Palma 180°: 25 propostes per començar a
capgirar el model de ciutat.
1. Una ciutat per ser viscuda: limitar el nombre de turistes que visiten Palma. La massificació turística és
un fet que afecta a totes les ciutadanes de Palma. En tant que volem una ciutat per viure-la, ens
comprometem a fer un estudi rigorós que, sota criteris polítics i socials, i seguint el model d’altres
ciutats europees, permeti limitar el nombre de turistes que pot absorbir Palma. En aquest sentit,
d’acord amb l'estudi elaborarem un paquet de mesures per reduir el nombre de visitants al màxim
fixat per aquest, com ara la reducció de creuers (màxim dos al dia), limitació de vols que arriben a
l'illa, una taxa d'entrada, el decreixement progressiu de terrasses o l'eliminació d'establiments turístics
en zones residencials, entre d’altres.
2. Exercim sobirania residencial: referèndum per a l’expropiació d’habitatges de grans propietaris. El
problema de l'habitatge a la nostra ciutat va íntimament lligat a la gran quantitat de pisos buits en
mans de grans propietaris que els usen per especular i en benefici propi. La Crida per Palma vol
posar sobre la taula aquesta problemàtica. Realitzarem un estudi que determini amb exactitud la
quantitat d'aquests habitatges sense ús, per tal de, com es planteja fer a Berlín, realitzar un
referèndum municipal vinculant per a expropiar als grans propietaris i immobiliàries per destinar-los a
lloguer social.
3. Gestionem les nostres infraestructures: municipalitzem el port i l’aeroport. Per la seva importància,
l'aeroport i el port són infraestructures estratègiques que s'han de gestionar des de Mallorca. Per dur
a terme un pla integral de turisme, és imprescindible que l'aeroport de Son Sant Joan i el Port, ubicats
a ciutat, passin a ser de titularitat municipal. Farem passes perquè això sigui un fet, i així poder
gestionar l'entrada de visitants i els recursos que se'n generen.
4. Volem viure als nostres barris: limitem el preu dels lloguers, prohibim totalment el lloguer turístic. La
restricció del lloguer a plurifamiliars no és suficient, i no es pot convertir en un fi per si mateix. Per a
garantir una vida digna als qui habitem Palma, ens marquem com a objectiu la limitació del preu del
lloguer i compra per a facilitar l'accés a l'habitatge. Això va necessàriament lligat a la prohibició del
lloguer turístic, fent-lo extensiu també a unifamiliars, augmentant també les inspeccions i sancions.
5. Decreixement turístic: prou llicències d’hotel i 2x1 en places turístiques. Palma és una ciutat
massificada i de monocultiu econòmic. Apostam pel decreixement turístic i per la diversificació de
l'economia, i per això proposem la prohibició de nous hotels, amb l'únic condicionant que per obtenir
una nova plaça s'han d’eliminar dues de les ja existents.
6. Trenquem amb la doble victimització: elaborar un pla d’acció contra les agressions masclistes que
posi el focus d’intervenció en l’agressor i no en la víctima. L’única forma de tractar d’arrel les
violències masclistes és anant al focus del problema: la impunitat i el privilegi dels homes.
Reclamarem la competència municipal en violències masclistes i elaborarem un pla d’acció contra les
agressions masclistes que acabi amb la doble victimització de les dones i posi el focus en els
agressors. Enfocarem el control, la vigilància i les privacions de llibertat en qui atempta contra la vida
digna i no en qui la viu.
1

7. Feminitzem l’Ajuntament: crear una àrea de treball específica de l’Ajuntament que es materialitzi en
una regidoria de polítiques feministes. Per avançar en la feminització de la política municipal, i per
tant de les nostres vides, cal dotar orgànicament de respostes a la masculinització normalitzada dels
espais de poder. És per això que impulsarem la creació d’una àrea específica de l’Ajuntament que
s’encarregui de les polítiques feministes en l’àmbit municipal. A més, la resta d’àrees hauran de
disposar d’una encarregada d’aplicar la transversalitat dels feminismes a les polítiques específiques
que es generin.
8. Carrers feministes, institucions feministes: fer del Consell de Dones una entitat realment participativa
per a tenir una relació bilateral entre el moviment feminista i l’Ajuntament. Cal dotar d’eines de
participació en el Consell de Dones i fer d’aquest un espai vinculant i amb poder de decisió.
Impulsarem l’establiment d’un Casal de Dones a l’àmbit municipal com a espai de trobada on teixir
xarxes de sororitat. Un espai on el moviment feminista se senti còmode i, establint-hi el Consell de
Dones, pugui establir una relació propositiva i bilateral amb les institucions municipals.
9. Inclusió laboral real del col·lectiu LGTBIQ+: generarem una quota mínima de contractació pública per
a afavorir els col·lectius més afectats per la discriminació laboral. En primer lloc, és necessari generar
mecanismes d’informació pública per a tenir dades reals de la situació dels col·lectius LGTBIQ+ a
Palma. L’altíssima taxa d’atur, sobretot de dones trans, porta a pensar que cal fer de la inclusió
laboral un fet. En tota contractació pública impulsarem una quota de mínims per tal de revertir
aquesta situació.
10. El deute il·legítim no es paga: per una auditoria popular del deute. Un dels principals mecanismes de
control ciutadà, i per tant de participació ciutadana, ha de ser el control econòmic dels ajuntaments.
Cal exigir, no només plena transparència en matèria econòmica, sinó que el conjunt de la població
tingui accés a la informació de quins són els creditors del seu consistori i quins interessos genera el
seu deute. Impulsarem processos d'informació pública que permetin identificar i destriar el deute,
mesurar quina part d'aquest és legítima i quina no. Els diners públics han de satisfer les necessitats
de la majoria de la població, no pagarem la part del deute il·legítima.
11. El “dobler”, una moneda local que posi les persones al centre. Implantarem una moneda local a
Palma amb l’objectiu d’avançar en la creació d’un circuit econòmic per veïnats i veïnades, que estigui
allunyat dels criteris de mercat que responen únicament als interessos econòmics del turisme. Una
moneda que a més, promogui i dinamitzi el comerç local, afavoreixi un consum responsable,
enforteixi la cohesió social dels barris, i permeti impulsar una xarxa d’economia social i solidària. La
moneda local ha estat implantada a altres ciutats com Bristol, generant un teixit econòmic local
alternatiu i sa.
12. Vides dignes, salaris dignes: implantem el Salari Mínim de Ciutat. Per tal de garantir condicions
laborals dignes, impulsarem el Salari Mínim de Ciutat de 1.400 €. Un salari que serà el mínim que
cobraran tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Palma, i serà el mínim exigit a les
empreses contractades per l’Ajuntament. A més, impulsarem una campanya per tal que les empreses
de Palma implantin el Salari Mínim de Ciutat, atorgant descomptes fiscals en impostos municipals a
les empreses que l’implantin, i promocionarem un segell de qualitat laboral per a totes les empreses
que adoptin el Salari Mínim de Ciutat.
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13. Simplifiquem l’administració: l’Ajuntament a l’abast de la gent. La democratització de la política passa
necessàriament per garantir una transparència que permeti la participació activa de qualsevol
persona a les institucions. La transparència no consisteix únicament en publicar allò que succeeix a
les institucions, sinó fer-ho accessible i per tant, divulgar-ho apropiadament i fer-ho comprensible per
a qualsevol persona. És necessari avançar cap a una transparència real, en aquest sentit, afavorirem
la comprensió i divulgació dels pressupostos municipals, de les discussions que es duen a terme als
Plens i de tota la documentació i informació pública que es genera des de la institució.
14. Feim barri, construïm poder popular: impulsem els Consells Veïnals amb poder de decisió real.
Retornar la política, les institucions i el poder a la gent demanar fer de Palma una ciutat participativa
en tots els aspectes. Cal avançar cap a la creació d’un Consell Veïnal amb poder de decisió i
fiscalització sobre les polítiques municipals; serà, per tant, una passa important en la construcció del
Poder Popular, implicant els barris i les veïnades en la decisió de les polítiques municipals. Aquesta
tasca s’iniciarà potenciant les associacions de veïnades, donant-los pes en qüestions com els
pressupostos participatius, avançant cap a la creació d’un Consell Veïnal amb poder de decisió
vinculant.
15. No deixem les nostres vides a l’atzar: prohibició de nous locals de jocs i apostes i regulació dels ja
existents. Palma és una ciutat genuïna per la seva permissivitat amb les llicències a locals de jocs i
apostes. El jovent és el principal afectat per les dinàmiques del joc i les apostes, que exploten les
falses esperances de pal·liar les conseqüències de la precarietat i la misèria. Cal combatre la invisible
problemàtica de la ludopatia i donar alternatives d’oci sanes al jovent. En aquest sentit, regularem
aquesta activitat, quedant prohibida en algunes zones de Palma (com ara prop d’universitats, instituts,
altra presència de menors), limitada l’existència de noves llicències i limitada numèricament en cada
barriada. Alhora, s’impulsarà un impost municipal per gravar aquest tipus d’activitat.
16. Dignifiquem les festes de Palma: feim festiu la revetlla de Sant Sebastià. Les festes populars són un
element de cohesió ciutadana i de potenciació del teixit cultural importantíssim. Cal dignificar les
festes de Palma, tant les de les barriades com les festes patronals de la Ciutat. Treballarem
activament amb els col·lectius i associacions que dinamitzen i participen de les festes de Palma
perquè aquestes siguin realment populars, i farem que la revetlla de Sant Sebastià del 19 de gener
sigui dia festiu.

17. Recuperem espais: remunicipalitzem la gestió de S’Escorxador. S’Escorxador té una concessió de la
gestió de l’espai a l’empresa Mercasa des dels anys 90 que acaba al 2021, cal retornar a la gestió
pública de l’espai i potenciar-ne el seu ús. Aquesta és la forma de dinamitzar S’Escorxador amb els
projectes que decideixi el barri, potenciant la cultura i els projectes cooperatius, fent especial
referència a la protecció del Cineciutat.
18. Per una mobilitat sostenible: no més cotxes de lloguer i peatonalitzem el centre. Els últims estudis
assenyalen que la quantitat de vehicles privats a Mallorca, especialment de lloguer, és insostenible a
mitjà termini. Així doncs, en aquest sentit, avançarem cap a la prohibició de vehicles de lloguer dins la
ciutat, a realitzar una gestió racional del transport públic encarada a les necessitats dels habitants,
així com la conversió en zona de vianants de tot el centre de la ciutat.
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19. Més transport públic, menys vehicles privats: implantar el peatge de congestió, fomentar els
aparcaments perifèrics i el transport públic. Per tal d'abordar la congestió a les vies de la ciutat,
especialment en hores puntes i en zones específiques, cal avançar cap a una reducció del vehicle
privat en favor del transport públic. Així, implantarem el peatge de descongestió aplicable a
determinats vehicles, invertint la recaptació a millorar i ampliar la xarxa de transport públic i les seves
instal·lacions, augmentant línies, freqüència i millorant la flota, i, de forma temporal, l'habilitació de
grans superfícies d'aparcament gratuït a les entrades de la ciutat.
20. Per una gestió sostenible dels recursos: municipalitzem el servei d’eliminació de residus i fomentem
la posada en marxa de mesures per a la millora en la distribució i gestió de l’aigua. La gestió dels
residus i el malbaratament de recursos com l’aigua han de ser una prioritat a abordar. En aquest
sentit, municipalitzarem el servei d’eliminació de residus per tal d’avançar en la gestió integral
municipal sense externalitzacions de tots els serveis vinculats a la gestió dels residus. A més,
fomentarem la posada en marxa de mesures per a la millora en la distribució i gestió de l’aigua com
ara la instal·lació de comptadors individualitzats en tots els habitatges de la ciutat.
21. Generem xarxa amb les migrants: cohesionem comunitats amb el català. Cal superar la barrera de la
integració amb una aposta clara pel català com a llengua comuna per generar xarxa i teixit popular.
En aquest sentit impulsarem un pla d’integració lingüística que anirà acompanyat de polítiques que
facilitin el dret a la ciutadania de qualsevol persona i les oportunitats laborals. Caldrà posar especial
èmfasi en les dones racialitzades, que són les que pateixen amb més intensitat els riscos de l’exclusió
social.
22. Avancem cap a l’exercici del dret a l’autodeterminació: impulsar la Xarxa de Municipis per un Procés
Constituent. Som conscients de la necessitat de ruptura amb el Règim del 78 i de l’exercici del dret a
l’autodeterminació, és per això que impulsarem la Xarxa de Municipis per un Procés Constituent. Una
xarxa on s’hi puguin adherir tots els municipis amb voluntat de treballar per acumular forces per obrir
un Procés Constituent a Mallorca, democràtic i popular, que culmini amb l’elaboració d’una constitució
i la realització d’un referèndum d’autodeterminació.
23. Feim créixer les escoletes: municipalitzar i incrementar les places de les escoles d’infants de Palma.
A Palma existeixen 11 escoles d’infants públiques amb una cabuda per a 1.044 infants. D’aquests
centres tres són de gestió directa municipal i vuit de gestió subcontractada. Elaborarem un pla
educatiu amb la intenció de municipalitzar la gestió de tots els centres d’educació infantil i incrementar
l’oferta pública de places d’escolarització infantil. A més, treballarem per implementar mesures que
permetin la conciliació familiar amb l’escolar.

24. Cap al relleu generacional a la funció pública: baixar l’edat de jubilació i donar cabuda al jovent en
l’administració. L’edat de jubilació cada cop és més alta i la taxa d’ocupació juvenil es troba en una
situació crítica des de fa un bon grapat d’anys. Solucionarem aquest greuge, potenciant el treball
juvenil de qualitat i donant la possibilitat a la gent de jubilar-se a una edat digna.
25. Tombem Sa Feixina, sense més dilacions. El pacte acaba legislatura i Sa Feixina continua en peu.
Ens comprometem a esbucar Sa Feixina, sense excuses burocràtiques, i si es dona el cas, pensem
que la desobediència és legítima per fer justícia amb les víctimes del franquisme.
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