


LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM

Més de 50 persones han participat aquests 
darrers mesos a elaborar la Proposta de Go-
vern d’aquesta agrupació d’electors que, 
en cada convocatòria a eleccions locals, es 
constitueix de bell nou i es reinventa per ser-
vir a Valldemossa.

Entenem la política com una acció susten-
tada en els valors democràtics, que aspira a 
generar un marc de convivència on cadas-
cú tengui oportunitats i on l’interès general 
orienti l’actuació de l’Ajuntament. 

Miram cap a una legislatura on l’austeritat 
en la despesa serà imprescindible, governi 
qui governi, a conseqüència del pagament 
que hem de fer arran de la sentència sobre 

l’Hort de Cartoixa. Una penyora dels consis-
toris anteriors a la Valldemossa que Volem.

Per aquest motiu, més que mai, volem unes 
polítiques progressistes que posin les per-
sones, la sostenibilitat i la transparència en 
el centre del nostre programa.

Des del lideratge de la primera batlessa de 
Valldemossa, na Glòria Escudero, i la feina 
d’un equip preparat i il·lusionat et presentam 
aquestes propostes organitzades en 3 eixos, 
20 blocs i 113 accions, que volem fer realitat 
amb la teva confiança.



La Valldemossa que volem serà un poble 
cohesionat, integrador i amb identitat. 

Volem continuar essent un poble petit on els re-
cursos socials, educatius, esportius, culturals i 
l’urbanisme estiguin al servei de les persones i, 
en especial, al servei de les que més els neces-
siten. Una comunitat acollidora on les persones 
comparteixen uns projectes, una experiència, 
uns reptes, unes solucions, independentment 
d’on hagin nascut. Hem d’ajudar les famílies 
perquè eduquin els seus infants i atenguin als 
seus majors. Sense violències ni desigualtats.
 
Gent gran

n Mantendrem l’oferta del Centre de Dia, l’assistència 
domiciliària, el menjar a domicili, el servei de respir per 
a famílies amb persones majors dependents.
n Taller de memòria i altres tallers que siguin d’interès 
d’aquest col·lectiu, com ara el taller intergeneracional 
i el de prevenció de caigudes
n Contacte directe amb l’Associació de Gent Gran: 
reunions, almanco, tres pics l’any per a organitzar ac-
tivitats i intercanviar impressions.

Famílies

n Proximitat i atenció. Oferirem ajudes a les famílies 
nombroses, així com a aquelles famílies que ho ne-
cessitin.
n Potenciarem la figura de l’Educadora. Consolida-
rem la recent creació l’Espai de Famílies on s’aniran 
oferint xerrades i tallers d’interés. Almanco una xerra-
da cada dos mesos.
n Farem feina amb el Govern per a aconseguir un 
acord que faci possible l’habitatge públic de lloguer.
n Potenciarem serveis i espais que donin suport a la 
criança per part de les famílies.
n Adaptarem la Ludoteca a les necessitats dels in-
fants i adolescents.
n Presentarem a cada persona que s’empadroni a 
Valldemossa una Guia del Nouvingut on hi haurà tota 
la informació de serveis, cursos, activitats… del poble.

Joves 

n Aquest és un sector de la població fonamental. Es-
tarem al costat d’un jovent viu, dinàmic, organitzat, 
participatiu, amb veu i poder de decisió amb els te-
mes que els afecten. Un jovent protagonista del dia a 
dia del poble serà un jovent implicat i actiu. Volem que 
els nostres joves vulguin i puguin viure a Valldemossa.



n Impulsarem i donarem suport a l’Associació de Jo-
ves.
n Atendrem les necessitats, curolles i projectes que 
els Joves proposin (activitats, viatges…).
n Promourem acords amb altres administracions i 
polítiques que afavoreixin l’emancipació dels nostres 
joves i els ofereixin l’oportunitat d’establir-se a Vallde-
mossa amb plena independència familiar i econòmica.

Educació

n Treballarem perquè l’Escoleta (0-3) sigui gratuïta i 
accessible a totes les famílies.
n Renovarem l’equipament de l’Escoleta.
n Farem que l’Escola de Música sigui accessible per 
a tots els que hi vulguin anar.
n Continuarem donant suport a l’escola, Ceip Nicolau 
Calafat, amb recursos i econòmicament.
n Donarem suport a les Amipes.
n Mantendrem i millorarem els serveis per a famílies 
amb infants, especialment l’escoleta matinera i men-
jador escolar.

Cultura 

n Promourem campanyes de recuperació del patri-
moni arqueològic de Valldemossa, donant suport als 
propietaris interessats en el seu manteniment i gestió.

n Continuarem el suport a totes les iniciatives del Fes-
tival Chopin.
n Continuarem el suport a la Fundació Cultural Coll i 
Bardolet i la programació expositiva de la sala munici-
pal de la 3a planta. 
n Senyalitzarem edificis i elements singulars amb un 
codi QR on hi hagi una explicació de l’indret.

Costa Nord

n Després de dues legislatures de feina i gestions de 
la VqV, hem aconseguit que Costa Nord (Ca les Quen-
ques) sigui del poble i per al poble. 
n Donarem un ús cultural a l’amfiteatre. L’obrirem a 
totes les entitats del poble a curt termini.
n Farem un Pla Director amb un procés participatiu 
per a definir els usos de les instal·lacions. 
n A mig i llarg termini Costa Nord, serà el centre cul-
tural públic de referència de Valldemossa. 

Arxiu 

n Continuarem, de manera permanent, el servei d’ar-
xiu, consultes, i les tasques de neteja, catalogació i 
inventari del tots els documents.
n Farem divulgació de tot el patrimoni que hi ha a 
l’arxiu amb publicacions, jornades de portes obertes.



n Després de l’èxit de les Jornades d’Estudis Locals, 
en farem una edició cada any.
n Acabarem la digitalització de l’Arxiu Waldren a l’Ar-
xiu del So i la Imatge del Consell de Mallorca.
n Continuarem incentivant el voluntariat cultural.

Biblioteca 

Amb la reforma de la Biblioteca que hem fet aquesta 
legislatura tendrem un espai més acollidor, conforta-
ble i adient per a gaudir de la lectura, fer consultes i 
activitats de foment de la lectura.
n Farem un pla especial de foment de la lectura. 
n Dinamitzarem la biblioteca amb presència a les xar-
xes socials i una agenda d’activitats variada i trans-
versal.
n Impulsarem el Club de Lectura.
n L’espai infantil de la Biblioteca ha de ser un espai 
viu i integrat dins la mateixa biblioteca. 
n Avançarem en matèria d’accessibilitat a fi de tenir 
una biblioteca adaptada a totes les discapacitats sen-
sorials i de mobilitat. 

Artdemossa

Ha de continuar sent la màxima expressió de totes les 
disciplines de la cultura a Valldemossa. Des de l’Ajun-
tament s’impulsarà que continuï essent obert als vo-
luntaris de la comissió.
n Continuarem potenciant totes les disciplines artísti-
ques i d’artesania. 

Llengua

La nostra llengua és l’ànima del nostre poble. És la 
millor eina d’integració de la població nouvinguda.
n Continuarem oferint cursos de català i campanyes 
d’integració lingüística.
n Garantirem la presència preferent del català al pai-
satge lingüístic de Valldemossa.
n Garantirem la presència del català a tots els àmbits 
com, per exemple, als grups musicals de les revetles.
n Fomentarem el voluntariat lingüístic. Programes de 
parelles lingüístiques, intercanvis culturals amb els di-
ferents nous-valldemossins i inclusió a les tradicions 
nostrades. 



Igualtat

n Crearem una Comissió de Coordinació a Valldemos-
sa per a la prevenció, detecció i atenció a la violència 
de gènere amb Policia Local, Guàrdia Civil, Serveis 
Socials, Unitat Bàsica de Salut i Centres Educatius.
n La igualtat entre homes i dones ha de ser un valor 
transversal a tota l’acció municipal. Treballarem la for-
mació en perspectiva de gènere. 
n Iniciarem un pla d’igualtat per a la ciutadania.
n Avaluarem el Pla d’Igualtat del personal.
n Serem un Ajuntament promotor dels drets LGTBIQ 

Esports 

La pràctica de l’esport és sinònim de salut -mens sana 
in corpore sano-  i de transmissió de valors de civisme 
per a la vida en societat com el respecte, l’esportivitat, 
la cooperació, la solidaritat i la perseverança. 
n Promourem un esport amb valors. 
n Continuarem amb el suport municipal a les escoles 
d’esport de base en  escalada, cal·listènia, hoquei, 
futbol, voleibol, tennis, pàdel.
n Promourem un Consell Esportiu com a punt de re-
unió i diàleg .
n Millorarem el manteniment de les instal.lacions, 
prioritzant el nou trispol de la pista de tennis.

Festes 

Les festes les ha d’organitzar una comissió de les di-
ferents entitats de la vila i les han de coordinar els 
grups de l’Equip de Govern. Continuarem fomentant 
les nostres tradicions.

Festa de la Beata
n Promourem fer un reglament d’organització del dia 
de la festa de la Beata.
n Vestits nous, més dignes, acurats i elegants per als 
menadors.
n Els animals no són cap jugueta. Posarem a l’abast 
de les persones que menin el carretons les eines ne-
cessàries per a fer-ho amb seguretat.

Moros i Cristians
n Continuarem amb el suport a l’associació.
n Proposarem que la festa sigui declarada Bé d’In-
terès Cultural i així l’associació podrà sol·licitar sub-
vencions del Consell.

Accessibilitat

Tots els valldemossins i valldemossines han de tenir 
les mateixes oportunitats.
n Continuarem reservant espais preferents a diferents 
actes municipals. 



n Indicarem els espais reservats per a estacionar els 
vehicles a les app i web municipals.
n Continuarem adaptant els edificis i espais munici-
pals d’acord al pla d’accessibilitat, tant per a la mobi-
litat com per a l’adaptació sensorial.

Transport públic

n Demanarem unes freqüències horàries de bus 
adequades amb aturades a la UIB, Son Espases i en 
què es tengui en compte els horaris dels estudiants.
n Farem posar la marquesina a la parada de Son 
Maixella 
n Hi haurà una parada a Can Costa, sentit Deià
n Demanarem la implicació del Govern per millorar 
les freqüències del bus de la Marina
n A Esporles hi ha l’institut, el PAC de referència i 
l’oficina de correus més pròxima a la de Valldemos-
sa. Farem gestions per a aconseguir transport públic 
entre Valldemossa i Esporles

La Valldemossa que volem serà 
sostenible en matèria mediambiental, 
econòmica i patrimonial. 

Valldemossa és un bell enclavament al cor de la 
Serra de Tramuntana amb importants atractius 

mediambientals i patrimonials, que funciona 
amb característiques de grans poblacions turís-
tiques al llarg del dia i té una realitat totalment 
oposada en pondre’s el sol. L’elevada pressió de 
més d’un milió de visitants sobre l’entorn urbà i 
natural ens obliga a plantejar-nos la necessitat 
de gestionar aquests fluxos pensant en la sos-
tenibilitat mediambiental, patrimonial i social.

També condiciona la vida comercial, empresa-
rial, d’autònoms i residencial de manera molt 
determinant i fa que tota política en matèria tu-
rística i comercial sigui clau per a satisfer, d’una 
banda, les inquietuds, experiències i serveis de 
les persones que ens visiten durant el dia; alho-
ra que mantenir els serveis essencials i el teixit 
econòmic per als valldemossins que l’habitam. 

Des de la Valldemossa que Volem proposam, 
com a línies polítiques estratègiques clau en 
l’eix de la sostenibilitat:

Comerç i empreses

n Fixarem objectius ambiciosos i realistes per a la 
nostra ciutadania que procurin l’estabilitat dels nego-
cis locals i la cooperació amb les empreses i empre-



saris de Valldemossa per a continuar essent atractius 
als visitants i als valldemossins.
n Donarem suport específicament als negocis locals.
n Promourem la innovació, la participació i el foment 
del teixit associatiu comercial i empresarial del nostre 
poble
n Impulsarem els canvis de normativa per assegurar 
que els nous comerços que s’obrin només siguin els 
que necessitin els i les residents a Valldemossa.
n Impulsarem els canvis normatius per a condicionar 
l’ocupació de via pública a aspectes lligats a la qua-
litat de l’atenció i l’embelliment de la imatge exterior, 
el suport a iniciatives de productes locals i el medi 
ambient, entre d’altres. 
n Durem a terme un pla de dinamització comercial i 
empresarial a Valldemossa.

Turisme

Càrrega turística
n Potenciarem polítiques de consens  que permetin 
regular el temps d’estança i així poder equilibrar els 
fluxos horaris i de visites, utilitzant la informació de què 
disposam i incidint en elements com l’aparcament.

Cartoixa 
n Insistirem en l’elaboració d’un Pla Especial per a 

salvaguardar cada pam d’aquest conjunt històric i pa-
trimonial i alhora garantir-ne la seguretat.
n Implicarem altres administracions per a aconseguir 
el finançament per a poder dur a terme el Pla Especial
n Constituirem la comunitat de propietaris, baula in-
dispensable per a iniciar la recuperació i conservació 
de l’edifici.
n Treballarem per una gestió sostenible que compa-
tibilitzi l’explotació comercial amb la preservació pa-
trimonial.

Medi Ambient 

La Valldemossa que Volem va néixer de l’organització 
de la societat civil que fa 20 anys es va mobilitzar a 
favor del nostre entorn i per a preservar el paisatge.
  
Aigua
n Hem de tenir cura de l’aqüífer que tenim, atès que 
és la nostra única font de subministrament. 
n Aprofitarem l’aigua sobrant de la Font de Na Mas i 
així reduirem l’extracció des dels pous.
n Continuarem la tasca de separació de les aigües 
pluvials i fecals  per a no saturar la depuradora.
n Millorarem l’eficiència de la xarxa d’aigua potable
n Controlarem les emissions d’aigües brutes 



n Treballarem per a l’execució del Projecte de sub-
ministrament d’aigua neta i depuració aigües brutes a 
George Sand.
n Promourem l’aprofitament agrari de les aigües de-
purades.
n Impedirem el malbaratament de l’aigua amb mesu-
res d’informació i sancionadores
n Farem gestions per a iniciar el projecte de depuració 
de les aigües brutes del Port

Fems
Valldemossa és una població d’uns 2000 habitants, 
però donam serveis a 1.300.000 visitants. Els recur-
sos naturals són limitats i el seu aprofitament sosteni-
ble ens implica a tots .

Gràcies a la col·laboració de tothom, la recollida selec-
tiva porta a porta és un vertader èxit. Hem passat de 
dur a cremar el 93% del fems, a reciclar-ne el 70% i 
just incinerar-ne el 30%. 

n Mantendrem l’índex de fems reciclable.
n Consolidarem la recollida Porta a Porta amb les mi-
llores necessàries.
n Ampliarem el Punt Verd
n Durem a terme campanyes de sensibilització i incen-
tius (ITR). 

Energia 
Estam en un moment de transició cap a la utilització 
eficient d’energies renovables.
n Millorarem l’eficiència energètica dels equipaments 
municipals reduint la despesa en un 15%.
n Farem insatal.lacions d’energies renovables a edifi-
cis municipals i comprarem energia obtinguda de for-
ma renovable.
n Adaptarem la normativa estètica per a fer-la compa-
tible amb instal.lacions d’energies renovables

Camins 
Disposam de 35 Km de camins públics que volem po-
sar a la disposició dels valldemossins i valldemossines.
n Condicionarem i senyalitzarem la xarxa de camins 
municipals
n Millorarem la connexió de la xarxa de camins: amb 
l’Ermita, amb el Port, amb George Sand i amb Bun-
yola.
n Farem acords per  a l’ús públic de camins privats 
n Farem campanyes de sensibilització per l’ús ade-
quat de camins rurals

Agricultura 
Volem preservar el paisatge agrari i les persones que 
hi treballen.
n Impulsarem les varietats locals amb iniciatives com 
la fira de la tomàtiga de Valldemossa



n Facilitarem la venda directa a productors locals a 
l’espai públic
n Abaratirem el cost de les  parades al Mercadet als 
pagesos i pageses. 
n Facilitarem la informació d’interès referent a convo-
catòries d’ajudes i subvencions.
n Dinamitzarem els Horts eco-socials
n Eliminarem l’utilització de Glifosat (cancerigen) de 
les tasques de manteniment municipal.

Benestar animal

Donarem suport al voluntaritat que atén les colònies 
felines perquè no cresqui la població i visquin en bo-
nes condicions.
n Aplicarem l’ordenança i garantirem una convivència 
en harmonia amb l’entorn humà
n Tendrem cura dels animals que participen a les fes-
tes

Urbanisme 

n Adaptarem les Normes Subsidiàries al Pla territorial 
de Mallorca 
n Completarem la desclassificació de Son Mossèn-
yer i Son Baptista

n Agilitzarem la tramitació dels expedients urbanístics 
i el seu control
n Vetlarem pel compliment de la disciplina urbanística

La Valldemossa que volem tendrà un 
govern modern i obert.

És essencial que els valldemossins i valldemossi-
nes estiguin informats del que fa l’Ajuntament, ten-
guin opció de participar i dialogar amb els repre-
sentants municipals i saber si aquests compleixen 
el que s’han  compromès a fer a Valldemossa.

La passa essencial és obrir l’Ajuntament perquè si-
gui més participatiu i transparent. Que la corpora-
ció municipal reti comptes, actuï amb valors ètics i 
criteris de bon govern i responsabilitat social. 

Volem uns serveis públics eficients i per això ofe-
rim mesures i eines a la ciutadania per a aconse-
guir-ho.

Govern Obert 

Per a les generacions del futur, proposarem al profes-
sorat que es formi en els cursos de Govern Obert per 
a professorat de primària i secundària perquè comp-



tin amb les guies de suport i puguin ensenyar als nostres 
nins i nines el seu significat i formin persones amb capa-
citat crítica, participativa i amb esperit d’aportar millores 
a la nostra societat.
n Continuarem fent sessions anuals perquè els infants 
del poble coneguin l’Ajuntament i puguin simular un Ple 
obert a partir dels temes que els siguin d’interès, a fi que 
siguin ells qui estiguin en el paper de la Batlia i les regi-
dories i exposin les idees de model de poble que tenen.

Transparència, Retre Comptes i 
Participació

n Utilitzarem el canal de comunicació que ens ofereix la 
televisió de Valldemossa i les xarxes socials per a infor-
mar amb periodicitat el que anem fent des de la batlia i 
cada regidoria i qui ho desitgi, pugui seguir el calendari 
d’esdeveniments, comunicacions diverses i la informa-
ció que tradicionalment es facilita via mail i pugui, a més, 
fer retorn i fer preguntes mitjançant aquestes eines.
n A l’inici del mandat, farem públics els acords i políti-
ques de govern que durem a terme des de l’Ajuntament. 
Ho farem mitjançant un llistat clar i entenedor, amb indi-
cadors d’acompliment que siguin avaluables, i actualit-
zarem, de manera periòdica, l’acompliment dels nostres 
compromisos amb la ciutadania, fins i tot quan no ens 
sigui possible complir.

n Tendrem reunions amb les associacions de veïns de 
tots els nuclis urbans

Ètica i Bon Govern

n Aprovarem un codi ètic perquè tots els regidors es 
comprometin públicament a complir-lo. Entenem que 
el comportament dels representants públics ha de ser 
exemplar.

Qualitat i Modernització 

n Posarem en marxa una avaluació tècnica amb la nor-
ma UNE 66182 per a identificar qui s’ocupa de cada 
matèria i garantir a la ciutadania que tot allò important 
sempre queda atès, com correspon. 
n Farem avaluacions ciutadanes per a valorar l’acció de 
govern, mitjançant sessions guiades.

Responsabilitat Social 

n Farem que la contractació pública de l’Ajuntament 
contempli clàusules socials, de gènere, lingüístiques i de 
respecte al medi ambient.

Tu ets la Valldemossa que Volem. 
Vota la Valldemossa que vols.
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