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NOSTRE PROJECTE DE CIUTAT
LA CIUTADELLA QUE VOLEM
Aquest programa electoral que ha caigut en les vostres mans és un
recull de les millores per a la nostra ciutat i els seus habitants que
creim possible realitzar en la propers quatre anys.
Quatre anys és un temps escàs però suficient per marcar unes línies
d’actuació, per marcar uns objectius compartits per la majoria de
ciutadans que ens puguin guiar cap a una Ciutadella millorada,
estructurada i democràticament participada pels seus habitants.
En les properes pàgines podreu trobar el resum del nostre projecte de
ciutat que hem elaborat amb l’esperança de poder construir la
Ciutadella que volem. Una Ciutadella acollidora i còmoda pels qui hi
vivim i pels qui ens visiten. Una Ciutadella pròspera i creativa, que
creix sostingudament sota principis de justícia, llibertat, solidaritat i
igualtat.
La nostra candidatura respon a l’encontre d’un conjunt de persones que
ens hem agrupat amb l’objectiu comú d’aportar el nostre gra de sorra
en la construcció d’aquest projecte engrescador. Per tots és conegut
que les administracions locals disposen de recursos limitats i escassos
per les competències que han d’afrontar però, per això mateix, és
encara més necessari la gestió d’aquests recursos públics d’una manera
transparent, honrada i sobre tot raonable, donant prioritat a les
necessitats reals.
Proposam també, des d’un marc participatiu, una transformació en les
maneres de fer política al nostre municipi.
Us hem de dir que aquest programa està fet d’acord amb les
restriccions econòmiques reals pel que hem hagut de retallar molt del
que realment voldríem per a Ciutadella, però així i tot, hem aconseguit
unes propostes alhora ambicioses i realistes.
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1. JOVENTUT
Hem de facilitar amb caràcter prioritari l’accés dels joves a la vivenda,
al món laboral i a una educació i formació de qualitat i integradora,
amb atenció especial a la lluita contra el fracàs escolar i la deserció de
les aules abans de concloure la formació suficient per a la seva
promoció laboral i social.
L’emancipació juvenil es realitza, ara per ara, a edat tardana. Hi ha
certs requisits indispensables per què una persona es pugui emancipar
de la llar familiar. Els tres pilars bàsics sobre els que es basa
l’emancipació dels joves son: un treball digne, una formació que el
permeti treballar en allò que vol i un habitatge assequible.
PROPOSAM:
1.- Crearem una borsa municipal d’habitatge de la qual se’n
beneficiaran els joves (1)
2.-Installarem un nou skate park.
3.- Potenciarem la utilització de l’espai de Sa Vinyeta per a activitats
relacionades amb el jovent.
4.- Fomentarem, juntament amb altres administracions, l’augment
dels ajuts per a transport per als joves que estudien fora del municipi
5.- Fomentarem l’associacionisme i participació juvenil.
6.- Crearem, coordinats amb altres administracions, el Consell
Municipal de Joventut amb dotació pressupostària pròpia per a la
coordinació i planificació d’activitats.
7.- Posarem en marxa el casal de joves comptant amb la
collaboració de les entitats i associacions de juvenils per cobrir les
necessitats d’oci sobre tot a l’adolescència
8.-Realitzarem camapanyes de grafitis habilitant espai específics.

(1) veure secció habitatge pg 6
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2. INFÀNCIA I FAMÍLIA
La família és el pilar fonamental de la nostra societat. Tant la família
entesa tradicionalment com les noves fórmules que han sorgit a les
societats actuals. En igualtat de condicions.
PROPOSAM:
9.- Gratuïtat dels llibres de text per a Educació Infantil i Primària.
Crearem un marc de collaboració entre els diferents agents implicats
(centres escolars, APIMAS...) on, mitjançant criteris de reciclatge i
consum i ús responsable, s’arribi a la gratuïtat total dels llibres de text.
10.- Considerarem amb especial atenció el fet de la infància i la
conciliació de la vida laboral i social, en totes les polítiques públiques
d’oci, cultura i esport.
11.- Incrementarem i millorarem el manteniment dels centres
escolars.
12.- Fomentarem ampliació d’horaris d’activitats extraescolars,
sempre sota criteris de qualitat, per afavorir la conciliació familiar i
laboral
13.- Estalonarem els programes que potenciïn l’oci infantil en els
períodes de vacances i durant la resta de l’any, amb dotació de
recursos econòmics i possibilitarem l’opció de menjador escolar
(Escoles d’estiu, etc ).
14.- Ampliarem els horaris de les diferents activitats municipals per
tal que s’adaptin als diferents horaris escolars existent (horari partit /
horari continu i instituts)
15.- Obrirem un centre de dia, juntament amb les administracions
que també en són competents, on atendre els casos de tots aquells
infants que puguin estar desprotegits
16.- Augmentarem el suport educatiu i atenció a la diversitat
mitjançant l’ampliació de l’equip d’atenció primerenca
17.- Promourem més els conta-contes i altres activitats a diferents
espais a la ciutat
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3. HABITATGE
Una de les preocupacions més importants dels ciutadans és l’accés a
l’habitatge degut a l’augment continu dels seu preu de manera no
parallela a l’increment dels sou. Les famílies cada vegada inverteixen
un percentatge més elevat dels seus recursos a l’habitatge. Cedirem
solars a l’IBAVI per dur a terme habitatge públic.
PROPOSAM:
18.- Constituirem l’Institut Muncipal de l’Habitatge
19.- Millorarem l’assesorament urbanístic i donarem una solució
trasparent a les demandes dels ciutadans
20.- Subvencionarem les obres de millora de l’habitatge del
nucli Antic que es vulguin destinar a lloguer
21.- Subvencionarem les rehabilitacions destinades a oferir
habitatges accessibles a persones amb dificultats de mobilitat
22.- Establirem una assegurança del pagament de la renda
durant un termini de dos anys
23.- Gestionarem i canalitzarem la demanda d’habitatge
24.- Informarem de manera ràpida i eficaç i donarem igualtat
d’oportunitats a tots els demandants d’habitatge
25.- Assessorament i assistència gratuïta
26.- Garantirem la gestió del sòl i l’oferta d’habitatges de
manera oberta i transparent als ciutadans
27.- Donarem suport als llogaters i farem d’intermediaris per
garantir l’obtenció d’una renda acceptable dins dels paràmetres del
mercat lliure i el control del bon ús de l’habitatge.
28.- Destinarem el 40% de l’aprofitament urbanístic dels nous
creixements a habitatges de protecció oficial o de preu taxat i el 20%
en els creixements existents sense pla parcial desenvolupat (com marca
el PTI)
29.- Bonificarem l’IBI de la vivenda habitual de famílies
nombroses.
30.- Impulsarem els programes d’accés a l’habitatge a persones
amb especials dificultats per trobar-ne
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4. PERSONES GRANS
El context social i sanitari actual mostra una resposta insuficient a les
creixents necessitats i demandes de les persones grans. Volem
augmentar els serveis dedicats i l’atenció a les persones grans per
alleugerir les seves dificultats i per augmentar la seva qualitat de vida.
PROPOSAM:
31.- Aprofitarem la nova llei de dependència i l’impuls del
consorci sociosanitari per oferir una resposta integral a les necessitats
d’atenció que es presenten a les persones grans.
32.- Augmentarem l’especialització del servei d’ajuda a domicili
amb especial atenció a les demències i en especial a les persones que
pateixen Alzheimer i les seves famílies.
33.- Millorarem el funcionament de la Residència Geriàtrica
Municipal perquè l’atenció sigui totalment integral i on els espais
d’atenció s’adeqüin realment a la gent gran de la nostra ciutat.
34.- Crearem un espai al rústec proper per a horts que serien
cedits per gestió dels jubilats interessats en realitzar pràctiques
agrícoles tipus hortes, petits animals, fruiters, etc.
35.- Fomentarem les pràctiques esportives en la gent gran.
36.- Mediarem per a la millora de la connectivitat des de Menorca
amb els viatges d’oci per a la gent gran sense increment de preu.
37.- Eliminació de barreres arquitectòniques als espais públics (1)
38.- Donarem suport al Consorci sociosanitari de Menorca perquè
pugui millorar i incrementar els recursos destinats a la gent gran de
Ciutadella
39.- Servei d’ajut i confiança davant la realització de tràmits i
gestions econòmiques o administratives.

(1) veure apartat de mobilitat
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5. PERSONES AMB DISCAPACITAT
Aprofitarem l’impuls de la llei de dependència per, juntament amb
altres administracions, arribar a cobrir totes les necessitats de les
persones amb discapacitats a Ciutadella de Menorca.
PROPOSAM:
40.- Elaborarem un mapa d’accessibilitat de la ciutat on totes les
persones amb mobilitat reduïda puguin accedir a tots els llocs on
desitgin, i que al mateix temps faci més fàcil la mobilitat per tota la
ciutat.
41.- Continuarem donant suport a tots els collectius que treballen
per millorar la qualitat de vida de totes les persones amb algun tipus de
discapacitat
42.- Donarem suport a la creació del centre per a persones amb
discapacitat amb plurideficiència.

6. IGUALTAT DE GÈNERE
Aprofitarem la llei d’igualtat per afovorir polítiques respectuoses
d’atenció a la dona i d’igualtat.
PROPOSAM:
43.- Crearem el Consell municipal de la dona
44.- Eliminarem qualsevol residu de llenguatge sexista en tots el
documents emanats dels òrgans de l’Ajuntament
45.- Continuarem treballant per la prevenció de la violència de
gènere i impulsarem noves accions per a evitar-la.
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7. PERSONES AMB DROGODEPENDÈNCIES
Davant una realitat tant problemàtica potenciarem campanyes de
prevenció sobre qualsevol adicció.
PROPOSAM:
46.Dotarem
de
contingut
el
pla
municipal
de
drogodependències, invertint en activitats i accions que ens permetin
lluitar encara més contra el consum de drogues
47.- Impulsarem de manera especial la prevenció del consum de
drogues, entre els joves i fomentarem uns hàbits d’oci més saludables.
48.- Inclourem les altres adiccions (ludopatia, noves tecnologies...)
en la nostra prioritat d’atenció, tot començant des d’edats més joves.

8. CEMENTIRI
PROPOSAM:
49.- Establirem una gestió absolutament transparent i eficaç del
cementiri municipal millorant i adequant les seves installacions
50.- Garantim la reinversió de tota la recaptació de taxes
funeraries per a la millora i manteniment del cementiri
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9. SERVEIS SOCIALS
La demanda de serveis socials per part dels ciutadans ve donada per la
necessitat d’un major benestar social i per poder millorar la qualitat de
vida a l’entorn de la convivència.
Les prestacions de serveis socials han de servir, també, per prevenir i
eliminar les causes que condueixen a l’exclusió i marginació social.
Hem de donar cobertura a famílies, grups i persones per tal d’arribar a
la població de forma individual, grupal i collectiva.
A més de satisfer prestacions bàsiques com la informació i l’orientació,
l’ajuda a domicili, el recolzament a la unitat de convivència i
l’allotjament alternatiu a transeünts, hem de treballar en la prevenció i
inserció social amb programes específics destinats a la família, la
infància, l’adolescència, la joventut, les persones majors, les dones, els
discapacitats, etc.
PROPOSAM:
51.- Habilitarem un espai d’entitats on les entitats socials de la
ciutat puguin optimitzar i mancomunar els recursos del què disposen.
52.- Crearem un servei d’atenció especialitzat per a les
associacions sense ànim de lucre de la ciutat on puguin resoldre els
dubtes i facilitar així el seu desenvolupament.
53.- Millorarem l’atenció social i psicològica dels serveis socials als
collectius que ho requereixin en totes les seves variants.
54.- Establirem un programa de suport i acompanyament en el
procés de malaltia i mort per tots els ciutadans que ho desitgin.
55.- Crearem una xarxa de lectures en companyia. Es posarà en
marxa, mitjançant la participació dels escolars, una xarxa de domicilis
on es realitzaran lectures en veu alta i es disposarà d’un temps per a
comptar experiències.
56.- Crearem el servei de mediació familiar
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10. CULTURA
La màxima prioritat ha de ser “professionalitzar”, dins les possibilitats,
el funcionament adequat de la cultura a Ciutadella en totes les seves
facetes.
PROPOSAM:
57.- Posarem en marxa L’Institut Municipal de Cultura amb les
seves Comissions de Música, d’Art i patrimoni i de Teatre i espectacles.
58.- Recuperarem el Pla General de Cultura
59.- Construirem de abans de finalitzar 2008 una sala
multifuncional
60.- Construirem El Palau de Congressos de Menorca al Canal
Salat.
61.- Rehabilitarem el Teatre des Born
62.- Fomentarem la creativitat artística amb premis i concursos
63.- Assessorarem als nous artistes en la seva projecció exterior
64.- Recuperarem els petits teatres (Sant Miquel, Josep M.
Quadrado...)
65.- Durem a terme actuacions per poder tenir sales de Cinema.
66.- Impulsarem el museu ubicat a l’edifici Can Saura
67.- Impulsarem les obres del palau Saura Morell
68.- Crearem la regidoria de festes i fires
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11. PERSONES IMMIGRANTS I ATENCIÓ ALS NOUVINGUTS
Les societats estan en constant moviment, es transformen cada dia. Per
açò assumim el repte de dirigir tota aquesta energia, basada en la
diversitat cultural, cap un espai d’encontre comú on tots i totes
puguem aportar i rebre, on des de tots els orígens o llengües puguin
sorgir propostes que enforteixin la tolerància i la solidaritat, sense
renunciar a la pròpia individualitat però coneixent i valorant tots i
cadascun dels ciutadans de tal manera que es pugui generar una
identitat comuna capaç d’aglutinar tota la diversitat.
PROPOSAM:
69.- Desenvoluparem el pla municipal d’interculturalitat, dotant-lo
realment d’accions concretes i de pressupost específic i que aquestes
propostes vagin encaminades a la integració real dels collectius de
persones nouvingudes.
70.- Donarem suport a totes les iniciatives de collectius de
persones immigrants que vagin encaminades a la integració
71.- Potenciarem el programa de cursos sobre cultura i història
local, idiomes... per impulsar la integració dels adults nouvinguts
72.- Impulsarem els projectes de codesenvolupament amb els
països d’origen dels immigrants

12

12. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació ciutadana constitueix un dels objectes de debat a
l’àmbit del govern local degut a que, per una banda l’administració s’ha
allunyat del ciutadà degut a la seva complexitat i la inexistència de
marcs de representació. Per l’altra banda el ciutadà s’ha desvinculat
dels assumptes públics relegat els seus interessos a l’àmbit privat o
personal. S’ha produït una derrota de l’acció collectiva a favor de
l’individualisme. La vida associativa ha iniciat noves formes i la
desconfiança dels ciutadans cap a la política reflexa un gran potencial
per poder exigir contes als poders públics.
Però difícilment durem a terme unes polítiques riques i adaptades sense
la important participació de la societat civil. Som conscients de què el
ciutadà està més interessat en formes directes, informals, flexibles i
puntuals de participació més que en compromisos continus
PROPOSAM:
73.- Actualitzarem del reglament de participació ciutadana fent,
entre tots, un govern local amb posició oberta i transparent. Volem una
democràcia representativa local.
74.- Posarem en marxa els pressupostos participatius en el capítol
d’inversions i participacions on-line.
75.- Actualitzarem i modernitzarem la pàgina web municipal
donant la màxima informació per a la participació municipal
76.-Crearem un espai de comunicació on les diferents associacions
puguin desenvolupar la seva tasca i collaborar de forma activa en el
dia a dia del municipi.
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13. MOBILITAT AMB GARANTIES
L’aparició del cotxe I el seu ús com a model de progrés ha marcat les
últimes dècades però, sense adonar-nos hem aconseguit fer del cotxe el
real protagonista dels nostres espais públics, espais que, més que de
pas, haurien de ser espais de relació i esbarjo, espais on el ciutadà
cobri el seu real protagonista. Una ciutat pensada bàsicament per a
moure-s’hi en cotxe és una ciutat excloent d’un determinat sector de la
nostra societat, sobre tot de les persones majors, persones amb alguna
discapacitat i els infants.
Així, l’avanç territorial del cotxe i els nostres hàbits de mobilitat,
moltes vegades poc coherents i poc saludables, ens han fet oblidar el
convenient i agradables que és els desplaçament a peu. És la nostra
responsabilitat fer veure aquesta realitat a les noves generacions però,
per poder fer-ho, necessitem uns espais públics adequats, uns itineraris
escolars segurs, l’eliminació de barreres arquitectòniques, etc. En
definitiva, una ciutat on ens hi moguem tots (cotxes, vianants,
autobusos, bicicletes...) d’una manera còmoda i segura.

PROPOSAM:
77.- Recuperarem i aplicarem el Pla de Mobilitat
78.- Un born peatonal integrat amb la plaça des Pins amb
aparcament soterrat
79.- Crearem bosses d’aparcaments perifèriques
80.- Millorarem i condicionarem l’aparcament del Príncep
81.- Construirem una xarxa de carril exclusivament per a bicicletes
que connecti els punts neuràlgics de la nostra ciutat
82.- Rehabilitarem l’espai públic prioritzant la seguretat i
comoditat dels vianants fent les voreres més amples
83.- Eliminarem les barreres arquitectòniques fent itineraris
còmodes per a persones amb mobilitat reduïda, cotxets d’infants i
persones grans.
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84.- Crearem itineraris escolars ben senyalitzats per garantir la
seguretat en la mobilitat de forma independent dels més joves
85.- Reordenarem carrers per a
incrementar l’oferta
d’aparcaments
86.- Aprovarem els marcs reglamentaris necessaris per garantir una
mobilitat sostenible i assegurar la bona connexió i oferta d’aparcament
de totes les noves activitats
87.- Controlarem de manera exhaustiva les ocupacions de via
pública perquè mai cap itinerari quedi interromput per qüestions
d’obres, desperfectes, etc
88.- Construirem un aparcament a la zona de Pins-Born
89.- Realitzarem un seguiment exhaustiu i l’adaptació del servei a
les demandes dels usuaris en aquest model de transport per arribar a
tenir un transport públic urbà còmode i de qualitat.
90.- Millorarem la xarxa per a vehicles motoritzats: construcció de
rotondes urbanes als llocs actualment conflictius i en zones on es fa
necessària la possibilitat de gir.
91.- Eliminarem els aparcaments oficials de davant l’Ajuntament
deixant els estrictament necessaris.
92.- Millorarem l’ordenació i senyalització dels passos de vianants
per augmentar la seguretat dels més fràgils.
93.- Habilitarem carrers amb “prioritat invertida” on tinguin
preferència els vianants, i els vehicles hagin de reduir la seva velocitat
fins a 30 km/h (slow cities)
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14. MEDI AMBIENT
Les zones urbanes tenen un paper important en l’acompliment dels
objectius marcats internacionalment per un desenvolupament
sostenible. A la nostra ciutat, sense que ens adonem massa, es
concentren molts problemes mediambientals. Per açò, un millor
ambient a l’entorn urbà i uns nivells de qualitat de vida i benestar
social, més encara dels que tenim, ajuda, entre altres coses, a
potenciar el creixement.
PROPOSAM:
94.- Arribarem a un alt nivell de realització d’actuacions previstes
a les Agendes Locals 21.
95.- Durem a terme campanyes de reciclatge, formació i
conscienciació.
96.- Potenciarem la recollida selectiva de residus.
97.- Ampliació de l’eco-park, fent difusió per a la seva utilització.
98.- Potenciarem l’ús d’energies renovables i realitzarem una
revisió del consum municipal, tant en edificis com en enllumenat
públic, per disminuir el consum i millorar l’eficiència energètica
treballarem perquè una part d’aquest consum provingui d’energies
rentables mitjançant la installació de plafons d’energia.
99.- Incentivarem la construcció de cisternes per a la recollida i
aprofitament de les aigües pluvials.
100.- Conclourem la darrera fase de depuració per a poder
reutilitzar les aigües mitjançant les comunitats de regants.
101.- Fomentarem el reciclatge als establiments públics amb
dotació d’ajuts per recursos humans o materials.
102.- Augmentarem la plantació d’espècies autòctones a les
places i zones verdes.
103.- Fomentarem la sembra d’arbres.
104.- Habilitarem uns espais adequats en diferents zones per a
l’esbarjo i higiene dels cans i altres animals de companyia.
105.- Realitzarem més campanyes d’ús de bosses per a recollir els
excrements.
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106.- Crearem la unitat de contaminació acústica amb l’objectiu
de controlar els renous d’obres, vehicles, activitats molestes com bars,
discoteques etc.

15. URBANISME. PROJECTES ESTRATÈGICS. EL NOSTRE PROJECTE
URBÀ.
El desenvolupament urbanístic s’ordena a través del planejament urbà.
Ciutadella ja necessita una revisió del planejament (el vigent és de
redacció del 1988) que ha sofert multitud de modificacions puntuals.
Perquè els efectes de les polítiques urbanístiques tenen una indubtable
transcendència social, volem donar un impuls i apropar la gestió
urbanística al ciutadà mitjançat, per exemple, la revisió del Pla
Especial del Nucli Antic tot intentant incloure totes les aportacions
ciutadanes i adaptant el Pla a la realitat de cada zona.
També tenim clar la Ciutadella que volem. Un projecte de ciutat definit
ens aporta la seguretat per anar fent camí amb objectius clars i
socialment consolidats. Aquesta Ciutadella la concebem amb uns espais
públics còmodes i adequats, un Born peatonal integrat amb la plaça
dels Pins, uns aparcaments estratègicament collocats, una estació
d’autobusos moderna i suficientment cèntrica per potenciar el
transport públic – eix principal de les polítiques de mobilitat a nivell
internacional -, construcció d’una xarxa de carrils exclusius per a
bicicletes, construcció d’itineraris escolars, la construcció d’un Espai
Cultural on hi tingui cabuda el Palau de Congressos, la sala
multifuncional, l’escola de música i dansa, aules d’assaig...
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PROPOSAM:
107.- Revisarem el Pla General d’Ordenació Urbana donant
resposta a les futures necessitats de creixement.
108.- Revisió del Pla Especial del Nucli Antic per tal d’adaptar-lo a
les necessitats reals.
109.- Legalitzarem els nuclis rurals d’acord amb el Pla Territorial
Insular
110.- Impulsarem actuacions destinades a oferir sòl industrial a
preus assequibles.
111.- Optimitzarem els recursos millorant la Brigada Municipal
creant un servei exclusiu de manteniment i conservació: zones verdes,
mobiliari urbà, àrees de jocs infantils, enllumenat públic, etc.
112.- Renovarem i millorarem gran part dels carrers de la ciutat i
de les urbanitzacions incloent tots els serveis nous, voreres,
illuminació nova, asfalt i voravies noves de manera equitativa a tots els
nuclis de la ciutat.
113.- Millorarem el servei de neteja viària mitjançant la reubicació
de contenidors i potenciant la recollida selectiva.
114.- Realitzarem campanyes anuals d’asfaltat de carrers i de
renovació de marques vials.
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16. TURISME
PROPOSAM:
115.- Continuarem impulsant el pla de “Ciutadella Turisme” amb
el PDPT com a model de dinamització turístic.
116.- Potenciarem el turisme alternatiu mitjançant la construcció
d’un càmping al terme municipal ben connectat amb el camí de cavalls
per la realització de rutes de senderisme, cavalls, etc.
117.- Millorarem els espais públics, les infrastructures de les
urbanitzacions i la neteja de les zones verdes.
118.- Promocionarem el cicloturisme.
119.- Adequarem rutes talaiòtiques.
120.- Adequarem rutes eqüestres.
121.-Fomentarem el turisme cultural.
122.- Promocionarem “stages” a Ciutadella d’esportistes d’elit,
selecció de futbol, bàsquet, tennis, atletisme o qualsevol altre.

17. EDUCACIÓ
Davant la diversitat i pluralitat de la societat actual, l’administració ha
d’impulsar una formació pels ciutadans adient a les seves
característiques i que sigui integradora, democràtica i tolerant.
Consideram les ciutats educadores en el sentit més ampli de la paraula.
L’educació ha deixat de ser un fet que s’esdevé exclusivament en el sí
de la família o de l’escola. Ha passat a ser un fet dinàmic, més enllà de
la infància i la joventut, i compartit amb multiplicitat d’altres agents
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que incideixen, en tota la ciutadania. La gent, la història, la situació
geogràfica, l’urbanisme, les festes, els serveis... contenen un ampli
ventall de possibilitats educadores. En la ciutat o en el poble es tracta
d’aprendre a conviure, d’aprendre a ser juntament amb els altres,
d’esdevenir ciutadà.
En la nostra societat, la facilitat per treballar i accedir al món laboral
amb només una part de l’any de feina, suposa un absentisme escolar a
partir d’uns mesos determinats i una deserció escolar a partir d’una
edat molt jove.
PROPOSAM:
123.- Implementarem el Projecte Educatiu de Ciutat,
desenvolupant els Plans sectorials que el vertebren, com són:
- Pla d’Infància
- Pla Jove
- Pla local d’Educació d’adults
- Pla municipal de normalització lingüística
124.- Crearem una brigada permanent per al manteniment diari
dels centres educatius, per a evitar que els desperfectes i desgast
continu siguin un impediment al correcte desenvolupament de la tasca
educativa
125.- Millorarem els equipaments dels centres educatius: coberta
de patis, equipaments i mobiliari exterior, horts escolars, etc.
126.- Recolzarem la Comunitat Educativa en quant a les possibles
demandes en la creació/ampliació dels Centres Educatius ja que som
conscients de què les necessitats de Ciutadella són cada vegada majors
i que van augmentant les ràtios i això dificulta el desenvolupament
idoni de la tasca educativa.
127.- Donarem suport a la comunitat educativa treballant
conjuntament tant en la prevenció de l’absentisme escolar com en la
prevenció i abordatge dels conflictes juvenils.
128.- Fomentarem i recolzarem propostes i estratègies per evitar
que els nostres alumnes es converteixin en absentistes escolars cada
vegada més joves per mor d’anar a treballar i accedir al món laboral.
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129.- Fomentarem espais formatius i de trobada com ara els
Tallers de pares i mares i altres iniciatives lligades al treball en xarxa i
comunitari dins del nostre municipi així com totes les propostes
possibles de mediació familiar.
130.- Garantirem l’accés a l’educació de tots els infants, sigui
quina sigui la seva procedència o situació social, contribuint a
l’elaboració de programes específics d’integració i contra l’exclusió
social.
131.- Optimitzarem les installacions i l’entorn des Pinaret així
com el seu pla d’usos per rendibilitzar millor els espais que ofereix.
132.Fomentarem
la
cooperació
entre
les
diferents
administracions educatives, assumint
major responsabilitat en la
planificació i gestió del sistema educatiu.
133.- Impulsarem la participació de pares, mares, professorat,
alumnes i personal no docent per garantir una escola de qualitat.
134.- Donarem suport a les polítiques progressistes de família
oferint més oferta en educació infantil (0-3 anys).
135.- Fomentarem els programes i guies didàctiques que tenguin
com objectiu donar a conèixer el patrimoni cultural, històric i
antropològic de Ciutadella.
136.- Promourem accions i programes de desenvolupament de les
noves tecnologies de la informació amb l’objectiu d’apropar la societat
del coneixement a tota la població.
137.- Potenciarem la collaboració entre els centres educatius i els
serveis socials municipals per tal d’abordar les problemàtiques comunes
escola-família.
138.- Revisarem el programa “Obrint Portes” per a revaloritzar-lo,
ampliar-lo i organitzar-lo de manera més operativa i recuperar el sentit
que el va fer possible i que no és altre que complementar els
currículums educatius.
139.- Promourem convenis amb empreses d’autocars per
aconseguir reduccions en el preu del transport per a les activitats
complementàries i extraescolars tals com visites, excursions o viatges.
140.- Fomentarem l’intercanvi escolar amb altres municipis, com
ara les ciutats agermanades amb Ciutadella, a través de convenis.
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18. ESPORTS
L’Esport a Ciutadella i Menorca en general, ha experimentat un dels
moviments més importants dels darrers anys, actualment l’esport és un
component essencial en la vida que qualsevol ciutadà. Tothom, d’una
forma o un altre, practica, ja sia de forma amateur o federada,
quealsevol de l’ampli ventall de disciplines esportives que hi ha
actualment. L’Ajuntament s’ha de fer ressò de la demanda existent,
garantir l’oferta esportiva que es genera a les installacions municipals i
conveniar amb instituacions fora del àmbit local per tal de poder fer la
coordinació com un únic gestor.
Hi queda molta feina per fer, no ho podem oblidar, després d’anys
amb una forta inversió amb infrastructures (camps de gespa, nou
pavelló, grada Son Marçal, Calós, parquet Patricia Volei). Ara toca el
moment de les persones, sense oblidar executar les infraestructures
que actualement hi ha en marxa: velòdrom, pista atletisme, tir amb
arc...
PROPOSAM:
141.- Planificarem i situarem en el Pla d’Ordenació Urbana els
equipaments esportius pendents per completar la Ciutat Esportiva de
Ciutadella (pista voltadora, pista atletisme, nou camp de futbol,
graderies escola d’hípica, pista motocròs, etc.) així com els
equipaments esportius complementaris necessaris a cada barri (parcs
infantils, zones multiesportives).
142.- Promourem i recolzarem l’esport base, fomentant i
potenciant les Escoles Esportives Municipals. També continuarem
fomentant les accions portades a terme sobre les actituds en l’esport
de tolerància, respecte i esportivitat a través de l’estaló del programa
“Eduquem amb l’esport”.
143.- Promourem i recolzarem les modalitats esportives que
compten amb un nombre menor de participants però que gaudeixen de
la mateixa predisposició i qualitat que els esports majoritaris.
144.- Establirem contactes permanents amb totes les associacions
esportives de la nostra ciutat.
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145.- Recolzarem els esdeveniments esportius d’una certa
rellevància que promou Ciutadella i la qualitat del seu esport (Torneig
bàsquet Júnior, Volta Cicloturista BTT, Mitja Marató, Supercross, etc.).
146.- Acabarem de desenvolupar el projecte global i l’acabament
dels annexes de la Ciutat Esportiva (pistes de tennis, velòdrom, pista
d’atletisme, pistes de paddel, pista de patinatge, etc.).
147.- Ubicarem el circuit de motos per tal que es pugui donar una
millora en la pràctica d’aquest esport .
148.- Potenciarem l’hípica en les seves diverses modalitats i
pràctiques, així com les diverses manifestacions de l’estret lligam entre
la nostra ciutat i el món del cavall.
149.- Recolzarem els equips representatius de la nostra ciutat i la
pràctica i promoció de l’esport.
150.- Crearem un ens que doni suport a la gestió i organització de
grups d’esportistes que no tinguin suficient capacitat per fer-ho pe ells
tots sols. També crearem un grup de suport logístic en l’organització
d’esdeveniments esportius de gran rellevància.
151.-Construirem un nou skate park pel jovent de Ciutadella.
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19. SANITAT
La demanda de serveis socials per part dels ciutadans ve donada per la
necessitat d’un major benestar social i per poder millorar la qualitat de
vida a l’entorn de la convivència.

Per tal de tenir la xarxa de serveis suficient amb els programes,
recursos professionals i eines necessàries, és indispensable la
coordinació entre les administracions i impulsar la collaboració i el
cofinançament. És necessari reforçar els ajuntaments que són les
primeres institucions públiques en atendre i detectar les necessitats
dels ciutadans. Els serveis socials han de ser universals, de manera que
tots els ciutadans que els necessitin puguin tenir la garantia d’accedirhi.
PROPOSAM:
152.- Sollicitarem i cedirem els terrenys per construir un nou
centre sanitari a la zona de Dalt Sa Quintana.
153.- Sollicitarem augment de la plantilla de metges i sobre tot de
pediatres.
154.- Impulsarem la construcció del nou escorxador.
155.- Millorar la qualitat de les aigües mitjançant l’estalvi i la
racionalització del seu ús.
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20. HISENDA
Volem un Ajuntaments més àgil i eficient. Proposem un nou model
d’ajuntament basat en noves formes organitzatives que facilitin la
flexibilitat i l’adaptabilitat als canvis de la societat. Una organització
preocupada per donar en tot moment la màxima qualitat possible en els
seus serveis, en la seva relació amb els ciutadans.
PROPOSAM:
156.- Fomentarem el desenvolupament de l’economia social.
157.- Destinarem l’1% del pressupost a desenvolupament i
cooperació internacional a través del Fons Menorquí de Cooperació com
a àmbit de coordinació.
158.- Promocionarem, amb acords de Ple i establint mesures
concretes, el moviment de Comerç Just.
159.- Fomentarem l’austeritat en el protocol i en les despeses per
representació, dinars, viatges...
160.- Implantarem descomptes per a famílies nombroses, com ara
la bonificació de l’IBI.

21. SERVEIS MUNICIPALS
Volem millorar la relació amb els ciutadans i les ciutadanes. Per això
impulsarem la creació de mecanismes que simplifiquin l’accés de les
persones a l’administració i la facin més receptiva a les demandes dels
ciutadans i de les ciutadanes. Al nou municipalisme li correspon una
nova organització de l’administració local.
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PROPOSAM:
161.- Crearem l’oficina del defensor del ciutadà.
162.- Crearem la finestreta única d’atenció al ciutadà.
163.- Ampliarem l’horari d’atenció ciutadana de les oficines
municipals.
164.- Crearem unes noves dependències per a la brigada
municipal, jardiners, llauners, electricistes, etc.

22. INDÚSTRIA, COMERÇ I AGRICULTURA
PROPOSAM:
165.- Millorarem i crearem nous serveis públics a les platges.
166.- Augmentarem la recollida de fems a les urbanitzacions.
167.- Crearem nou sòl industrial mitjançant un sistema de
desenvolupament que garantitzi preus assequibles.
168.- Conservarem i mantindrem en adequades condicions la xarxa
de camins rurals del municipi.
169.- Potenciarem l’agricultura ecològica.
170.- Vetllarem per una correcta ocupació de via pública.
171.- Legalitzarem el nuclis d’hortals tot adaptant-los al PTI.
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