
En ple meridià de la legislatura, volem explicar-
vos algunes de les coses que s’han fet després 
d’aquests més de dos anys de feina, dedicació i 

compromís amb sa Pobla.

Sa Pobla és un municipi amb sinergies i un 
potencial creatiu que cal estimular cada dia per 
llaurar un poble cada vegada més integrador, 

capaç de fer front als reptes del futur, igualitari, 
sostenible i solidari. En definitiva, el poble que volem 
els i les ciutadanes que sigui sa Pobla. I per això 
estam aquí: per refermar el nostre compromís amb 
tots i totes vosaltres i per recordar que estam al 
vostre servei.

Helena Paquier, Neus Truyol, Antoni Noguera, Mercè Borràs y Llorenç Carrió.

Feim de Sa Pobla 
un poble millor
cada dia

   Realitzarem obres de millora a Can 
Planes - Espai d’art i Cultura i a l’espai 
cultura de la Fundació Joan Soler.

   Ampliarem la flota de contenidors 

per a fer més fàcil la gestió de 

residus i el reciclatge.

   Habilitarem una sala d’estudi 
24 hores a can Cirera Prim.

   Instal·larem dos punts de recàrrega 
per a cotxes elèctrics, a la 

Plaça del mercat i a l’aparcament 

del Poliesportiu.

Fb.com/MESperSaPobla

I ben aviat...

PER SA POBLA



COMPROMESOS 
AMB LES PERSONES
- Treballam per la Igualtat de gènere amb 

l’obertura de l’Espai de Dones-sa Pobla. 

- Hem dissenyat campanyes per a la igualtat 
LGTBI sota el lema “Aquest poble no 
et discrimina” i “Aquest comerç no et 
discrimina”.

- Hem estès i millorat la Setmana de la 
Infància i la Joventut, i hi hem introduït 
xerrades més connectades amb la 
comunitat educativa

- Baixàrem els nostres salaris per fer una 
aportació a serveis socials, àrea prioritària 
per a l’equip del govern municipal i per sa 
Pobla.

- Hem establert unes bases per a les ajudes 
socials; ara són més justes i equitatives i 
es concedeixen a les persones amb més 
necessitats.

- Hem coordinat entre les associacions i els 
serveis socials el repartiment d’aliments 
per a les persones més vulnerables.

- Hem creat la Fireta d’entitats per a la 
millora de la dinamització associativa i 
per mostrar totes les iniciatives que les 
associacions fan al nostre poble.

- Hem creat la Comissió de festes i 
col·laboram amb la campanya “No i punt, 
per una Mallorca lliure d’agressions 
sexistes”.

COMPROMESOS 
AMB EL FUTUR
- Hem posat en marxa el programa 

d’Inspecció Tècnica de Residus (ITR) per 
incentivar el reciclatge i millorar-lo. Només 
en sis mesos d’aplicació s’ha augmentant 
un 3% el reciclatge al municipi.

- Hem millorat la xarxa d’aigua del municipi 
amb un nou sistema de detecció de fuites. 
La previsió és arreglar el 85% de les fuites 
a final d’any (sa Pobla perd, diàriament, un 
60% de l’aigua).

- Hem demanat el tancament progressiu 
de la Central d’es Murterar, sota el lema 
#niFUMniCARBÓ, per a una millor qualitat 
de l’aire i una visió cap a les renovables.

- Hem signat un compromís amb UNICEF per 
a garantir una infància saludable.

- Hem instal·lat comptadors d’aigua 
electrònica que donen la informació en 
temps real i permeten una actuació més 
ràpida en cas de fuites.

- Hem començat els tràmits per 
l’emplaçament d’una escola nova.

- Hem instal·lat noves llums LED al 
poliesportiu de sa Pobla i hem millorat 
les instal·lacions esportives. A més, hem 
millorat l’escalfament de l’aigua sanitària 
mitjançant geotèrmia. Reduïm CO2 i 
apostam per la sostenibilitat (amb la 
col·laboració del Consell de Mallorca).

COMPROMESOS 
AMB  SA POBLA
- Hem millorat i seguirem millorant el 

passeig del tren, un espai fins ara 
degradat i que a poc a poc esdevendrà 
un espai més agradable per a totes les 
persones que hi passegen.

- Hem millorat la situació econòmica 
municipal, amb prudència i amb mesures 
de control de la despesa. Una política 
responsable és una política de futur: gastar 
sí, no malgastar.

- Hem fet una campanya per reduir la 
quantitat de voluminosos a la via pública.

- Hem suprimit símbols falangistes de 
l’escola de Vialfàs.

- Hem fet una campanya per la cura de les 
mascotes “Sigues l’exemple”, i hem fet 
un caniparc més gran a Can Cirera Prim. A 
més a més, som poble amic dels animals i 
antitaurí.

- Hem implementat l’administració 
electrònica abans del termini fixat. Ara la 
relació de la ciutadania amb l’Ajuntament 
és més senzilla, transparent, oberta i 
accessible 365 dies, 24 hores.

- Hem desenvolupat dues edicions de la Nit 
de l’art, al passeig del tren, amb artistes de 
sa Pobla i d’arreu de Mallorca.

- Hem millorat el parc d’ordinadors de 
l’Ajuntament, augmentant la capacitat de 
feina i d’atenció a la ciutadania.

- Hem comprat un solar per a la l’ampliació 
de la depuradora municipal, per una millor 
qualitat de l’aigua.

- Hem fet millores a l’edifici es Rafal, 
habilitant la sala superior per una major 
comoditat en l’estudi i el treball: nova

- Hem millorat les instal·lacions de la ràdio 
municipal, que començarà aviat les seves 
emissions.

- Hem augmentat la transparència de l’equip 
de govern, possibilitant que els plenaris es 
difonguin a la ràdio municipal. il·luminació i 
espais individuals.

- Hem augmentat la transparència de l’equip 
de govern, possibilitant que els plenaris es 
difonguin a la ràdio municipal.

Siau Benvinguts, un mural del camp de treball al 
passeig del tren

Presentació de la ITR (programa d’Intervenció Tècni-
ca de Residus).

Presentació de la campanya Aquest poble no et 
discrimina

Els nostres regidors demanant el tancament de la 
central d’Es Murterar


