Regidoria de Participació Ciutadana
Regidor: Eberhard Grosske  http://grosske.balearweb.net/

Un any després de les eleccions del 2007 ja està definit i orientat el
canvi a Palma en matèria de Participació Ciutadana. No ha estat una
feina fàcil: Palma sofria des de feia ja molt d’anys un clar estar d’abandó en aquest tema.

Consells de Barri
Ja s’han creat els primers consells de
barri, com a òrgans privilegiats d’interlocució entre l’Ajuntament i les entitats “a
peu de barri”, i com a eina per afavorir el
funcionament en xarxa del teixit associatiu de les barriades.
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Pressupostos parcitipatius
S’ha aprovat un protocol de pressuposts participatius com un procés viu i progressivament ampliable.
Com a primera passa, totes les regidories han de negociar amb les entitats ciutadanes amb les quals
estan relacionades els criteris per a la confecció dels pressuposts del 2009 i la manera com es gestionaran aquests pressuposts.

Pla director de festes
S’ha aprovat inicialment un
Pla Director de Festes que
s’aprovarà definitivament a
finals de l’any 2008 i que
pretén establir criteris participatius i de consens en la
gestió de l’Ajuntament en
aquesta matèria.

Consell social
de ciutat
En els propers mesos es constituirà el Consell Social de la Ciutat, òrgan consultiu més
ampli garant de la participació ciutadana
en la gestió municipal.

Més suport al
moviment veïnal
Les subvencions a associacions veïnals han augmentat
més d’un 43%. Aquest fet suposa una major autonomia
política per a les entitats i nous criteris i sistema de gestió
que permetrà disposar dels doblers amb més rapidesa.

Regidoria de Participació Ciutadana
Regidor: Eberhard Grosske  http://grosske.balearweb.net/

La regidoria de Benestar Social enfronta problemàtiques molt diverses sobre les quals, de manera concertada amb les entitats implicades, s’estan aplicant noves polítiques.

Lluita decidida contra
l'infrahabitatge
• Reallotjament dels infants i adults que vivien a un
edifici abandonat del Carrer Brotad.
• Reallotjament de les persones que malvivien al
Canòdrom.
• Inici de la intervenció a Can Angelí i disseny d’un
Pla per al reallotjament de Son Banya.

Atenció a les persones dependents
Acord amb el Govern de les Illes Balears per a la construcció a Palma d’una residència de persones
majors i 20 centres de dia.

Gir en la política cap
a les persones grans
Ni dirigisme ni clientelisme polític. La nova línia de subvencions respecta l’autonomia de les associacions de tercera edat per definir les seves activitats sense
dirigismes ni manipulacions.

Cooperació per al
desenvolupament:
Hem incrementat un 15% la partida
d’ajuda solidària

Ajuts per a cooperac
io
2.476.000 €

2.148.389 €

Any 2007

Any 2008

Regidoria de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
Regidora: Nanda Ramon  http://www.nanda.cat/

Certament, són molts els motius de satisfacció en el moment de complir-se el primer any al capdavant de l’àrea de Cultura, Patrimoni i
Política Lingüística.
És realment gratificant poder fer feina diàriament en un sector tan
apassionant com aquest i avançar en unes polítiques culturals ambicioses i participatives que entenguin la cultura com a sector estratègic
de la ciutat, com a element transformador de la societat i com a eix
central de les polítiques municipals, capaç de generar riquesa i benestar, però també cohesió i adhesió social.
La normalització lingüística, la protecció del patrimoni, la millora de
les infraestructures culturals i el reforçament de les programacions
municipals han estat les principals vies d’actuació aquests mesos.
El major motiu d’orgull, però, és haver pogut engegar aquestes i altres polítiques des de la participació i comptant amb el suport i l’assessorament dels vertaders protagonistes de la vida cultural de la
ciutat.

Incrementam el pressupost
destinat a política lingüística
Hem incrementat en un 900% el pressupost
destinat a política lingüística. Apostam perquè la llengua pròpia de Mallorca, sigui l’eina
de cohesió de Palma.

270.000 €

30.000 €
Any 2007

Any 2008

Premis Ciutat de Palma:
Tornen a ser com sempre...
... EN CATALÀ !!!

Apareixen noves modalitats....
i ... augmenten les dotacions dels premis!

1 any transformant Palma en positiu

Hem duplicat el
pressupost de la
programació cultural,
musical i social
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congrés de cultura de Palma

Congrés de cultura de Palma:
Els teatres municipals són plens de vida. Basta
que consultis l'agenda i t'adonaràs del canvi
que es du a terme. Al Teatre Municipal oferim
permanentement cinema de qualitat.

A partir d’ara la vida cultural de Palma s’obre a
la ciutadania i als artistes. Hem creat el Consell
Municipal de la Cultura.

Hem revisat els
noms dels carrers
de Palma

Publicat al
Diario de
Mallorca

Què farà la Regidoria de Cultura,
Patrimoni i Política lingüística, d’ara endavant?
Noves
Biblioteques:

• aviat s'obriran les noves
biblioteques de s'Escorxador i Son Gotleu.

Inversió en
infrastructura cultural:

• Reforma del Teatre Mar i
Terra.

• Restauració de les torres
del Temple i Reforma de
Can Serra
Fomentam el turisme cultural:

• Crearem (ja era hora) un centre de visitatns al Castell de
Bellver.

Regidoria de Habitatge
Regidor: José Manuel Gómez  http://e-ciutat.blogspot.com/

Malgrat arrencar des d’una situació molt desfavorable el primer any
de govern ha permès capgirar la tendència heretada. La realitat que
presentam ara conté les primeres accions d’eradicació de determinats
casos sagnants d’infrahabitatge, d’impuls a les polítiques de lloguer
com una alternativa atractiva, de revisió de les polítiques de promocions públiques en compravenda, d’ampliació significativa del parc
municipal d’habitatge en lloguer per atendre els sectors de la població
més desfavorits, de rehabilitació integral de barris –com La Soledat i
Corea al Camp Redó– i d’innovació en tècniques per implantar criteris
més justs per facilitar l’accés a l’habitatge de la ciutadania.
Les noves polítiques d’habitatge de l’Ajuntament s’orienten des de la
perspectiva de complir l’obligació constitucional dels poders públics
per satisfer el dret constitucional de les persones a l’accés a un habitatge digne. El segon any ja podrem recollir els primers fruits de l’esforç que s’està realitzant.

Noves promocions d’habitatge
de protecció oficial
LA VILETA
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• Es Pil·larí
2• Amanecer
3• Polígon de Llevant
4• Sa Gerreria
5• Carrer Berard
6• Carrer d’en Bosc
7• Carrer Montserrat
8• La Soledat
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Foment de l’habitatge
de lloguer:
programa

Lloguers en el
Palma Habitada

1.250

En l’anterior legislatura es varen adscriure al programa “Palma Habitada”
fins a 700 pisos.
En un any de govern quasi hem duplicat el nombre de pisos intermediats.
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1 any transformant Palma en positiu

Reforma del
Camp Redó
Gràcies al pla URBAN, i al programa de rehabilitació integral (RIBA) una barriada amb
clar procés de degradació com són les vivendes “del Generalísimo” des Camp Redó seran
completament renovats.

Noves línies d’ajuds
per a facilitar
l’accés dels joves
a l’habitatge

• Subvencions per anar de lloguer en cas de prinmer allotjament i emancipació.

• Programa de pisos compartits
amb serveis comuns...

Què farà la Regidoria de Habitatge, d’ara a endavant?
Rehabilitació integral de barris:
- La Soledat:
Construcció d’un centre d’activitats comunitàries a la fàbrica de Can Ribes
Urbanització i creació de zones verdes
que s’afegiran als habitatges adaptats ja
construits
- Es Camp Redó:
Creació d’un centre de dia
Habitatges tutelats i habitatges per a
jove
Construcció d’un casal de joves
Desenvolupament dels projectes bloc a
bloc dels habitatges de Corea
Creació d’una gran zona verda central
- Es Jonquet
Redacció del projecte i direcció de l’obra
del Teatre Mar i Terra
Proposta d’intervenció al talús
- Es Puig de Sant Pere
Rehabilitació de la torre musulmana
- Son Gotleu i Verge de Lluc
Ajuts a la rehabilitació
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A més el

, lluitarà per:

• Augmentar les línies,

• Dotar Palma d’una xarxa de

les freqüències i els
horaris dels busos de
l’EMT. Així com la reducció de les tarifica-

• Implantar un sistema de llo-

cions.

carrils bici, que connecti
Palma de forma neta i mediambientalment sostenible.

guer de bicicletes a l’abast de
tothom

• Potenciar el Transport públic.
El tramvia ha de ser una realitat abans que acabi la legislatura.

• Continuar

l’esforç per preservar Ses
Fontanelles i convertir-la en una
zona
d’esbarjo pels residents i els turi
stes que
ens visiten.

• Que el projecte de reforma de la Platja
de Palma compleixi una sèrie de condicions a nivell mediambiental i de caire
social. (Foto: Projecte West8 Torrent
dels Jueus.)
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