FESTA de PRESENTACIÓ del PROGRAMA:
DIVENDRES 20 de MAIG, a les 20'30 a COSTA NORD

10 RAONS PER VOTAR LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM AMB EL COR
1.- Representam un ventall ample de sensibilitats de persones que estimen Valldemossa:
persones sensibles cap al benestar de totes i tots sense exclusions, cap a la conservació del
paisatge i la sostenibilitat en l’ús dels recursos naturals, cap a la cultura com element de cohesió
social.
2.- Som una agrupació d’electors, no som un partit. No rebem ordres d’enlloc i l’assemblea de
les persones que hi participen és l’ànima de l’agrupació.
3.- Sabem governar l’ajuntament sense tudar els dobers i aprofitant les oportunitats que es
presenten. Hem marcat diferències amb l’anterior manera de governar.
4.- Som persones honrades i la nostra agrupació no té cap cas de corrupció ni hi ha cap
persona de la nostra llista que hagi estat vinculada a casos de corrupció.
5.- No necessitam col·locar a ningú, ni som a la política per interessos econòmics, per tornar
promoure cap urbanització o per requalificar cap solar.
6.- No acceptam privilegis ni imposicions de ningú ni per a ningú.
7.- Serem el motor d’un pacte de grups benavenguts que treballin per tota Valldemossa, amb
un programa clar i públic.
8.- Feim política amb educació, respectant a l’oposició, i traslladam aquest bon clima al carrer.
Escoltam a tothom i ens entenem amb les altres administracions.
9.- Escoltam les crítiques, feim auto crítica i ens esforçam per millorar.
10.- La Valldemossa que Volem és diferent, cap altra candidatura vos pot oferir el mateix que
nosaltres.
El vostre vot també és únic.

10 RAONS PER VOTAR LA VALLDEMOSSA QUE VOLEM AMB AL CAP

·Apostam en temps difícils, pel benestar de les veinades i els veinats
En temps de dificultats, el suport a les famílies serà el puntal de la nostra acció social.
L’atenció individualitzada de l’equip professional, les ajudes municipals i d’altres administracions i
l’oferta dels serveis (centre de dia i de nit, menjador, atenció domiciliària, atenció psicològica, recerca
de feina, formació laboral…) han de servir per prevenir i atendre la problemàtica social de
Valldemossa.
Promourem el voluntariat, la solidaritat exercida per grups i associacions cap a qui ho
necessita. Aprofitant les instal·lacions del centre de dia i de nit, treballarem en la mesura que sigui
necessari en ampliar l’oferta, els dies i els horaris d’atenció per a la gent gran. La Policia Local i tots
els serveis de Valldemossa rebran informació de l’actuació que s’ha de realitzar en situacions de
violència familiar (violència contra la dona o els infants).
El nostre programa també pensa en les persones nouvingudes: els oferirem informació sobre
els recursos perquè la seva incorporació a la vida de Valldemossa sigui positiva. Complirem amb la
cooperació internacional i la donarem a conèixer en l’àmbit educatiu.
Continuarem la prevenció del consum de drogues, i la persecució de la venda, amb la
col·laboració de les famílies i dels negocis, fent feina educativa per consolidar hàbits saludables de
diversió.
Promourem solucions al problema d’accés a l’habitatge sense descartar cap opció
(construcció d’habitatges de protecció oficial, aprofitament de cases buides).
En temps difícils hem de fer costat a qui més ho necessita, amb la solidaritat de tothom, des
de les possibilitats municipals.
·Recuperem els carrers per a totes i tots
Durant tota la darrera legislatura hem donat suport al sector comercial del poble, i això ha
possibilitat l'obertura de nous establiments que d'alguna manera han anat canviant la fisonomia dels
carrers del poble. Però una de les responsabilitats dels governants és establir un equilibri entre el
desenvolupament econòmic i la qualitat de vida dels residents i, per tant, creim que ha arribat el
moment de revisar el dit equilibri i projectar mesures per fer de Valldemossa un poble del qual puguin
gaudir no sols els visitants sinó, sobretot, els residents.
Volem els carrers nets d'obstacles, retornar els carrers del poble als valldemossins retirant
de damunt les voreres tots els obstacles que puguin impedir als vianants que les usin i fer-les més
accessibles: taules, cadires, expositors... Volem un poble on es pugui passejar sense haver de
sortejar obstacles. I això també vol dir resoldre d'una vegada i per totes el problema dels solars
urbans que no estan tancats o no tenen les voreres fetes, tant al poble com a les urbanitzacions.
Volem ordenar la via pública, amb la participació dels habitants i dels diferents agents,
compatibilitzant els diferents usos i millorant l'accessibilitat per a totes les persones.
Volem millorar la imatge del poble. Pensam que des de l'Ajuntament s'ha de potenciar als
establiments la venda de productes que puguin tenir un caràcter més mallorquí i valldemossí. No
volem ser un segon s'Arenal, on els establiments mostrin i venguin productes que res tenen a veure
amb la nostra cultura.
I per acabar de recuperar l'aspecte de les façanes i els carrers, projectarem a mitjà i llarg
termini el soterrament de tot el cablatge dels carrers, començant pel monument històric de Cartoixa.

·Un paisatge per a un poble sostenible
Valldemossa és un poble preciós amb una qualitat de vida envejable, i aquesta qualitat ve
donada no sols pel poble, sinó també per l'ambient i els paisatges que ens envolten, els alzinars i els
marges, els camins i les fonts, les muntanyes i les cales... Valldemossa ha canviat en les darreres
dècades, però nosaltres tenim ben clar que mai no ha de perdre el caràcter de petit poble de
Tramuntana que és, i volem protegir i conservar el nostre paisatge de forma activa i sostenible.
És per això que no volem que facin una rotonda al girant de Deià o que quan arreglin la
carretera que duu a Estellencs, que evidentment s'ha d'arreglar, hi facin una còpia de la
monstruositat que han fet per anar a Festival Park; Valldemossa és Valldemossa, no els afores de
Palma, i hem de mantenir el nostre paisatge particular exigint solucions particulars.
I precisament per gaudir dels nostres paisatges volem adequar la xarxa de camins públics,
ben senyalitzats i nets, o fer-ne de nous, per exemple fins al girant de Deià, perquè tots puguem
caminar pel nostre municipi amb plaer, seguretat i tranquil·litat.
Preservar el paisatge és cosa de tots, i volem comptar amb els propietaris de terres i fer
gestions davant l'Autoritat del Paratge de la Serra de Tramuntana per aconseguir una promoció
sostenible, o fer visitable el nombrós patrimoni que tenim, des d'alguns dels jaciments prehistòrics
més importants de Mallorca fins als miradors que féu construir l'Arxiduc, integrant-los en les diferents
xarxes o rutes que ha establert el Consell de Mallorca.
Volem que es recuperin els horts tradicionals de Valldemossa i les marjades deixin d'estar
abandonades, hi ajudarem aprofitant els sobrants de les aigües públiques i renovant les
canalitzacions de fonts com na Mas o impulsant uns “horts municipals”. I què són aquests horts?
Consistiria a aprofitar marjades que són de l'Ajuntament, començant per les que estan als jardinets
de davant Son Gual, i dividir-les en parcel·les per fer-ne hortets; cada hort se cedeix a un particular,
a canvi del seu manteniment, perquè hi sembrin les verdures i hortalisses que vulguin per consumir
ells mateixos, no per vendre. En poques paraules, és fer horts de mida familiar per a les persones
que no tenen terres i així, grans, mitjans i menuts, poden conrear el seu propi hort i alimentar-se dels
seus fruits, al mateix temps que les marjades deixen d'estar buits. Tots hi guanyam! I un cop estiguin
en marxa, animarem els propietaris de marjades no aprofitades perquè se sumin a la iniciativa.
En resum, perquè volem preservar el nostre paisatge sabem que la millor manera és que tots
en puguem gaudir d'una manera respectuosa i sostenible.
·Un ajuntament obert i eficient
De sempre hem defensat un ajuntament obert a tothom, accessible i eficient; en aquests anys
hem vist com la participació ciutadana augmentava en les activitats municipals i les ha enriquit, i per
això volem continuar avançant per aquesta via, i un punt que ens agradaria introduir aquests anys
que vénen són els pressuposts participatius, iniciativa que ja fa anys s'aplica en molts de pobles i
ciutats (com Còrdova o Porto Alegre, per exemple) i que consisteix (breument) en el fet que les
intervencions que ha de fer l'Ajuntament es decideixen en un fòrum ciutadà; és una feina complexa i
que només té sentit si tothom hi participa, i farem tot el possible perquè sigui així.
I perquè l'Ajuntament doni un servei eficient, les condicions han de ser les adequades.
Actualment l'edifici ha quedat petit, de cada cop s'hi tramiten més documents, i els problemes
d'espai comencen a ser greus.

Pensau que un ajuntament ha de conservar i tenir a mà tota la documentació dels darrers deu
anys, moment a partir del qual es poden eliminar alguns pocs documents seguint uns criteris molt
rígids; ja us podeu fer una idea del volum de papers que això suposa. A dia d'avui, l'Arxiu Municipal
recent quasi no deixa lloc a les treballadores i els treballadors de l'Ajuntament, i l'Arxiu Històric, situat
al porxo, s'ha convertit en un laberint on qualsevol dia hi trobarem Teseu seguint el fil d'Ariadna;
consultar un document pot ser tota una aventura.
Volem traslladar l'Arxiu Històric a un nou lloc, adequat per a consultes, seguir en la
digitalització de documents que començarem fa 3 anys i aplicar-la al màxim possible dels documents
nous i vells, fer un ús més racional de l'espai actual; però seguirà havent-hi problemes de lloc.
L'Ajuntament necessita una sala de reunions pràctica i no l'arxiu magatzem en què no ha quedat
més remei que convertir l'actual; els regidors a l'oposició i a l'equip de govern es mereixen un lloc on
consultar els informes i fer feina sense haver d'estar enmig; no pot ser que quan pugen tècnics per
oferir serveis als habitants del poble s'hagin de posar en un racó; i com això, molt més.
No hi ha una solució fàcil, però ens comprometem a tirar endavant una reforma amb l'objectiu
que sempre perseguim: que es pugui oferir a les valldemossines i els valldemossins un servei
eficient i de qualitat.
·Avançam en cultura i participació
Un dels trets d'identitat de La Valldemossa que Volem és la transparència i la col·laboració de
tota la gent que vulgui participar en els nostres projectes, per tant, hem donat i donarem aquesta
legislatura més importància a la participació mitjançant les diferents associacions que ja existeixen,
com ara l'Associació de Gent Gran i l'Associació de Joves, volem donar suport a l'AJV en les seves
iniciatives, fent que participin en aquelles comissions que d'alguna manera els afectin, volem que la
seva veu entri sense cap interferència a l'Ajuntament, clara, neta i directa!
També donarem suport a altres associacions que es puguin crear al llarg d'aquests quatre
anys, i que treballin de manera viva, activa i participativa, és a dir, que creïn un poble amb empenta,
implicat a donar serveis, voluntaris que vulguin participar per dur a terme tasques concretes
(medioambientals, socials...).
Volem que la TV local sigui un espai on aquestes associacions tinguin un lloc per poder donar
a conèixer al poble les seves inquietuds i propostes, és a dir, una TV del poble i per al poble.
Volem impulsar iniciatives d'intercanvi a l'estranger i l'aprenentatge d'altres llengües.
Volem seguir donant suport a la formació artística oferint al públic les mostres dels creadors
locals i donar a conèixer la nostra cultura mitjançant actuacions d'artistes del poble, alumnes de
l'escola de música, l'escola de ball..., i perquè totes aquestes mostres puguin ser possibles, volem en
aquesta legislatura condicionar el magatzem com a sala d'actes polivalent, on totes aquestes
mostres culturals i artístiques es podran dur a terme.
Volem seguir avançant en l'àmbit de l'esport, ampliant el ventall d'oferta esportiva i potenciant
les escoles ja existents: escalada, futbol i tennis.
Tot això ho volem fer potenciant l'ús de la nostra llengua i la nostra cultura com a eina
vehicular de convivència i integració.
I perquè aquest camí que vàrem començar ara fa quatre anys pugui tenir continuïtat i puguem
seguir avançant amb il·lusió, necessitam el vostre suport, i per això us demanam el vot, per seguir
avançant en un projecte positiu i participatiu, fent feina per Valldemossa, els valldemossins i les
valldemossines. Gràcies.

