BUTLLETA DE VOTACIÓ
DADES PERSONALS:

DNI:

A continuació trobareu el llistat de les propostes per a la ciutat de Maó. Heu d’escollir 3 propostes en total.

Títol i definició de la proposta

1

Tendals als parcs infantils

2

Canxa de bàsquet urbà, devora l’skate park de Sínia
Costabella. Hi ha un espai deteriorat al costat de les
pistes de skate de Sínia Costabella; amb un cost molt
baix, es podrien emprar per gaudir del bàsquet al carrer.
Només s'hauria d'anivellar el terreny, actualment en
formigó, amb formigó o asfalt; i, a continuació, instal·larhi dues cistelles, o quatre, si es fan pistes més menudes, i
pintar les línies de cada pista.

3

4

5

Marquesina solar als aparcaments públics municipals
Càrrega de vehicles elèctrics amb un 100% d’energia
renovable.

INVENTAM UN NOU PATI A L’ESCOLA. CEIP Mare Lluïsa
Serra
Instal·lar un gronxador adaptat, pensant en la diversitat
d’infants del centre. Crear un espai de calma, amb taules
i bancs que permetin un joc tranquil. Adquirir una caseta,
per afavorir espais de relació entre infants. Millorar la
zona de tendals de les aules d’infantil.

INFOTRUCK
Punt mòbil informatiu, en un format furgoneta/caravana,
sobre els valors del medi ambient i de la Reserva de la
Biosfera, com a temàtica central. Es tractaria d’una nova
versió i un nou ús de les populars foodtrucks. L'àrea

Cost
aproxi
mat

Objectiu de la proposta

30.000 €

Instal·lar tendals o envelats als principals
parcs infantils de la ciutat, amb la finalitat
que els infants puguin gaudir de les
instal·lacions el màxim de temps possible.

40.000 €

Fomentar la pràctica de l'esport a l’entorn
urbà. Dotar d'instal·lacions esportives la
ciutat, a qualsevol barri, per fomentar hàbits
saludables entre la població.

46.547 €

Instal·lar una marquesina fotovoltaica d’11,7
kWp, capaç de subministrar 16.965 kWh/any
(equivalent al consum elèctric de 5 famílies
durant un any), destinada a la càrrega de
vehicles elèctrics, de forma que l’energia
utilitzada per aquests sigui el 100 %
renovable; d’aquesta forma, es redueixen les
emissions de CO2 (per no cremar
combustible fòssil per generar electricitat) i
s’afavoreix que la mobilitat elèctrica que
s’està implantant sigui amb energies
renovables.

10.000 €

Afavorir la inclusió, perquè entenem la
diversitat com un factor enriquidor.
Fomentar la relació intergeneracional entre
l’alumnat, tot proporcionant-los espais de
calma i diàleg que afavoresquin valors entre
la comunitat educativa. Fomentar la
convivència de tots els infants i fillets/etes
en un espai d’oci lliure. Promoure la igualtat
d’oportunitats. Augmentar la zona de no
exposició al sol.

46.000 €

Té l’objectiu de dotar de més qualitat el
servei d’informació turística, perquè se situa
a punts estratègics del municipi, de manera
que la informació tengui una major
incidència. La finalitat, per tant, és promoure

VOT

d'incidència del vehicle arribaria a tot el terme municipal
de Maó, en funció de necessitats i objectius. Tindria
l’objectiu d’informar i educar el turisme i la ciutadania
local sobre les problemàtiques mediambientals.
Tanmateix, també serviria per oferir un servei
d’informació turística.

6

POCKET MO.
Aplicación móvil de realidad aumentada, para difundir el
patrimonio
cultural,
histórico
y
turístico del municipio de Maó. Con esta app encendida,
la persona usuaria tendrá la misión de ir encontrando
diferentes puntos de interés histórico y cultural. La
aplicación le ofrecerá una explicación sobre cada lugar
concreto, así como una cantidad de puntos acumulables.
Este recorrido premia a la persona usuaria según la
cantidad de puntos y sitios visitados, con premios que
serán de menor o mayor valor, entradas para el teatro o
los museos de la ciudad, libros digitales... Esta app
alertará a la persona usuaria con un aviso sobre los
puntos cercanos, según vaya andando por la ciudad.

7

Festival MEDINA MANÛRKA.
A la fi del Ramadà, la comunitat àrab celebra El Eid al–
Fitr. Inspirant-nos en aquesta celebració, proposam el
Festival Medina Manûrka. 3 dies d’espectacles, música
àrab, andalusí i flamenc-fusió, acompanyats de danses,
tallers d'escriptura, astronomia, dansa, gastronomia,
trencadís i percussió. Xerrades sobre la cultura àrab, la
gastronomia, la cultura de l'aigua i el patrimoni
etimològic. Taules rodones que donin espai a tota les
sensibilitats.
Les activitats es desenvoluparien as Freginal de Maó,
entre d’altres. Per a la cloenda del festival proposam un
menjar popular al mateix parc, per celebrar la unió de les
diferents comunitats i generacions; l'objectiu es
compartir i trobar tot allò que ens uneix, mitjançant l'art
i la gastronomia.

8

9

Conferència sobre l'ús i abús de les noves tecnologies

Concurso de ideas para la ordenación de la plaza de
s’Esplanada, incluso con la integración de los cuarteles y
el acceso rodado al centro histórico para residentes.

un turisme i una ciutadania que estiguin més
d’acord i amb més coneixements sobre els
valors de la Reserva de la Biosfera.

50.000 €

- Difundir y adaptar las nuevas tecnologías y
nuevos perfiles, como personas usuarias de
la difusión del patrimonio cultural de Maó, a
toda la gente joven usuaria de las nuevas
tecnologías.
- Crear una ruta autónoma, que cualquier
persona puede seguir en cualquier momento
del día, dando una opción atractiva
actualmente inexistente a todo aquel que
quiera saber más sobre la ciudad.
- Posibilidad de promocionar el comercio
local a través de la inserción de anuncios.
- Ahorro de soportes físicos, como folletos y
flyers, para mejor conservar el medio
ambiente.
- Ampliar el radio turístico de Maó a zonas
menos transitadas.

35.000 €

Fomentar la sensibilitat i la consciència,
originar vincles que alimentin l’enteniment i
l’entusiasme, i, fins i tot, el compromís entre
cultures, alhora que reestablir i enfortir
lligams entre l’actual societat menorquina i
la comunitat musulmana, donant justa
visibilitat al gran llegat cultural de 4 segles en
què Menorca va pertànyer al Califat de
Còrdova i del qual també som hereus

2.000 €

29.000 €

L’objectiu de la proposta és conèixer i
escoltar l’autora d’Educar en la realidad, que
ens pot desvetllar, amb evidències, una sèrie
de mites educatius, per demostrar que la
millor preparació d’emprar les noves
tecnologies de forma responsable té lloc a la
realitat. Divulgar aquest coneixement farà
millorar l’educació i la relació amb els
nostres fills/es.
S’Esplanada es la plaza de acceso a la ciudad
y se ha convertido en una zona descuidada,
así como un embudo para el tráfico, con falta
de estética en los comercios, barreras con el
cuerpo edificado del acceso al aparcamiento,
al bar y a la churrería, todo muy deteriorado
y con mala imagen.

