Participa en l'elaboració del Pla estratègic del litoral de ponent

Cap a un model de ciutat, un model
europeu!

L’Ajuntament de Palma, a través de l'entitat de Rehabilitació Integral de Barris (RIBA), ha estat el
beneficiari de fons comunitaris per a rehabilitar diversos barris de la ciutat de Palma:



Pla Urban el Temple (Iniciativa Urban II de la Comunitat Europea (1997-1999),
desenvolupat a la Gerreria, el Temple i la Calatrava.
Iniciativa urbana El Camp Redó 2007-2013, que afectava el barri del Camp Redó i part de
Cal Capiscol.

Ara és l'hora d'afrontar un nou període de programes europeus 2014-2020, i es fa necessària la
participació de tots els residents per a detectar les mancances i les necessitats de les barriades,
com també la seva implicació en l'elaboració, el desenvolupament i la priorització de les
actuacions integrades per a dur a terme.

Què significa desenvolupament urbà
sostenible integrat?
Les diferents dimensions –mediambientals, econòmiques, socials i culturals– de la vida urbana
estan interrelacionades, i l'èxit del desenvolupament urbà només pot aconseguir-se a través d'un
enfocament integrat.
Les mesures que concerneixen la renovació física de les ciutats s’han de combinar i interrelacionar
per a promoure:
 educació
 desenvolupament econòmic
 inclusió social.
 protecció del medi ambient

Quin n’és l'objectiu?
La millora de la ciutat des del punt de vista arquitectonico-urbanístic, social, econòmic i
mediambiental. Tot des d'un punt de vista de sostenibilitat.

La zona per a estudiar: el litoral de ponent
Està formada pels següents barris, o part d’aquests:
 El Jonquet





Son Alegre



Portopí
Cala Major



Sant Agustí

El Terreno

Hi radica problemàtica comuna com:
 infraestructures obsoletes
 falta d'equipaments
 zona turística madura amb alt índex de comerç estacional
 índex d'atur elevat
 alts nivells de delinqüència
 índex d'envelliment superior a la mitjana de Palma
 taxa d'immigració molt elevada en relació amb la resta de la ciutat
Aquest àmbit suma un total de població de 29.288 habitants.

Àrea administrativa Litoral de Ponent

És Imprescindible que hi participis
Amb la finalitat de garantir la participació ciutadana en l'elaboració, el seguiment i la
implementació de l'Estratègia de desenvolupament urbà sostenible del litoral de ponent, et
demanam que omplis el següent qüestionari amb la finalitat de conèixer les necessitats i les
propostes vinculades al barri en què vius.

