ALTERNATIVA PER ARTA. ELECCIONS MUNICIPALS 2019
Han estat anys intensos, tant a l’oposició com al govern, sempre fidels als
nostres compromisos i programes, que han demostrat que, tant ara com
abans, som i hem estat una força política necessària i útil, més enllà de la
nostra presència quantitativa. Una força que ha capgirat la política local i que
ha estat capaç d’influir en el debat polític en temes com el laïcisme i la defensa
del patrimoni, la conservació del medi ambient i la protecció del patrimoni
natural, la lluita contra la corrupció, la disciplina urbanística, la defensa dels
serveis públics, la integració social dels col·lectius més vulnerables, i un llarg
etc.
I aquí hem arribat, aquest és el nostre full de serveis, i estam ben munides de
propostes i d’energies per seguir treballant i afrontant reptes nous. Som una
organització política modesta, però amb voluntat de transformació social.
REPÚBLICA
Alternativa per Artà defensa el seu compromís amb els valors republicans i
aposta per l'abolició de la monarquia com a institució caduca i
antidemocràtica, i per la convocatòria d’un referèndum per tal que els
ciutadans i ciutadanes puguem decidir quin model d’estat volem.
DRET A DECIDIR
Avui sembla més necessari que mai seguir reivindicant, de forma pacífica i
democràtica, el dret inalienable a ser i a decidir el futur dels pobles que, com
a col·lectius, se senten identificats amb una història, un passat i un present
diferents; que parlen una llengua i tenen uns costums i una cultura
diferenciades d’altres comunitats; que respecten i accepten la diversitat i la
plurinacionalitat; que fan ús de la paraula i el diàleg. Avui, més que mai, cal
seguir lluitant perquè cap estat ni cap llei prohibeixi, aniquili, silenciï i humiliï
cap nació sense estat. Ens cal recolzar els pobles perquè lliurement decideixin
la condició política que volen i puguin viure plenament el desenvolupament
econòmic, social i cultural que més els convingui.
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A la Europa del segle XXI, i en plena globalització en termes econòmics i de
control de poder per part dels estats més rics del món, defensam la idea d’una
Europa (i d’un món) formada per pobles i nacions, i no només per estats
membres.
Els diferents pobles i nacions tenen el dret i el deure de defensar els seus trets
identitaris, configurats a través d’una història, una llengua i una cultura
pròpies, i que proporcionen un sentiment col·lectiu de pertinença i de cohesió
social.
Defensam el dret a decidir de tota persona, poble i país en un sistema de
democràcia real. Una democràcia feble, que necessita aferrar-se a normes i
lleis inamovibles, i que necessita fer ús de la força per a imposar-les, no ens
representa.
Defensam les solucions pacífiques a les divergències polítiques i als conflictes
territorials a l’Estat espanyol, i rebutjam la utilització de tota forma de
violència, directa o indirecta, per a reprimir-les.
LLENGUA
Dins un món cada vegada més globalitzat, la riquesa de la diversitat lingüística
i cultural està en perill. La nostra és una llengua minoritzada des de segles
enrere. Defensar-la a fi que segueixi viva és defensar un dret fonamental d’un
poble i un bé cultural de la humanitat. Es tracta que la nostra llengua i la
nostra cultura visquin en plena normalitat, com a llengua i cultura pròpies de
les Illes.
No hi ha una llengua superior a una altra, per tant és precís reconèixer la
igualtat de drets de totes les comunitats lingüístiques de l’Estat i d’Europa.
Alternativa per Artà es postula per la plena normalització lingüística, que
significa assumir que la llengua pròpia de les Illes és el català amb les seves
varietats i que, com a tal, ha de constituir el vehicle de comunicació normal
en tots els àmbits i institucions del territori (mitjans de comunicació,
administracions públiques, escoles, espectacles...), a més d’eina per a la
integració i cohesió socials.

2

DRETS SOCIALS
El nivell de cohesió i la qualitat de vida de la ciutadania defineixen el benestar
d’una societat. Els serveis públics han de garantir que totes i cada una de les
persones tenen les oportunitats d’accedir a aquest benestar.
Els serveis públics han de garantir i facilitar que totes les persones puguin
exercir els seus drets, partint de la premissa que són les persones les que
participen activament i construeixen la seva realitat social.
Alternativa per Artà és, intrínsecament, un projecte social que assumeix els
drets de les persones a una vida de qualitat, a la igualtat d’oportunitats, a la
participació activa en la presa de decisions, i al respecte a la diversitat de la
qual totes i tots en som part.
TERRITORI
Volem un poble per a totes i tots els seus habitants i també per a qui el visita:
accessible, segur, sostenible i en renovació constant.
Volem que Artà sigui, com ha estat sempre, un model de referència en la
defensa del patrimoni natural i la seva conservació. D’aquest punt n’hem fet
bandera i ho continuarem fent.
La nostra trajectòria ens avala com a referents en la defensa de la disciplina
urbanística, la conservació dels espais naturals i l’ampliació de les zones de
protecció, ja sigui treballant en tot el que és competència municipal, com
incidint davant els organismes competents.
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LES

PERSONES

En tots els àmbits del treball i la intervenció amb persones és important
destacar la importància de treballar en xarxa amb les institucions competents
implicades i també amb les entitats i agents socials que actuen en tots els
sectors. Establir ponts, col·laboracions, estratègies comunes, campanyes
conjuntes amb entitats és del tot imprescindible.
LA GENT GRAN
Quant a la Residència de persones majors:
Transferir la gestió de la residència a l’òrgan competent, l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials (IMAS) i, mentrestant, ampliar al màxim el nombre de places
concertades, tant de persones vàlides com assistides, sempre amb criteris
tècnics.
Regularitzar la situació laboral dels treballadors i treballadores.
Millorar els serveis d’atenció més enllà de la vessant sanitària i assistencial
introduint la figura del/de l’animadora sociocultural.
Desenvolupar programes de dinamització del voluntariat, dirigit especialment
a fomentar les relacions intergeneracionals i l'acompanyament de les
persones majors.
Millorar les instal·lacions, fonamentalment en climatització i en seguretat.
I al Centre de dia:
Ampliar i millorar l’oferta assistencial, que serà possible finalitzant i dotant de
la infraestructura necessària la segona planta de l'edifici.
Cercar fonts de finançament que permetin el transport de les persones majors
des de sa Colònia al centre de dia d'Artà.
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En el Servei d’atenció a la dependència (SAD):
Contractar el personal necessari amb la finalitat d’oferir un servei de màxima
qualitat.
LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Totes i cada una de les actuacions municipals tendran en compte els valors
de la inclusivitat, l’accessibilitat i la visibilització de les persones.
Reservar llocs de treball públics i en programes d’ocupació finançats
públicament.
Desenvolupar campanyes específiques:
sensibilització i informació en salut mental.

envers

l’accessibilitat

i

en

Col·laborar amb totes les entitats comarcals que treballen en l’atenció a les
persones amb diversitat.
Incloure, bé a través del Centre Jove, bé a través de programes específics,
l’atenció a l’oci de les persones des del punt de vista de la inclusió i la
normalització.
Atendre, en fi, les demandes de les famílies i les persones quant a necessitats
col·lectives detectades en l’àmbit municipal.
INFÀNCIA I FAMÍLIA
Potenciar l’accés als serveis d’orientació i inserció laboral, propis o
especialitzats, a totes aquelles persones amb especials dificultats d’accés al
mercat de treball.
Complementar la cobertura de les necessitats bàsiques.
Estudiar mesures de discriminació positiva en els preus públics per a
persones en situació de vulnerabilitat i/o dependència.
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Impulsar i continuar amb el treball en xarxa per a l’atenció a la infància i
l’adolescència i implicar-hi aquells agents socials que també poden oferir
serveis i col·laboració (ex. les associacions de mares i pares).
JOVES
Incrementar l’atenció d’educadors/es socials al carrer i els horabaixes, en
prevenció de situacions de risc.
Promoure programes de prevenció i reducció de danys per consum de drogues.
Fer especial atenció a les noves addiccions que tenen a veure amb les apostes
i amb les sales de joc.
Donar un nou impuls als centres joves d’Artà i sa Colònia en coordinació amb
altres serveis municipals (biblioteques, teatre, Parc Natural de Llevant, clubs
esportius.,...).
Incrementar el personal d’aquests centres per tenir-los oberts els caps de
setmanes.
Promoure programes d’educació afectiva i sexual, de prevenció de la violència
de gènere i de qualsevol tipus de discriminació.
Fer els i les joves participants dels programes intergeneracionals.
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
L’objectiu general és desenvolupar el Pla municipal d’igualtat.

El Pla va ser aprovat la legislatura passada, per tal de ser motor i eina per fer
d’Artà un poble igualitari i just, on totes les persones, amb independència de
la identitat sexual i/o expressió de gènere, puguin conviure i desenvolupar
plenament i lliure les seves capacitats i potencialitats com a éssers humans.
Està estructurat en quatre àrees: salut, treball i formació, educació i cultura i
violència masclista.
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Salut:
Impulsar i promoure polítiques de promoció de la salut sexual, amb la
incorporació de la perspectiva de diversitat sexual i el gènere.
Informar la ciutadania sobre aspectes de salut laboral a sectors especialment
feminitzats incidint en els més precaris (treballadores de la llar, cambreres
de pisos, dependentes, ….).
Informar i sensibilitzar la ciutadania en relació a la salut sexual (prevenció
embarassos no desitjats, malalties de transmissió sexual, pràctiques
segures…).
Fomentar i promoure la salut de les dones en totes les etapes de la seva vida.
Introduir la perspectiva de gènere en el disseny i execució de programes i
accions de prevenció i atenció de les conductes addictives en el marc
autonòmic sobre drogues.
Treball:
Donar suport i visibilitzar les problemàtiques i necessitats concretes de
col·lectius en situació d’especial precarietat laboral.
Millorar l’accessibilitat laboral (ocupabilitat) de les dones amb majors
dificultats (majors de 45 anys, immigrades, amb baix nivell formatiu…)
Impulsar mesures i accions que afavoreixin la conciliació de la vida personal,
laboral i familiar, i la corresponsabilitat.
Incentivar la participació de les dones emprenedores i dedicar especial
atenció a l’emprenedoria femenina i les seves necessitats.
Educació i cultura:
Donar a conèixer i informar la ciutadania sobre nous rols i responsabilitats
masculines i els nous models de masculinitat (corresponsabilitat,
coeducació….).
Visibilitzar les contribucions de les dones a la vida social, cultural i artística
del municipi.
7

Incentivar i promoure la participació de les dones a les festes populars.
Promoure una imatge real de la dona allunyada dels estereotips imposats per
un ordre social pautat per unes relacions de poder masclistes (patriarcat).
Col·laborar amb els col·lectius feministes i canalitzar i fer possible les seves
propostes.
Fomentar la figura de la dona en actes culturals, com poden ser exposicions
de art (pintura, escultura, fotografia), lluitar per la paritat del grups
contractats a les festes dels pobles i contractar grups que donin un missatge
feminista.
Dones immigrants:
Facilitar al coneixement de la llengua i dels recursos institucionals i
comunitaris tant formals com informals.
Violència masclista:
Garantir una atenció integral a les víctimes de violència de gènere i als seus
fills i filles (Taula de coordinació Institut Balear de la Dona - Ibdona).
Homogeneïtzar protocols d’atenció a les víctimes i reforçar quant a
informació i recursos.
Treballar vers la sensibilització i la corresponsabilitat social en la prevenció
de la violència masclista.
Visibilitzar altres formes de violència, masclismes i micromasclismes contra
les dones.

Impulsar la Mesa local de coordinació i prevenció contra la violència
masclista, engegada i tutelada per l’Ibdona, i recentment encetada a Artà.
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La Mesa és un espai d’encontre i coordinació entre les diferents
administracions públiques, organismes i professionals de diferents àmbits
competents i responsables en matèria de detecció, prevenció, atenció i
tractament de les situacions de violència de gènere. La seva creació dona
compliment a la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de
protecció integral de les dones davant les situacions de violència masclista. En
aquest sentit, l’ajuntament ha d’assumir bona part de la responsabilitat en la
lluita contra aquesta xacra essent l’administració més propera a les persones.

Impulsar el Pacte local de lluita contra la violència masclista, promogut
per la Direcció Insular d’Igualtat del Consell de Mallorca i aprovada per
unanimitat en plenari.

El Pacte és un mecanisme de coordinació comarcal que pretén l’acció
coordinada de prevenció i atenció integral de les víctimes i que posa a l’abast
d’Artà una agent d’igualtat de referència, un servei d’atenció psicològica i
jurídica per a les víctimes i les seves famílies, i campanyes i recursos de
sensibilització i prevenció.

EDUCACIÓ
Impulsar la formació per a l’ocupació i l’educació d’adults, adequant l’oferta a
les necessitats reals del municipi i de la ciutadania.
Modificar les ordenances municipals per tal de regular la instal·lació de
negocis al voltant del joc, sobre tot a prop de les vies que donen accés als
centres educatius.
Escola de Música:
Millorar les instal·lacions de les escoles de música d’Artà i de sa Colònia,
especialment en sonorització i aïllament tèrmic.
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Explorar les possibilitats de col·laboració amb el Centre Cultural de sa Colònia
i l’Associació d’Amics de la Música per poder compartir espai i
infraestructures.
Estudiar la possibilitat de traslladar l’Escola de Música d’Artà a l’edifici de
l’actual Centre de Salut, una vegada que s’hagi construït el nou.
Escola d’Adults:
Promoure l’ensenyament de llengües dels col·lectius nouvinguts.
Escoles públiques:
Defensam l’escola pública i de qualitat, que promou l’educació en els valors
de defensa dels drets humans, la convivència, la tolerància, la responsabilitat
social individual, el diàleg, la participació ciutadana i els valors democràtics.
Promoure la integració de les escoletes municipals (0-3) dins el sistema de
l’educació pública i com a competència de la Conselleria d’Educació. Mentre
aquest objectiu no s’assoleix, defensam mantenir el model de funcionament
actual.
Ampliar i completar l’escola Rosa dels Vents fins a tota l’etapa d’educació
primària..
Garantir i millorar el manteniment de les escoles públiques del municipi.
Incentivar els programes de reforç en tots els nivells educatius, des del marc
competencial i d’intervenció municipals.
SANITAT
Implementació de l’Estratègia local de prevenció i promoció de la salut.
Construir i posar en funcionament els nous PAC d’Artà i sa Colònia.
Incrementar la freqüència del transport públic entre Artà i sa Colònia i
l’Hospital de Manacor.

10

Promoure, des del Centre de Salut, programes de reducció de danys derivats
del consum de drogues (especialment alcohol i medicaments).
Promoure programes d’educació sexual i sexe segur.
ESPORTS
Promoure la participació dels joves als clubs esportius del municipi i establir
vies de coordinació amb els serveis socials municipals per afavorir la
participació dels infants i joves de famílies en situació de vulnerabilitat.
Instal·lar màquines d’activitat física orientades a l’ús de persones majors:
parcs de salut.
Promoure activitats de senderisme orientades a joves a través del Centre Jove,
coordinades amb el PNL i grups de senderistes locals.
Assumir la gestió de la piscina quan acabi la seva concessió.
Establir canals de participació de les persones usuàries dels serveis esportius
de titularitat municipal.

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Alternativa per Artà defensa els drets humans, i els drets polítics, socials i
culturals (DESC).
Ens posicionam a favor de la llibertat d’expressió i contra els atacs a les
llibertats polítiques.
Col·laboram i mostram la nostra solidaritat amb diferents pobles del món:
Palestina, Sàhara, Kurdistan, Rif, Síria, Afganistan i Nicaragua, i així ho
seguirem fent.
Alternativa defensarà la recuperació del 0,7% del pressupost municipal per a
cooperació internacional pel desenvolupament.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Desenvolupar el Reglament de participació ciutadana.
Millorar els procediments de participació als pressupostos (participatius) a fi
d’afavorir i enriquir el debat social de les diferents propostes.
Ampliar els àmbits de la participació ciutadana.

LA

TERRA

En el segle XXI, les polítiques d’abast municipal no poden deixar de banda la
corresponsabilitat davant el canvi climàtic: ens cal un model sostenible
d’ocupació del territori, la protecció del patrimoni natural, i una gestió
responsable de l’aigua, els residus i l’energia.
URBANISME
Revisió de les Normes subsidiàries. Proposam revisar i modificar els dos grans
urbanitzables, Sos Monjos i Son Taiet, amb els objectius següents:
-

-

Reduir la seva extensió.
Canviar el sistema d’actuació de compensació a cooperació per a fer-los
viables i assegurar la seva execució per tal d’aconseguir les cessions de
sòl obligatòries.
Connectar, mitjançant un vial, la rodona de la carretera d’Alcúdia, a la
sortida d’Artà, amb la part de darrera de l’institut.
Reordenar els espais i millorar les parcel·les destinades a habitatge
social.
Apropar al centre del poble les parcel·les de cessió obligatòria destinades
a serveis públics.
Elevar la densitat d’edificació i reduir el nombre de grans parcel·les
destinades a habitatge unifamiliar.
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-

Obtenir una zona perimetral que faci de límit de l’urbà i permeti un parc
lineal que tanqui el nucli (urbà).

Adquirir sòl en alguna de les unitats d’actuació, com a sa Clota o es Cós, i
desclassificar la resta. Aconseguir sòl edificable també a sa Colònia. Aquest
sòl municipal s’ha de dedicar a la construcció d’habitatge social de lloguer o
cooperatives en cessió de sòl per períodes de 100 anys.
Aconseguir el sòl necessari per realitzar, progressivament, l’acabament del sòl
urbà amb un passeig peatonal perimetral.
Renaturalitzar la Síquia i incrementar la seva amplària entre el el poble i ses
Pesqueres.
Aplicar als nous sòls urbans, i a la modificació dels urbanitzables, la reserva
per a la construcció d’habitatge social de, com a mínim, el sòl corresponent al
30% de l’edificabilitat residencial prevista, establerta per la LUIB per als
instruments de planejament.
Desclassificar la illeta del Molí d’en Regalat i, en tot cas, exigir el compliment
de totes les cessions obligatòries de vials, zones verdes, 15% d’aprofitament
mig i 30% per a habitatge social, i crear una zona verda i un pas per a vianants
que separi les noves edificacions de la zona de domini públic marítimterrestre.
Urbanitzar el carrer de la Síquia de Baix i vincular-lo a l’eix per a vianants
Poliesportiu-Institut-Na Caragol fins a ses Pesqueres.
Executar la via parc costanera de s’Estanyol a Ca los Camps.
Transformar en ús de vianants l’accés des del C. Major de sa Colònia al CEIP
Rosa dels Vents.
Incrementar el nombre d’habitatges d’emergència social.
Crear, progressivament, un parc municipal d’habitatge social.
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Comprar sòl al voltant de la depuradora d’Artà per instal·lar-hi un observatori
d’aus i un aparcament públic on s’ubiqui el bus llançadora cap a Cala Torta i
Cala Mitjana i al Parc Natural. Igualment, aquest sòl constituirà una reserva
davant una futura ampliació de la depuradora.
Revisar les normes subsidiàries en tot allò relatiu a les zones amb risc
d’inundació (eix s’Aubelló – Poliesportiu - ses Pesqueres).
Revisar la redacció i execució del projecte Ronda Nord Artà per tal d’assegurar
la seva integració amb el PNL, així com amb la zona inundable de sa Síquia,
que serà travessada per aquest vial.
Reclamar que el Consell de Mallorca assumeixi la titularitat del camí de Cala
Torta-Cala Mitjana, i li atorgui la categoria de via parc d’acord amb el PNL
recuperat.
Promoure la localització d’empreses al polígon industrial, amb una intervenció
per a millorar millora l’entorn, inclosa la demolició de l’edifici en runa de
l’edifici i la recuperació ambiental i paisatgística de la “zona verda” d’Es Pujols,
que realment és un ANEI d’alt valor ambiental.
Connectar el polígon industrial amb el passeig perimetral que hem plantejat
abans, aprofitant el nou vial de la Ronda Nord, que ha d’enllaçar amb una
rodona a la carretera de Capdepera i potenciar la zona d’Es Pujols com a
“pulmó” del passeig perimetral.
Dotar de serveis i recepcionar les urbanitzacions de Sant Pere i Betlem.
Establir una zona d’estacionament de càmping i autocaravanes a sa Colònia,
amb els serveis pertinents d’aigua potable i sanejament.
Revisar l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos
comercials a les vies i espais públics:
-

Regular el mobiliari exterior de les terrasses de bars, restaurants
i comerços segons uns criteris estètics basats en l’arquitectura
tradicional d’Artà, no opacitat dels mobles, retirada diària per
facilitar la neteja, no efecte barrera física ni visual etc.
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-

-

-

-

-

-

Definir l’altura màxima del mobiliari exterior: penjadors,
mostradors, etc.
Eliminar les barreres que delimiten les terrasses i ocupacions de
via pública (jardineres, cossiols, paravents, etc.)
Determinar l'amplada de les terrasses segons criteris urbanístics
(amplària del carrer, limitació a la vorera de la façana, ...) i vigilar
el seu compliment.
Definir l’ocupació màxima de les terrasses exteriors de bars i
restaurants basada en el criteri de la superfície interior de l’àrea
d’ús públic de cada establiment (per exemple 30% de la planta
baixa del menjador o zona de taules).
Zonificar l’espai urbà per tal d’establir límits a l’activitat comercial
segons les diferents zones, i per a diversificar els usos de les
plantes baixes.
Ajudar i promoure el comerç amb característiques culturals,
tradicionals, artesanals i ecològiques.
Prohibir els elements de propaganda o incitadores al consum i al
joc i les apostes a l’exterior. Això no inclou cartes de restaurants
ni rètols no invasius.
No deixar al carrer el mobiliari exterior, (cadires i taules) fora de
l’horari comercial.
Crear un servei municipal per ajudar els comerços i restaurants
per assessorar-los i ajudar-los a crear els seus projectes de
disseny dels seus espais exteriors.
Vigilar el compliment de les regulacions de promocions i ofertes
de productes comercials, descomptes, etc.
Vigilar especialment durant les festes d’estiu l’ocupació de la via
pública.

Recuperar les fonts, manxes i abeuradors del poble pel seu valor estètic i
patrimonial i assegurar-ne l’ús públic
Vigilar la legalitat de les construccions i els usos i publicitat que es fan de les
edificacions en sòl rústic (turístics, residencials i hotelers).
Supressió de barreres físiques als espais viaris urbans: voravies accessibles.
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AIGUA
Aplicar el nou Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de
clavegueram una vegada que sigui aprovat, fent especial atenció a l'ús
fraudulent de l’aigua i els pous il·legals
Aconseguir que la totalitat del subministrament de l’aigua sigui públic.
Construir un nou dipòsit d’aigua potable a sa Colònia que superi les
mancances de l’actual i eviti els talls continuats durant l’estiu.
Potenciar el consum d’aigua de la xarxa municipal, recuperant les fonts
públiques i els abeuradors. Instal·lar sistemes de filtratge als dipòsits.
Fomentar la gestió del consum amb els nous comptadors digitals i revisar les
tarifes d’aigua segons tipologia de persones usuàries.
Exigir al Govern Balear una intervenció eficient quant al manteniment dels
llits dels torrents per evitar catàstrofes amb l’objectiu futur de la cessió de la
gestió (amb el corresponent finançament) a l’Ajuntament.
Solucionar els problemes crònics d’inundacions al nucli urbà de sa Colònia i
a l’eix Poliesportiu d’Artà - Na Batlessa- Ses Pesqueres, introduint sistemes de
drenatge sostenible.
Crear dipòsits d’avinguda o de tempesta al costat de l’eix per a vianants
Poliesportiu - ses Pesqueres, que coincideix amb la zona inundable de la
Síquia. Recuperar el dipòsit destruït per la construcció del Teatre Municipal.
Renovar tota la xarxa d’aigua potable i clavegueram de sa Colònia. Establir
una xarxa d’aigua regenerada des de la depuradora de s’Estanyol per al reg
de jardins i horts.
Posar en funcionament la xarxa d’aigua regenerada d’es Racó per donar servei
al horts i explotacions agrícoles que ho han sol·licitat.
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Ubicar a la zona degradada de la finca pública d’Es Canons una petita
depuradora per a les urbanitzacions de Betlem i Sant Pere, que ha de ser
inclosa dins la necessària dotació de serveis d’aquestes dues urbanitzacions
abans que siguin recepcionades.
Ampliar la depuradora de la Colònia.
Renaturalitzar la Síquia des de la seva unió al torrent d’es Millac fins a la
sortida del poble.
RESIDUS
Aplicar el Pla de prevenció i reducció de residus.
Realitzar la consulta popular compromesa a sa Colònia per resoldre la
ubicació de l’Àrea d’Aportació (Punt Verd). La nostra proposta és mantenir la
ubicació actual, modernitzar-la i dotar-la de tot l’equipament necessari per
millorar-ne el funcionament i reduir l’impacte.
Posar en marxa deixalleries mòbils per a les urbanitzacions costaneres de sa
Colònia, especialment per a residus perillosos.
Promoure la instal·lació d’una planta de tractament de la fracció orgànica al
polígon industrial.
PARC NATURAL DE LLEVANT
Mantenir la proposta, aprovada repetidament a l’Ajuntament d’Artà, de
recuperar l’extensió del PNL de 2001 al terme municipal.
Instar i exigir a l’organisme competent, el Govern Balear, una millor dotació
quant a recursos humans i tècnics per a poder desenvolupar una gestió
mediambiental en tota la seva extensió.
Incrementar la presència de l’Ajuntament d’Artà a la Junta Rectora del PNL i
millorar la coordinació amb el Parc.
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Establir un bus llançadora que faciliti els accessos tant a Cala Torta com a
s’Alqueria Vella (oficines del PNL), a partir de l’àrea de ses Pesqueres.
Mantenir la cooperació amb el PNL pel que fa als programes de formació i
ocupació.
Coordinar amb el PNL els programes d’oci del Centre Jove.
Continuar amb la reivindicació que la part de la ruta cap a s’Arenalet no passi
per la costa i així reduir l’impacte que ocasiona el trànsit continuat de
persones.
Canalitzar l’activitat recreativa cap a les Cases de Betlem (es Canons) i
alliberar la pressió sobre Aubarca i s’Arenalet, prioritzant les activitats de
conservació.
Així mateix, anar transformant el seu ús lúdic a un ús més orientat a la
investigació i la divulgació, educació ambiental amb els centres educatius i
promoció del voluntariat
Promoure, des del Parc, sistemes de gestió agrícola més sostenibles (sistemes
sense emissions, que afavoreixin la recuperació de la biodiversitat i que evitin
els processos erosius) i pròxims. Els usos de tota la superfície del municipi
inclosa al parc, i les competències de gestió de la conservació del medi (boscos,
torrents, ...), han de ser regulades amb criteris ecològics. Per a això, s’han de
cedir al Parc els fons i recursos adequats.

PLA D’ORDENACIÓ DEL LITORAL
Executar el Pla d’ordenació del litoral.
Exigir finançament per executar el Pla a través de l’Impost de turisme
sostenible, atenent l’element diferenciador del nostre municipi: la conservació
de la costa i dels paratges naturals en general, en detriment d’ingressos
econòmics a costa de la destrucció del paisatge.
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FORAVILA
Incidir en el manteniment dels torrents per part dels organismes competents
en prevenció de riscos, amb criteris mediambientals, i amb l’objectiu final
d’obtenir-ne la gestió.
Incidir en el manteniment i reparació dels marges situats en terrenys públics,
per part dels organismes competents.
Promocionar accions formatives i divulgatives sobre bones pràctiques
agrícoles.
ENERGIA
Valorar la contractació d’un/a Agent energètic local, amb l’objectiu de
gestionar i ampliar la transició energètica als edificis i serveis públics
municipals i d’assessorar a particulars i empreses.
Promoure una auditoria de l’eficiència energètica de totes les instal·lacions de
titularitat municipal.
Promoure la instal·lació d’energies renovables a tots els edificis i espais
municipals on sigui possible.
Promoure l'ús de la biomassa local per substituir energies fòssils als edificis
municipals.
Facilitar la implantació de l'autoconsum fotovoltaic a nivell domèstic i
industrial.
MOBILITAT I TRANSPORT
Continuar reivindicant la recuperació del tren de Llevant.
Reclamar la millora de les freqüències d’autobús entre Artà i sa Colònia i
l’Hospital de Llevant i, a la vegada, que els vehicles siguin més ecològics.
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Reclamar la millora de les freqüències de bus entre Artà i els municipis veïns,
sobretot a les zones costaneres on fa feina bona part de la població del nostre
municipi.
Realitzar un estudi sobre l’ús i la mobilitat als camins rurals amb l’objectiu de
reduir el límit de velocitat i fomentar l’ús preferent per a vianants, bicicletes,
cavalls, etc. Definir-los com a itineraris naturalístics.
Reduir el límit de velocitat a 30 km/h en els nuclis urbans.
Fomentar l’ús de cotxes compartits.
ANIMALS
Defensar els drets dels animals i l’aplicació estricta de la normativa que els
sustenta: la Llei autonòmica de protecció dels animals i l’Ordenança
municipal sobre animals que conviuen a l’entorn humà, que en regula la
convivència.
Mantenir la prohibició d’espectacles amb animals i festes que es basen en la
seva tortura.
Promoure accions que fomentin la convivència entre persones i animals i que
facin d’Artà un municipi tolerant i respectuós.
Donar suport a aquelles organitzacions i associacions que treballen per al
benestar animal i la defensa dels seus drets, en la protecció i el foment de les
adopcions, amb l’objectiu final d’assolir el sacrifici zero.
SOSTENIBILITAT
Treballar per introduir la cultura de la sostenibilitat en el municipi, en tots els
eixos d’intervenció, transversalment.
Introduir els Objectius de desenvolupament sostenible (Agenda 2030) a la
política municipal.
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Fomentar la certificació ambiental de les empreses a través de l'aplicació de
clàusules ambientals en els contractes públics (segells EMAS, ISO 14.001,...)
Crear un programa educatiu permanent amb les escoles, que contempli els
diferents aspectes de convivència urbana i sostenibilitat: aus urbanes, horts,
torrents, animals domèstics, … Conèixer Artà i el seu entorn natural.

EL

POBLE

CULTURA I PATRIMONI
Els objectius que marquen les propostes d’Alternativa per Artà són, per una
part, impulsar la cultura local i fer créixer la cultura de la gent i, per altra, fer
especial atenció a sa Colònia per tal de dotar-la dels equipaments i les
infraestructures culturals bàsiques. Finalment: la conservació, valorització i
difusió del patrimoni cultural i històric del municipi (patrimoni arqueològic,
festes i tradicions, escars, col·lecció municipal d’art, documentació històrica,
memòria fotogràfica local, obra d’artistes locals, hemeroteques, etc.)
Dissenyar una oferta cultural de qualitat participativa, dinàmica i oberta.
Millorar les infraestructures culturals a sa Colònia de Sant Pere.
Promoure i defensar la nostra llengua, tradicions i patrimoni.
Fomentar la participació activa de la ciutadania, entesa com un element actiu
i creador.
Promoure i recolzar les manifestacions artístiques minoritàries.
Potenciar la innovació i la creativitat: innovació + talent + qualitat = oferta
territorial singular.
Potenciar les possibilitats d’expressió dels ciutadans i ciutadanes; recuperar i
impulsar la mostra d’artistes locals.
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Dotar de recursos les activitats de recerca, producció, exhibició, difusió i
educació culturals per tal de desenvolupar models a llarg termini, inclusius,
participatius y sostenibles.
Establir mecanismes de col·laboració amb les entitats i associacions culturals
del municipi.
Crear un directori cultural municipal que inclogui i catalogui els recursos
culturals del municipi i faci visibles artistes, aficionats, agrupacions,
associacions i professionals.
Elaborar i difondre l’agenda cultural d’Artà.
Dissenyar i oferir itineraris culturals per a donar a conèixer el municipi i que
posin en valor el nostre patrimoni.
Elaborar, executar i avaluar els programes de festes i fires.
Mantenir i promoure esdeveniments que estan arrelant en el calendari
cultural del poble com Artalaiòtica i Poesart.
Crear un Consell assessor del Teatre d’Artà i sa Colònia, amb participació dels
grups artístics, monitors de la mostra, escola de música, les AMIPA(s) i les
associacions culturals.
Promocionar les activitats del Teatre d’Artà fora del recinte per tal d’acostar
les arts escèniques a la gent del carrer.
Executar el Pla de rehabilitació de Bellpuig en coordinació amb el Consell
de Mallorca.
Executar el Pla de manteniment, conservació i interpretació del poblat
talaiòtic de ses Païsses.
Dissenyar un pla de visites guiades teatralitzades per donar a conèixer el
talaiot als i les escolars amb la possibilitat de fer-hi tallers.
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Dissenyar i executar un pla de funcionament del centre d’interpretació del
patrimoni municipal a s’Estació.
Dissenyar i executar un pla de protecció, consolidació i posada en valor del
patrimoni arqueològic del municipi.
Protegir, senyalitzar i donar a conèixer els camins públics catalogats.
Dissenyar un pla de comunicació cultural en col·laboració amb Radio Artà
Municipal.
Elaborar, executar i avaluar un programa per fomentar la nostra llengua,
donant suport a les activitats organitzades per l’Obra Cultural Balear.
Elaborar, executar i avaluar un pla d’acció per fomentar les visites culturals
als talaiots, esglésies, museus, i llocs d'interès cultural.
Fomentar i promocionar l’artesania local.
Dissenyar i desenvolupar programes culturals intergeneracionals amb la
col·laboració de les associacions de la segona i tercera edat.
Formar un equip tècnic de patrimoni, dotat dels recursos i competències
adequades.
Adquirir una nova seu pel Museu d’Artà.
Crear el Centre d’Interpretació del Patrimoni, ubicat a s’Estació.
Continuar l’execució del Pla quinquennal de manteniment i conservació dels
jaciments d’Artà i sa Colònia.
Normalització lingüística
Recolzar i reforçar les funcions i competències
Normalització Lingüística.
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del personal de l’Àrea de

Revisar i garantir l’ aplicació del Reglament per a l’ús del català a
l’Ajuntament.
Vetllar pel respecte als drets lingüístics.
Dinamitzar la interculturalitat (lingüística i cultural) donant suport a totes
aquelles iniciatives ciutadanes i col·lectives que la promoguin.
Promoure la integració de les persones nouvingudes facilitant l’accés a la
llengua i cultura de les Illes amb activitats, campanyes, cursos, voluntariat
lingüístic...
Recolzar les institucions i entitats que promouen la normalització lingüística
i la posada en valor de la nostra cultura.
Biblioteques
Ampliar els horaris d’obertura en períodes d’exàmens.
Promoure actuacions coordinades entre la Biblioteca Municipal d’Artà i el
Punt de Lectura de sa Colònia i el Centre Jove.
Promoure la presentació de llibres en general i,
juvenil.

en especial, els d’interès

Incrementar el pressupost destinat a les biblioteques municipals per tal de
donar més suport als programes de foment de la lectura infantil i d’adults
(clubs de lectura, conta contes, diades).
Organitzar vetllades literàries i encontres d’autors locals.
FESTES
Incloure a perspectiva de gènere a la planificació i organització de les festes.
Dinamitzar el funcionament de les comissions de festes.
Defensar el caràcter aconfessional de la institució municipal.
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Assegurar el desenvolupament del Pla municipal de drogues pel què afecta
a les festes:
-

-

Promoure abans de i durant totes les festes les campanyes de reducció
de de danys per consum de drogues, sobre tot l’alcohol, i dirigides
especialment a la gent jove.
No incentivar cap activitat que promocioni el consum d’alcohol.

Incentivar amb l’empresariat d’hoteleria local la dispensació d’aigua de
manera gratuïta.
DESENVOLUPAMENT LOCAL
Adquirir la gestió integral de la conservació del medi urbà i rural amb iniciativa
local.
Fomentar les empreses locals del lligades a la conservació, manteniment i
gestió del medi natural.
Desenvolupar una estratègia de economia circular integrant la gestió dels
recursos naturals/medi ambient, d’àmbit comarcal, en una estructura
moderna i polivalent ubicada al nostre terme , concretament pel que fa al
tractament de les biomasses (fracció orgànica, poda, llots de les depuradores,
neteja de boscos, fusta, ... ) amb finalitat energètica i de segrest de CO2 (diòxid
de carboni).
Es tracta d’impulsar un sector potencialment creador de llocs de treball.
Formació i ocupació
Mantenir i ampliar els programes de formació i ocupació.
Economia social
Aplicar les clàusules socials ja aprovades i generalitzar la seva implementació
a tots els contractes municipals.
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Horts ecosocials
Els horts que s’han implementat aquesta legislatura constitueixen una
iniciativa molt interessant per cohesionar el teixit social local i, al mateix
temps, difondre bones pràctiques agrícoles dins l’àmbit recreatiu i familiar,
sense deixar de banda la promoció de les varietats locals.
Consolidar l’experiència dels horts a ses Escoles Velles i sa Colònia.
Ampliar aquesta experiència a altres zones del municipi, urbanes o
periurbanes.
Vincular aquesta activitat amb els projectes educatius dels centres
d’ensenyament.
En relació a la proposta de gestió de la fracció orgànica: utilitzar el compost
resultant en els sòls dels horts urbans.
Mantenir i aprofundir la coordinació amb l’Associació de la Producció Agrària
Ecològica de Mallorca (APAEMA), l’Associació de Varietats Locals i el Parc
Natural de Llevant.
TURISME
Orientar el turisme cap a un model sostenible socialment, ambiental i
econòmica.
Posar en valor i promocionar el patrimoni històric, cultural i ambiental del
municipi.
Organitzar una estructura informativa turística adequada que inclogui:
Reestructuració dels Punts d’Informació Turística.
Creació d’un ens coordinador turístic municipal participat per agents
públics i privats.
Impulsar un pla de formació de guies-intèrprets.
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Creació de la figura de guies i informadors turístics per reconduir els
visitants (punts d’informació mòbils).
Millorar la senyalització dels elements patrimonials.
Elaborar un estudi per millorar la gestió de les visites a través del coneixement
de l’ús i ocupació de l’espai per part dels turistes (especialment en dies
assenyalats com els de mercat): sostenibilitat versus saturació.
PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Aplicar i desenvolupar el catàleg de llocs de feina i regularitzar les places.
Internalitzar els serveis de neteja urbana, de vigilància de ses Païsses i de
gestió i manteniment del cementiri municipal.
Treure a concurs la botiga de l’Estació d’Artà.
Instaurar un pla de formació per al personal municipal.
Optimitzar horaris i recursos de la brigada municipal i poder donar servei en
esdeveniments especials.
Policia local
Potenciar la policia de proximitat i les patrulles a peu.
Recuperar la figura del policia tutor.
Establir canals de comunicació més fluids entre la ciutadania i el cos de
policia.
Millorar i modernitzar les comunicacions amb la ciutadania: notes de premsa
periòdiques i comunicats a la web, perfil de xarxa social,... per fer més
accessibles les informacions i recomanacions.
Incloure els i les responsables polítiques de les àrees dels temes que es tracten
a la Junta de Seguretat Local.
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