, l’eliminació de barreres arquitectòniques, un programa cultural,
l’aplicació de descomptes preferents en els transports públics, etc.
• L’assistència domiciliària (SAD). Aquesta és una de les vies que s’han de
potenciar i ampliar per tal d’evitar l’allunyament de les persones majors del seu
entorn familiar habitual. Les persones majors necessiten atenció molt abans
que ja sigui irreversible l’assistència, domiciliària o residencial, per tal de prevenir-ne l’internament i per potenciar la permanència al seu domicili.
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• Des del PSM-VERDS volem que l’augment de plantilla i la major formació
dels professionals del treball familiar sigui un dels capítols destacats a la propera legislatura.
• El SAD s’ha de complementar amb altres prestacions com ara el Servei de
Teleassistència Domiciliària, sota la coordinació del CIM, el servei de menjar a
domicili, etc.
• Impulsar una prestació d’acompanyament de servei de lectura i d’ajuda cap
a la vida de carrer de persones amb discapacitat, persones grans, persones
depenents, infants amb malalties de llarga durada, etc. Estructurar una bossa
de persones voluntàries i col·laboradores a fi que ningú resti reclòs a casa seva
pels motius abans esmentats.
• Ampliació de places del centre de dia. És un recurs necessari per facililtar
que les persones grans visquin a casa seva i a la vegada ajudar les famílies que
tenen una persona major al seu càrrec.
• Ampliació dels llits de la unitat de respir.
• Residència geriàtrica assistida. Arribar al concert de totes les places subvencionades mitjançant un conveni amb el Consell Insular de Menorca per tal que
els usuaris de la Residència Geriàtrica Assistida tenguin la mateixa obligació
econòmica en relació amb la seva capacitat.
• Facilitar també la posada en marxa de centres geriàtrics d’iniciativa privada,
amb una clara funció social.
• Eliminació de barreres arquitectòniques. Col·laborar amb altres administracions en la posada en marxa d’ascensors als pisos antics.
• Pla integral d’eliminació de barreres arquitectòniques als espais públics.
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3. Persones discapacitades
Des del PSM-VERDS, volem que les persones amb discapacitat física, psíquica
i sensorial gaudeixin d’una vida autònoma i independent. Per açò, és necessari
treballar progressivament en processos transversals que facin més assequible
la plena integració social de les persones amb discapacitat en tots els àmbits
(cultura, educació, salut, esports, habitatge, treball...).
• L’Ajuntament de Maó promourà la contractació preferencial de col·lectius
i/o empreses de persones amb discapacitats en totes les contractacions externes i primarà aquesta característica en les bases de contractació.
• Així mateix, des del PSM-VERDS ens comprometem que l’Ajuntament de
Maó faciliti la contractació de persones amb discapacitat, superant el 2%
previst legalment.
• S’incentivarà i es bonificarà amb reducció impositiva les empreses que contractin persones amb discapacitat, sempre que superin el mínim del 2% legalment establert.
• Facilitarem els habitatges tutelats, en coordinació amb els organismes responsables i amb les associacions que treballen amb aquestes persones.

sell Insular de Menorca, des del PSM-VERDS volem que l’Ajuntament de Maó
treballi de forma estable amb les associacions dedicades a la prevenció i al
tractament de les drogoaddiccions, a través de:
• Incentivar la formació i l’educació sobre el tema, a través de tallers i d’espais
familiars, a fi de prevenir la desestructuració familiar i la marginació social.
• Millorar qualitativament i quantitativament l’oferta de programes preventius
d’àmbit comunitari i escolar, treballant amb altres institucions, entitats veïnals,
associacions de mares i pares i professionals del camp educatiu i sanitari.

5. La immigració
La immigració és una realitat a la nostra illa i a la nostra ciutat. Les situacions
a atendre per part dels municipis son molt diverses: habitatge, educació, treball, convivència. Per açò, el treball amb immigrants ha d’incloure preferentment l’àmbit educatiu, laboral i les tasques d’integració. Des del PSM-VERDS
consideram que cal plantejar un treball conjunt amb els propis immigrants i
les seves associacions a fi de possibilitar una vertadera convivència entre els
nouvinguts i la comunitat d’acollida.
Per açò:

• Des del PSM-VERDS ens comprometem a treballar a l’Ajuntament de Maó
per tal que les promocions d’habitatges, tant públics com d’iniciativa privada, incloguin un habitatge adaptat per a persones amb discapacitat en cada
promoció que superi el mínim de 25 cases o en fraccions també superiors a
l’esmentat percentatge.

4. La drogoaddicció
Tot i que aquesta és una tasca que desenvolupa en major intensitat el Con-

• Potenciarem la participació i, per tant, la integració dels alumnes immigrants en activitats extraescolars i esportives en general.
• Potenciarem la alfabetització i la formació continuada de les persones adultes.
• Donarem suport a les iniciatives, públiques o privades, de borses de cases
de lloguer que evitin l’especulació amb la població immigrant, sector que pateix greument la manca d’habitatges dignes.
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• Establirem una major interrelació amb el Fòrum de la Immigració, amb una
dedicació econòmica específica per part de l’Ajuntament, a fi d’apropar-lo al
col·lectiu de la població.

dre aquelles persones depenents amb malalties de llarga durada: persones
amb necessitat de cures pal·liatives, malalties neuro degeneratives, malalties
infeccioses, etc.

• Des del PSM-VERDS promourem polítiques d’integració de la població immigrant dins de la nostra societat cultural i nacional. Impulsarem acords de
col·laboració amb entitats culturals i col·lectius i associacions d’immigrants
per al foment de la participació en tots els àmbits de la nostra societat, canalitzant informacions a través d’aquestes associacions per arribar a tots els seus
integrants.

El PSM-VERDS considera que la instal·lació s’ha d’ubicar a l’antic hospital
Verge del Toro, sempre i quan l’edifici es pugui adequar convenientment. En
cas contrari, si no és adequat ni tècnica ni funcionalment, defensaríem la construcció d’un nou centre.

6. Àmbit socio-sanitari
Els programes i campanyes de promoció de salut tant física com psicològica
i social són claus per a la prevenció de qualsevol tipus de mancances del benestar personal. Són, per tant, eines positives de foment del benestar personal
i col·lectiu. L’Ajuntament ha de dissenyar la seva política, tenint en compte
que la millora de la salut també depèn dels estils de vida, de les condicions
mediambientals i d’altres mesures econòmiques, polítiques i socials, a més de
l’existència dels serveis sanitaris necessaris. Per açò, ens proposam:
• Enfortir la salut al llarg de la vida, incidint especialment en programes específics adreçats als diferents col·lectius: infants, joves, dones, gent gran...

• Estalonar la construcció del centre de salut Cap de Creus. El fet que temporalment s’aprofitin les instal·lacions annexes a l’antic hospital com a centre de
salut, no ha de suposar perdre aquesta inversió per a Maó.
7. Foment del voluntariat
Les polítiques de voluntariat en cap cas poden ser substitutives de les obligacions de l’Administració, per la qual cosa des de l’Ajuntament intensificarem el
foment del voluntariat, en l’àmbit d’actuació que sigui, tot cercant el compromís individual i la implicació social de les persones que dediquen una part del
seu temps a tasques d’acompanyament, de lectura, de lleure, etc.
El foment del voluntariat social, cultural, esportiu... suposarà treballar en
estreta col·laboració amb els grups de voluntaris i voluntàries i amb les associacions que les potencien i fomenten.

• Fomentar estils de vida saludables.
• Promoure entorns saludables mitjançant estratègies multisectorials.
• Creació d’un Hotel d’Entitats a les dependències de l’antic quarter de Santiago que doni suport administratiu i d’infrastructura a les moltes associacions
d’àmbit sociosanitari que treballen en aquest àmbit.
• Estalonar la creació d’un centre sociosanitari a Maó, amb l’objectiu d’aten-

8. Els educadors socials
La figura de l’educador social és per al PSM-VERDS quelcom més que necessari. Atès que el seu treball té com a finalitat ajudar en el procés de socialització i en el desenvolupament personal dels individus i grups en els camps
de l’educació no escolar, els educadors socials compleixen la funció educativa
que manca a certs grups de convivència o familiars. Aquesta figura és impres-
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cindible per a la prevenció, la detecció i l’abordatge de situació de violència,
marginació, maltractaments, etc., de menors, de joves, de dones, de persones
majors, etc.
Així mateix, els educadors, els monitors infantils i juvenils i els mediadors culturals treballaran de forma coordinada, perquè sovint podran ajudar a detectar
i a col·laborar en l’abordatge de situacions de risc i de marginació.
9. Tallers ocupacionals
Des del PSM-VERDS seguirem impulsant la formació - ocupació dels joves
desocupats i/o persones amb situació d’atur a partir de programes públics
com escoles tallers o cases d’oficis.

control de la despesa i l’estalvi personal.
• Establirem relacions més directes, tot ampliant el nivell de col·laboració,
amb aquelles entitats bancàries que més afavoreixin la implantació de l’estalvi
ètic.
11. La defensa del consumidor
Dinamitzar l’Oficina d’Informació al Consumidor per tal que sigui una eina de
foment del consum responsable.
Lligarem les campanyes sobre consum responsable a les campanyes de promoció de la salut .
12. Els animals domèstics

10. La solidaritat i la cooperació
• L’augment fins a l,50% al final d’aquesta legislatura del pressupost municipal, que canalitzarem bàsicament a través del Fons Menorquí de Cooperació.
• Així mateix, donarem suport a la tasca de les ONGD, també a través del
Fons Menorquí de Cooperació o bé amb l’assumpció econòmica directa per
part de l’Ajuntament dels costos dels projectes de desenvolupament i cooperació.
• Potenciarem la sensibilització envers la situació dels països del sud entre la
població en general i l’escolar en particular, bàsicament lligades a actuacions
educatives i de formació sobre drets humans i solidaritat.
• Potenciarem, dins de les possibilitats que té l’Ajuntament, accions i mesures
de difusió i coneixement sobre el moviment de Comerç Just.
• Promocionarem campanyes de foment de l’estalvi ètic com a mesures més
equitatives davant del consumisme imperant, i com a eina educativa sobre el

L’atenció a les mesures de neteja viària dels maonesos i maoneses ha de ser
una actuació constant, per tot allò que implica de respecte cap als altres i a la
mateixa qualitat de vida. Per açò:
• Farem campanyes per recordar a la gent que passeja els cans l’obligació de
recollida de les defecacions.
• Sancionarem aquelles persones que segueixin embrutant els carrers amb
les caques dels cans.
• Proposam la instal·lació de pipicans a la zona de s’Esplanada, Av. Menorca,
Fort de l’Eau, Pl. de Sant Roc, s’Arraval, Sína Costabella, Sant Climent, del
mateix tipus de la intal.lació que hi ha a la confluència dels carrers Borja MollAntonio de Oquendo.
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2.2. Cultura

que assumeixi, es preservin els seus valors patrimonials i la seva traça arquitectònica.

1. Equipaments culturals.

• Teatre Principal. Ha de seguir essent el gran teatre de Maó i de tota Menorca,
amb una programació de qualitat, amb una gestió professionalitzada i amb una
creixent obertura a tota la població. Paral·lelament a aquesta tasca del Teatre
Pincipal s’han d’establir o consolidar els convenis adients amb entitats com l’Orfeó Maonés perquè les actuacions de menor format puguin representar-se en
el seu espai teatral. També tindrà aquest ús l’espai escènic de la Sala Augusta
després de la pertinent remodelació, ja sigui com a Conservatori Professional de
Música, o, com a sala per a espectacles de petit format.

La creació d’una xarxa d’equipaments culturals a Maó ha estat històricament
un dels objectius bàsics de les nostres formacions polítiques. En aquest sentit,
llavors, PSM-Verds aposta per la consolidació dels projectes existents, la iniciativa en altres de nous i per una clara coordinació de les funcions, dels recursos i
dels serveis que s’ofereixen a la població.
• Ca n’Oliver. L’assoliment durant aquest mandat d’aquest edifici com a equipament cultural públic és una de les fites de la gestió municipal i que, sens dubte,
és gràcies a la tasca de la nostra formació política. Ca n’Oliver ha d’assolir una
doble funció. Per una banda, ha de ser el referent de la vida i de la història de
la nostra ciutat durant els segles XVIII i XIX i, alhora, ha de poder acollir el fons
d’art contemporani del Consell Insular, tot simultanejant-ho amb l’aspiració de
convertir-se en el gran centre d’exposicions de tota mena i amb una planificació
acurada de les seves funcions, tot posant en marxa la tot just iniciada Fundació
Ca n’Oliver entre l’Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca.
• Museu de la Indústria. Maó és una ciutat amb una gran i llarga història industrial que ha estat fonamental per configurar-la tal com és i dotar-la dels seus
trets d’identitat. Des del PSM-Verds consideram que Maó ha de comptar amb
un Museu de la Indústria que reculli aquesta tradició, la preservi per a generacions futures i la doni a conèixer als seus habitants i visitants. Per dur-ho a terme
seguim apostant per l’ús racional de l’antiga fàbrica de Can Codina (fàbrica de
gomes) com a la ubicació ideal, tot i que aquest Museu s’ha d’ubicar, però, al lloc
o edifici més adient, fet que s’ha de poder decidir en coordinació amb el sector
econòmic i amb la tutela de les entitats de promoció i diversificació industrial.
• Can Codina. Més enllà del possible ús futur d’aquesta antiga fàbrica de goma
com a espai museístic, des del PSM-Verds vetllarem que, sigui quin sigui l’ús final

• Claustre del Carme. S’ha de consolidar l’ús de l’espai central del Claustre del
Carme com a equipament destinat a actuacions i representacions a l’aire lliure,
tot seguint la tradició mediterrània en aquest sentit, aportant més mitjans i recursos per a una correcta i adequada utilització.
Així mateix, la construcció d’un nou Conservatori Professional de Música i Dansa i el trasllat de la Col·lecció Hernández Sanz-Hernández Mora a Ca
n’Oliver faran possible una reordenació dels espais interiors. En aquesta línia,
apostem per a la creació en aquest àmbit d’un Casal de Col·leccions, on puguin
exposar-se temporalment les molt diverses col·leccions particulars que s’han donat o cedit per un període llarg a l’Ajuntament.
• Quarter de Santiago. A més d’altres usos previstos per a aquest edifici de
propietat municipal, cal adequar-ne una part com espai d’art en brut (assaig de
grups musicals, tallers de pintors i escenògrafs, etc.). Així mateix, també proposem condicionar una zona d’aquest quarter per a la ubicació definitiva i adient
de l’Arxiu Municipal.
• Espai de grans concerts. És evident la necessitat que té Maó de comptar amb
un espai adequat per a la celebració de grans concerts musicals que congreguen
nombrós públic. Un espai d’aquestes característiques ha de conjugar possibilitats
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d’aparcament, distància per a no molestar veïns i fàcil accés. Per això proposem
la reconversió d’un solar municipal a POIMA IV-fase en un equipament esportiu
que alhora es pugui utilitzar, amb garanties, com a lloc per celebrar aquests
grans esdeveniments musicals.

5. Normalització lingüística
Des de PSM-Verds seguirem defensant una major implicació municipal en la
normalització de la nostra llengua en tots els àmbits, amb els següents compromisos concrets:

2. Escoles municipals
L’accés a l’expressió artística de tota la ciutadania és el principi fonamental que
informa l’existència i la gestió de les escoles municipals. Des del PSM-Verds consideram que el foment del saber artístic i la seva extensió ha de ser una constant
de la tasca cultural del nostre Ajuntament. Per això proposem seguir potenciant
les escoles municipals, dotant-les de més espai a la seva ubicació actual, arran
de la construcció d’un nou Conservatori Professional de Música i Dansa que deixarà espais lliures al Claustre del Carme, i ampliant la seva oferta formativa. Així
mateix es posaran en marxa Aules de Teatre d’àmbit municipal per a escolars i
es participarà en les aules de teatre per a joves i adults creades a iniciativa del
Consell Insular.
3. Associacions culturals
Una política cultural que aspira a ser veritablement dinàmica i arribar a la major
part de la població no pot reduir-se a la iniciativa municipal. Cal paral·lelament
que es compti amb l’esforç constant i desinteressat de les nombroses associacions i entitats de caire cultural existents al nostre municipi. En aquest sentit
pensam que des de l’Ajuntament s’ha de fer una tasca de suport i de coordinació
envers les associacions culturals.
4. Patrimoni
La protecció del patrimoni històric, arqueològic, etnològic, artístic, immaterial,
etc. del nostre municipi ha d’ésser una tasca constant, en col·laboració amb el
Consell Insular, de l’Ajuntament de Maó. La contínua vigilància i actualització
dels catàlegs municipals són la primera passa per fer efectiva aquesta protecció.

• Increment del departament municipal de normalització lingüística a fi de
posar aquest servei a disposició de tota la ciutadania.
• Potenciar l’oferta educativa d’aprenentatge de llengua catalana en col·
laboració amb altres administracions.
• Negociar amb el Govern de les Illes Balears la creació d’un centre d’autoaprenentatge de llengua catalana a Maó.
• Foment de la retolació comercial, i de tota mena, amb complements econòmics als ajuts d’altres administracions.
• Ús de la llengua catalana en tota la documentació generada per l’Ajuntament, les entitats públiques que en depenen i d’altres serveis relacionats.
• Redacció d’un reglament de normalització lingüística ajustat a la realitat actual.
• Aplicació correcta del nou Reglament de Normalització Lingüística, recentment aprovat per l’Ajuntament de Maó, tot ajustant-lo a la realitat actual.
6. Cultura popular
PSM-Verds impulsarem un programa de recuperació de les tradicions populars
dels nostre municipi a fi de preservar-les per a generacions futures i donar-les a
conèixer a tota la ciutadania i als visitants de la nostra població.
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2.3. Educació
1. Centres escolars
Si bé la responsabilitat de la construcció de nous centres escolars recau en exclusiva en la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, des de l’Ajuntament de Maó s’ha de reivindicar que es cobreixin les necessitats educatives de
la població escolar i que, en conseqüència, es compti, a la nostra ciutat, amb els
suficients centres educatius per garantir un ensenyament de qualitat.
En aquest sentit, des del PSM-Verds apostem perquè els planejaments municipals reservin el sòl necessari per a la construcció de nous equipaments educatius
defugint la improvisació en una matèria de tanta importància com aquesta. En
aquest sentit, el nou PGOU, incorpora, a instàncies del nostre grup municipal,
les següents reserves de sòl:
• Sòl per a un nou centre de primària al perímetre de Dalt Sant Joan.
• Sòl al marge de migdia de la Via de Ronda als voltants de la rodona vora el
carrer Borja Moll ( per a un centre de primària i un altre de secundària).
• Sòl als terrenys annexos al CP Antoni Juan.
• Sòl entorn a l’escoleta en construcció a Sant Climent.
Així mateix s’està ja tramitant la posada a disposició del sòl necessari per la
construcció, a la intersecció del camí d’en Guixó i el carrer J.A. Clavé, de la nova
escola de “Sa Graduada”.
En aquesta línia, llavors, el PSM-Verds, proposa que durant el proper mandat
es duguin a terme a Maó les següents construccions d’equipaments educatius,
la qual cosa reivindicarem, des del govern municipal, davant del Govern de les
Illes Balears:
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• Construcció de la nova escola de Sa Graduada.
• Construcció d’un nou centre d’infantil i primària, de dues línies, a la zona de
Dalt Sant Joan.
• Construcció d’un nou centre de primària, d’una línia, a Sant Climent, als terrenys contigus a la nova escoleta d’educació infantil.
• Adaptació de l’actual edifici de Sa Graduada per poder acollir el Centre d’Educació de Persones Adultes “Joan Mir i Mir”.
• Construcció d’un nou Conservatori Professional de Música i Dansa a partir de
l’edifici de la “Sala Augusta”, tot mantenint l’espai escènic per a ús ciutadà en
horari no lectiu.
• Tancament i adequació del recinte dels Instituts Pasqual Calbó i Cap de Llevant.
2. Educació infantil 0-3 anys
Les escoletes infantils són, així mateix, centres escolars amb una funció pedagògica tan important com la que puguin realitzar els centres de primària i
secundària. Ara bé, tenint en compte que la Conselleria d’Educació no assumeix
la seva responsabilitat en aquesta etapa educativa, el Consell Insular i els respectius ajuntaments de l’illa han assumit com a propi el repte d’oferir una educació
infantil 0-3 anys de qualitat. En aquesta línia, la Regidoria de Cultura i Educació
de l’Ajuntament de Maó ha realitzat durant aquest mandat una important i
costosa tasca de construcció i millora d’escoletes infantils. La nostra proposta al
respecte va en la línia de continuar l’ampliació de l’oferta, i en concret, com a primera passa amb la creació d’una nova escoleta infantil a la zona de les tanques
del Carme, passa a la que seguiran noves creacions en funció de l’estudi de les
necessitats de cada barriada.
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3. Ludoteca
Un element complementari a l’oferta d’educació infantil, i que actualment no
existeix al nostre municipi, és la del servei de ludoteca. El compromís, llavors, de
PSM-Verds, al respecte, és la creació d’una ludoteca municipal a part de l’actual
edifici del Centre d’adults quan aquest es traslladi on avui és Sa Graduada.

6. Optimització dels recursos socio-educatius.
És encara una realitat inqüestionable que, malgrat l’esforç fet en aquest sentit, hi ha mancances ben evidents pel que fa referència a equipaments adreçats
a joves i adol·lescents. Per altra part, durant aquest mandat, si bé s’ha fet un
esforç perquè les instal·lacions dels centres escolars de primària que poguessin
ser usades fora d’horari lectiu, no és manco cert que s’ha d’avançar encara molt
en aquesta línia d’actuació.

4. Ciutat educadora
És proposta de PSM-Verds iniciar, el proper mandat, el procés de debat i anàlisi per convertir Maó en el que s’anomena una “ciutat educadora”, amb tots
els compromisos que això comporta: participació de la comunitat educativa,
adequació de totes les activitats municipals a paràmetres educatius, prioritat
en la despesa educativa, etc. S’iniciarà així l’elaboració del Projecte Educatiu de
Ciutat.

5. Creació del Consell de la Infància
Des de la convicció que cal la participació dels infants per avançar en el procés de conversió de Maó en una ciutat educadora, i conscients, així mateix,
que aquests són també usuaris dels serveis de la ciutat, que se’ls ha de tenir
en compte a l’hora de planificar els esquemes de mobilitat i que les qüestions
urbanístiques no poden ser alienes a les seves necessitats, des del PSM-Verds
potenciarem la creació d’un Consell de la Infància, amb un reglament clar d’actuació i amb unes funcions ben establertes que reculli la veu i les opinions dels
infants del nostre municipi.
Sens dubte exigirem un compromís polític, per altra part, de totes les forces
polítiques amb representació municipal d’atendre les demandes infantils expressades mitjançant l’esmentat Consell.

Per tot això, des de PSM-Verds proposam la redacció i aprovació d’un Pla
d’usos de les instal·lacions educatives fora d’horari lectiu que, sempre d’acord
amb els Consells Escolars dels centres i sense que s’interfereixi en la tasca docent, possibiliti la creació d’una xarxa d’oci juvenil alhora que es rendabilitzen
unes instal·lacions infrautilitzades.
7. Camp d’Aprenentatge de Curniola
PSM-Verds proposa que l’Ajuntament faci les gestions oportunes davant del
Govern de les Illes Balear per a la creació d’un Camp d’Aprenentatge a les cases
de Curniola, a la zona final de POIMA IV-fase, mitjançant conveni entre les dues
administracions que possibiliti que durant els dies lectius sigui utilitzat per grups
escolars i durant els caps de setmana i les vacances escolars sigui gestionat per
l’Ajuntament de Maó. L’esmentat Camp d’Aprenentatge hauria de comptar amb
llits suficients per a 30 persones, tots els serveis necessaris, espais per activitats
interiors i exteriors, zones de reunions, etc.

2.4. Esports
Des del PSM-Verds entenem l’esport com un mitjà fonamental de relació social
i de convivència per a totes les edats i tots els grups humans, com un conjunt de
pràctiques saludables pel manteniment d’un nivell físic i mental adequat així com
un instrument educatiu i d’integració social.
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1. Servei municipal d’esports
Ha de ser l’eina bàsica per afavorir l’extensió de l’activitat esportiva, amb una
especial atenció a l’esport-base, a l’ús adequat i dinàmic de les instal·lacions
esportives i a la coordinació amb els clubs esportius i entitats adreçades a l’esport.
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són les següents:
• Adequació de part del Parc des Freginal (zona actual Alcázar) per a l’esport
a l’aire lliure.
• Creació d’una zona esportiva a Dalt Sant Joan, d’ús compartit amb el col·legi
públic del qual proposem la costrucció.
• Creació d’un circuit d’esport de lleure a les zones municipals que voregen la
Via de Ronda.

2. Descentralització de l’oferta esportiva
4. Xarxa d’instal·lacions esportives escolars en horari no lectiu
La pràctica esportiva com a activitat de lleure ha de ser de fàcil accés pels ciutadans i ciutadanes de Maó. Per aquest motiu, proposem la creació paulatina
durant el proper mandat d’instal·lacions esportives bàsiques a les diferents barriades de la ciutat, del tipus o semblant a la que hi ha al carrer Borja Moll.

Com ja s’ha assenyalat, l’optimització dels recursos esportius passa per l’ús de
les instal·lacions esportives escolars fora d’horari lectiu, sempre en el marc d’un
pla d’usos que garanteixi les bones pràctiques i la no interferència en la funció
docent.

3. Nous equipaments
5. Esport i integració
El mandat que ara finalitza podrà, en un futur, ser assenyalat com el mandat
dels equipaments esportius, ja que s’han dut a terme costoses i difícils construccions de nous equipaments. En aquest sentit, per a la propera legislatura resta
donar resposta a la demanda de més oferta de piscines al nostre municipi. En
aquest sentit, el PSM-Verds proposem:
• Remodelació de l’actual piscina municipal, ajustant-la a les noves necessitats
i complementant-la amb una piscina annexa, de menor fondària, adreçada a
escolars i gent gran.
• Creació d’un nou complex d’aigua, amb tots els serveis necessaris, ajustat
a criteris tècnics de viabilitat, a consideracions de mobilitat i a la ubicació que
es fixi al PGOU atenent a la concepció d’una ciutat cohesionada, de mobilitat
racional i creixement sostenible, tot comptant amb la participació o aportació
municipal per tal de poder oferir preus públics.
• Pel que respecte a instal·lacions d’altres característiques les nostres propostes

La general consideració de l’esport com un excel·lent mitjà per a la integració
social obliga les administracions públiques a actuar en aquest sentit. Des del
PSM-Verds ens fixem com a objectiu l’establiment de protocols d’actuació, convenis amb entitats esportives i programes específics a fi d’aconseguir que l’esport acompleixi una funció integradora de persones nouvingudes, discapacitats
o membres de col·lectius que pateixen qualque mena de marginació social.

2.5. Joventut
La política municipal de joventut ha de tenir en compte l’ampli espectre de
situacions que es donen a la societat actual. S’ha de procurar, per una banda,
donar resposta a les necessitats específiques del jovent i, per l’altra, potenciar la
participació plena dels joves en l’elaboració de les polítiques que els afecten. En
aquest sentit, la recent transferència de les competències en matèria de Joventut
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al Consell Insular ens fa albirar l’esperança de noves polítiques coordinades a
nivell d’illa i més properes a la realitat del jovent menorquí.
Si més no des de l’àmbit estrictament municipal, proposem les següents mesures:
1. Casal de Joves. Ubicat a l’antiga Casa de les Aigües s’ha de convertir en un
espai polivalent d’oci i reunió pel jovent de Maó. S’han de cercar fórmules per a
la participació dels joves en la planificació dels usus i en la gestió, i s’han d’aportar els recursos humans i materials per un bon funcionament.
2. Joves i inserció laboral. Proposarem incrementar els convenis de col·laboració
entre la Conselleria de Treball del Govern de les Illes Balears, el Servei d’Ocupació
de les Illes Balears i el propi Ajuntament per dur a terme activitats de capacitació
professional adreçades als joves.

3. Pla d’oci juvenil. De forma transversal entre diverses àrees de govern municipal (esports, cultura, festes...) s’ha d’elaborar un pla triennal d’oci juvenil
que planifiqui una sèrie de propostes de lleure adreçades als distints sectors
juvenils.
4. Suport municipal als estudiants. Des de l’Ajuntament de Maó es promouran,
en col·laboració amb altres institucions, una sèrie de mesures als estudiants desplaçats a Mallorca o a la Península: creació d’una borsa de treball, establiment
d’una xarxa de contactes amb menorquins residents fora de l’illa...
5. Col·laboració amb entitats. Cal coordinar els esforços que es dediquen a
oferir possibilitats diverses al jovent; en aquest sentit cal que s’estableixin fórmules de col·laboració amb entitats i associacions que treballen amb joves a fi de
marcar objectius comuns, rebre el suport necessari, recaptar l’opinió, participar
en el disseny de la política de joventut.
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3. UNA CIUTAT DINÀMICA I EMPRENEDORA
Des del PSM-Verds defensam unes polítiques municipals que tendeixin a
mantenir i augmentar el dinamisme econòmic de la nostra població. Aquestes polítiques passen necessàriament per la col·laboració entre institucions a fi
d’aconseguir que els diversos sectors econòmics rebin un suport efectiu de les
administracions públiques.
Seguirem potenciant els agents de desenvolupament local, tècnics de gestió
econòmica, la missió dels quals és estudiar les possibilitats de noves iniciatives
al nostre municipi, facilitar la creació de noves empreses i potenciar els plans de
formació ocupacional que es considerin necessaris, així com cercar els fons econòmics de les diferents administracions autonòmica, estatal i europea.

3.1. Comerç
La tasca municipal portada terme en aquest àmbit pel nostre grup polític ha
tingut com a conseqüència una clara empenta a l’activitat comercial de Maó
sempre des de la col·laboració amb els comerciants. Així, s’han posat en marxa
diverses iniciatives com ara la Mesa de Comerç, el mercat artesanal o la difusió
dels nostres establiments comercials entre el turisme de creuers.
Si més no, i malgrat la feina feta, som ben conscients que cal seguir treballant
en aquesta direcció: suport al petit comerç, creació d’associacions de comerciants, establiments de “centres comercials a cel obert”, difusió entre el turisme
de les excel·lències comercials de Maó.

3.2. Indústria

• Creació d’una oficina municipal de suport i promoció de noves empreses on
s’ofereixi orientació a joves empresaris sobre els tràmits legals a seguir, possibles
subvencions, etc. Caldria conveniar-la amb el Govern de les Illes Balears.
• Col·laboració en la promoció de productes d’empreses maoneses ja sigui a
fires, convencions o esdeveniments on hi participa l’Ajuntament.
• Difusió entre el sector turístic dels productes industrials de Maó.

3.3. Artesania
L’artesania maonesa ha de ser promocionada per l’Ajuntament de Maó: l’activitat pública de l’Ajuntament ha de servir d’element difusor de l’artesania de la
nostra ciutat.

3.4. Turisme
El turisme és, sense cap mena de dubte, un motor econòmic fonamental dins
la nostra estructura econòmica. En aquest sentit, des del PSM-Verds apostem
per avançar en la recerca d’un turisme de qualitat, la qual cosa passa inevitablement per millorar l’oferta. En aquest sentit, proposem les següents mesures que
caldrà concertar amb la resta d’administracions:
• Elaboració de plans integrals de millora de les urbanitzacions.
• Millora de l’oferta complementària.

Executada ja la IV fase de POIMA, s’han obert noves expectatives de dinamisme industrial a la nostra ciutat. Així i tot, cal realitzar una política de suport a
la indústria, sobretot des de l’administració competent -el Govern de les Illes
Balears- però també, en la mesura de les seves possibilitats, des de l’Ajuntament
de Maó. Així proposam:

• Foment de les activitats d’hivern adreçades al turisme de cap de setmana.
• Conservació de l’entorn natural de les platges urbanitzades.
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• Elaboració i difusió de rutes culturals, artístiques, gastronòmiques...
• Intensificar la promoció del turisme de creuers i les actuacions destinades a
la seva recepció, acollida i foment del seu coneixement de la ciutat en tots els
aspectes.

3.5. Noves tecnologies
Una ciutat del segle XXI ha de donar resposta als reptes que els avanços tecnològics ens plantegen. En aquest sentit, des del PSM-Verds proposem que es

doni, per fases seqüenciades, cobertura WI-FI a tota la ciutat per així facilitar
l’accés a internet als habitants de la ciutat i visitants.
Una ciutat no avança si no és amb la contribució dels ciutadans i ciutadanes
que la conformen, i aquesta contribució només és possible si s’obren vies reals i
efectives de participació.
L’accés a les noves vies de comunicació ha de facilitar i simplificar els tràmits
administratius entre els ciutadans i l’Ajuntament, alhora que ha de propiciar més
apropament entra administració i administrat.
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4. UNA CIUTAT QUE FAN LES PERSONES
1. Suport a les entitats ciutadanes
El suport de l’Ajuntament de Maó a les entitats ciutadanes, del caire que siguin, serà una constant en la gestió municipal. Preveure la interrelació amb la
societat civil suposa adequar les polítiques a la realitat social i a les necessitats
del municipi.
Des del PSM-VERDS defensarem que l’Ajuntament disposi de locals per a les
entitats ciutadanes que tenen dificultats per accedir a un local d’ús propi i exclusiu, en un doble sentit: en primer lloc, per optimitzar recursos i, en segon lloc,
per facilitar la tasca que desenvolupen aquestes entitats.
2. Una gestió municipal transparent
Vetllar mitjançant mesures d’informació i control perquè la gestió municipal
sigui transparent i eficaç.

3. Reglament municipal de participació ciutadana
Estalonarem la posada en marxa del Reglament de participació ciutadana i
incentivarem el funcionament dels consells municipals com a òrgans de participació estables del municipi
Crearem el Consell de participació ciutadana o consell social, la funció del qual
ha de ser l’assessorament i la col·laboració amb l’Ajuntament en un doble sentit:
per una banda ha de fer arribar a l’Ajuntament les opinions i propostes de la
ciutadania de Maó; per l’altra, és el mateix Ajuntament qui, per mitjà d’aquest,
ha de traslladar la informació municipal als ciutadans i ciutadanes.
Aquest consell ha de tenir representació de les diferents organitzacions socials
i veïnals del municipi.

www.psm-verds.org

