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Estimats artanenca, artanenc, coloniera i colonier.

 Som na Macu Moreno, una artanenca de tota la vida, 
de quaranta-vuit anys. Vaig fer feina d’administració molts 
d’anys a una marmoleria, d’on me queden molts bons re-
cords i amics. Després vaig obrir una tenda, Vestals, igual 
te’n recordes. Deu anys on vaig viure de tot,  però el millor 
que vaig endur-me’n són les amistats que encara ara duren.

Me consider una dona engrescadora. Som una dona molt 
dinàmica; segur que me veus caminar a les 7,00 h. del matí 
pels carrers des poble. Som riallera i festera i m’encanta estar 
amb la gent jove; el fet de ser mare d’adolescents fa que en 
conegui molts. Supòs que me consider una dona molt pre-
sumida, qui me coneix bé, ho sap! El contacte amb la gent 
m’encanta. Altres qualificatius que me posaria, sense voler 
ser pretensiosa, serien de responsable, feinera, implicada, 
compromesa i vital.

Fa quatre anys que som regidora de l’Ajuntament d’Artà. 
Però des de l’oposició és molt difícil desenvolupar grans pro-
jectes. Han estat quatre anys de molta feina, malgrat no es 
pugui veure. Tot i així hem aconseguit algunes propostes que 
dúiem al programa electoral de 2015. També  hem estat molt 
rigorosos amb el control de la gestió municipal.

Ara tornam a tenir il·lusió i més experiència. Tenim una gran 
candidatura, amb una visió jove i fresca, a la qual s’hi suma la 
preparació i l’experiència de gran part dels candidats. Estam 
preparats per assumir i garantir la responsabilitat de dur a 
terme el programa electoral que presentam i que ha estat 
pensat i preparat per molta de gent. Gent implicada amb 
nosaltres i gent que ens ha transmès les seves necessitats i 
preocupacions, de manera que representa la necessitat real 
que té el municipi.

Estam preparats per prendre decisions, per fer política de 
poble i per al poble. Amb accions, precises i concretes, que 
facin d’Artà un poble del qual ens en sentim tots orgullosos.

Això serà possible si dia 26 maig vas a votar i ens votes a 
nosaltres, Unió Independents d’Artà.



Candidata a batlessa

Macu
Moreno



Qui és na Macu?
Som una dona senzilla, artanenca. De 
pares immigrants des de fa més de 50 
anys,  integrats als costums artanencs. 
Les meves primeres paraules foren en 
català, cosa que a ma mare li va venir 
molt de nou. Encara ara ho recorda: 
«vull una pinta». És una anècdota que 
sempre me conta. Som molt familiar, 
molt pendent sempre de la gent que 
estim. Som una dona riallera, feinera, 
amb caràcter, simpàtica, feminista, 
festera i molt al·lotera, m’encanten els 
nins.

De que et sents més orgullosa? 
Me sent orgullosa de ser filla, germa-
na, esposa i mare de dos fills.

Quan entrares en  política?  
Va ser fa quatre anys, quan en Jaume 
Alzamora va confiar en mi. Me va in-
troduir dins els Independents d’Artà.
Havies imaginat mai ser la candi-
data a batlessa pels Independents? 
(Somriu) per ventura de petita; però 
no era part dels meus plans, fins ara.

Què t’empeny a ser-ho? Quatre anys 
de molta feina, des de l’oposició. I te-
nir la convicció absoluta que els cinc 
regidors seguirem fent feina junts i 
que se’ns hi sumarà el nou equip que 
ens acompanya.
 
Defineix el teu equip. Són dones i 
homes molt preparades, tenen il·lu-
sions, coratge i moltes ganes de fer 
feina per al poble.

Com veus els altres candidats?  
No n’hi ha de millors ni de pitjors, 
amics amb ideologies diferents.

Fa quatre anys guanyàreu les elec-
cions i heu estat a l’oposició. Gover-
nareu si guanyau dia 26 de maig? 
Tots ens presentam per guanyar i 
governar. És per això pel que estam 

fent feina… Fa quatre anys un pacte 
va fer que no governàssim. Ara som 
gent nova i per part meva farem el 
possible per poder aconseguir-ho.

Estau disposats a pactar amb to-
thom? He de reconèixer que tenim 
preferència per formar un govern 
d’esquerres. Això és que Alternativa 
per Artà i el PSOE són les nostres 
prioritats. En tot cas, farem feina per 
formar un equip de govern majoritari 
i estable.

Quins objectius tens com a batles-
sa? 
Fer un poble a mida de totes les 
persones: infants, joves, gent gran, 
dones, immigrants… Realment esper 
servir  Artà i la ciutadania.

Que és el que més t’agrada i que és 
el que canviaries? 
El que més m’agrada és el caràc-
ter de les artanenques i artanencs. 
M’agrada el meu poble, les nostres 
platges, la Colònia… m’agrada tot!
El que menys m’agrada és que es 
facin les coses però que no es con-
servin i l’incivisme que a vegades es 
produeix.

Quins projectes tens? 
Molts! Projectes ambiciosos i que 
ens durà temps dur-los a terme. Però 
n’hi ha de molts senzills i els que més 
preocupen a la nostra gent, principal-
ment la neteja i el manteniment de 
les infraestructures.

Com veus el futur del municipi? 
Aiii!... No ho sé! Com m’agradaria 
que fos el futur ho puc dir… Un poble 
acollidor, amb unes festes com es 
feien abans, on la gent estigui orgu-
llosa de passejar pels seus carrers  i 
pel nostre entorn, que és el nostre 
gran tresor.
Presentes una candidatura en què 

hi ha molts esportistes. T’agrada 
l’esport? 
A ca nostra ens agrada tot l’esport. 
Destacaria el futbol perquè en Toni hi 
juga a l’Artà des de nin i el bàsquet 
que hi juga na Isabel.

En practiques? 
Ara només vaig a caminar els matins 
amb dues companyes. Quan tenc 
més temps m’agrada anar al gimnàs.
Persona a qui admiris?  
Coco Chanel. Va ser una dona  lluita-
dora i competitiva. En la seva pro-
fessió va aconseguir vestir les dones 
com llavors només podien fer-ho els 
homes.

Xerrant de dones, celebrares el dia 
8 de març? 
Com totes les dones, sortint al carrer 
per demanar el que és just. Però 
cada dia és el dia de la dona i per 
desgràcia cada dia hem de seguir 
lluitant contra la violència masclista.

Un hobby?  
Llegir,  ballar i m’encanta la roba.

Cantant preferit? Alejandro Sanz.
Cançó preferida? Paraules d’amor.

Una pel.lícula? 
El silencio de los corderos i Flash 
Dance… (Riu)
Un llibre?
L’Ombra del Vent de Carlos Ruiz 
Zafón.

Un dia que no t’agrada recordar?
El dia que vaig tancar Vestals. Es 
tractava de triar entre la meva família 
o la tenda. Vaig triar la família.

Per acabar, un secret que no hagis 
contat abans? 
Un secret que coneix poca gent, 
però me va marcar molt, Vaig patir 
bullying a batxillerat. Tot superat!
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Gestió Econòmica

Economia i
Hisenda 
Bonificar el 75% la quota de l’impost de plus-
vàlues per les herències als grups I i II (entre còn-
juges i pares i fills).

Reduir la taxa de fems d’acord amb criteris so-
cials.

Crear una taxa de fems dels habitatges de llo-
guer vacacional.

Millorar la burocràcia i els tràmits administra-
tius i fomentar la finestreta única.

Fomentar beques de transport per aquells es-
tudiants que s’han de desplaçar a un altre poble 
per cursar estudis post obligatoris no universita-
ris que no s’imparteixin a Artà.

Promoció 
Econòmica
Aprovar una nova ordenança d’ocupació de via 
pública.

Desestacionalitzar la temporada turística a tra-
vés d’accions innovadores i aplicar incentius fis-
cals per aconseguir-ho.

Reinventar la fira i orientar-la cap a l’artesania i 
els productes locals.

Repensar l’ús i la gestió de la marca Artà. Crear 
un Pla Estratègic de Turisme a través de la marca 
Artà. 

Repensar el funcionament i l’organització del 
mercat setmanal.

Treballar per incorporar Artà en el moviment de 
ciutats “slow”.



Urbanisme
Completar la dotació de serveis de Betlem i Sant 
Pere.

Revisar les Normes Subsidiàries per actualit-
zar-les a la nova realitat i que siguin la base del 
control del creixement urbà del municipi.

Aplicar la normativa municipal que obliga al 
tancament i la neteja dels solars buits en els nu-
clis urbans.

Fora Vila
Fer un diagnòstic de la situació agrícola actual 
per poder dur a terme un pla d’acció.

Fer possible que des de la Cooperativa puguin 
contractar un tècnic assessor per tal d’ajudar 
els agricultors de la comarca en la creació d’un 
obrador col·lectiu.

Organitzar jornades gastronòmiques amb pro-
ducte local durant tot l’any. 

Fer campanyes de sensibilització de consum de 
productes km zero i d’increment de l’ús d’aquests 
productes als menjadors escolars i a la residèn-
cia. 

Fer una secció dins el mercat setmanal dedicada 
a producte local, ecològic, km zero.

Limitar l’ús d’OGM (Organismes Genèticament 
Modificats) a l’agricultura.

“ 

“ 

Revisar les Normes 
Subsidiàries



Gestió Social
Educació
Fer d’Artà “ciutat educadora”. Convertir l’educa-
ció i la participació en un eix transversal a to-
tes les polítiques de l’Ajuntament. Crear consells 
d’infants, joves, gent gran... com a òrgans de 
participació i decisió de les polítiques de l’Ajun-
tament.

Municipalitzar la gestió de les escoletes Pou de 
sa Lluna i Estrella de Mar.

Tornar a posar en marxa el Consell Escolar Mu-
nicipal amb representants de totes les escoles, 
AMIPAs, etc.

Reclamar l’obertura d’un centre universitari a 
Artà, que treballi conjuntament amb el CEPA i 
el Centre Jove. Fomentar l’Escola de Pares i do-
tar-la amb formacions, activitats dinamitzades i 
espais arreu del municipi.

Establir mecanismes de connexió entre les dife-
rents àrees de serveis municipals per optimitzar 
els recursos disponibles i dissenyar campanyes 

d’informació sobre els recursos i serveis, per tal 
d’arribar al màxim de població possible.

Nou impuls als Camins escolars segurs i fer-los 
extensiu a tot el municipi.

Impulsar tallers intergene-
racionals en diferents àm-
bits (cultural, educatiu, sani-
tat, etc).

Tornar a oferir una escola 
d’estiu pública i inclusiva.

Infància i 
Joventut
Millorar els espais infantils del poble i fer-los res-
ponent a les peticions dels infants. Adaptar-ne o 
crear-ne alguns per a infants de 0-3.

Revisar i impulsar el projecte de Ludoteca. Amb 
un nou espai més adequat i un projecte que vagi 



més enllà del repàs escolar. Ampliar-ne les pla-
ces.

Revisar i impulsar amb recursos el Centre Jove. 
Actualitzar el projecte a les necessitats actuals i 

donar resposta a les neces-
sitats de tots els joves del 
municipi a partir de les se-
ves propostes.

Impulsar la figura del poli-
cia tutor, amb continuïtat i 
una tasca compartida amb 
escoles i Centre Jove.

Fomentar l’associacionis-
me juvenil. Dotar-lo d’aju-

des i espais perquè pugui desenvolupar la seva 
tasca.

Convocar beques per a joves per al desenvolu-
pament de treballs d’investigació sobre temes 
locals.

Facilitar als joves l’accés a l’habitatge.

Persones majors
Visibilitzar les persones majors. Celebrar una 
Setmana de la Gent Gran.

Augmentar les places dels convenis de depen-
dència.

Municipalitzar totalment la gestió de la Residèn-
cia i del Centre de Dia. I millorar i mantenir-ne 
les instal·lacions.

Instal·lar maquinària de gimnàstica passiva en 
diferents espais públics.

Igualtat
Revisar i desenvolupar el Pla Municipal d’Igual-
tat de Gènere. Donar continuïtat i impulsar la 
Taula de Coordinació de Violència de Gènere.

Oferir formació en temes d’igualtat de gènere 
a tota la població. Fer especial incidència en el 
professorat i el jovent.



Donar suport i impulsar les iniciatives locals de 
lluita per la igualtat de gènere.

Multiculturalitat
Oferir formació en temes d’interculturalitat i di-
versitat cultural a tota la població.

Impulsar projectes que fomentin la convivència 
intercultural i la interacció de persones de con-
textos culturals diversos.

Impulsar la cooperació.

Sanitat
Executar el Pla Municipal de Drogues.

Impulsar la creació de Rutes Saludables.

Afavorir la inclusió laboral de les persones amb 
discapacitat.

Impulsar la construcció del nou centre de salut.

Integració

Adaptar el mu-
nicipi i els lo-
cals municipals a 

les persones 
amb mobili-
tat reduïda.

Impulsar projectes de sensibilització sobre les 
persones amb discapacitats i activitats amb es-
coles, gent gran, etc.

Adaptar el municipi i els locals municipals a les 
persones amb mobilitat reduïda.



Gestió Cultural
Llengua i Cultura
Impulsar mesures per incentivar l’ús de la llen-
gua catalana en els comerços, activitats i pro-
jectes que desenvolupen els diferents agents del 
municipi.

Fomentar els cursos de llengua catalana a dife-
rents nivells i que fomentin la interacció amb ca-
talanoparlants.

Crear un certamen literari en llengua catalana.

Recuperar dinamitzadors lingüístics.

Crear la regidoria de política lingüística

Incloure clàusules lingüístiques en la contracta-
ció d’empreses

Fomentar la projecció de cinema en llengua ca-
talana.

Continuar potenciant els festivals de música 
clàssica Antoni Lliteres, el de la Setmana de Mú-
sica Antiga i el Poesart.

Biblioteques
Fomentar la cultura de l’ús de la biblioteca

Incorporar les webs Conèixer Artà i Museu Re-
gional a les de l’Ajuntament.

Digitalitzar tots els fons locals, inclòs l’arxiu mu-
nicipal. Cercar finançament per aconseguir-ne la 
digitalització.

Fomentar la lectura: donar continuïtat als pro-
grames que té la Biblioteca amb les escoles i po-
tenciar-los.

Ampliació d’horari a les biblioteques d’Artà i la 
Colònia.

Crear i potenciar plataformes per donar a 
conèixer tots els recursos de la Biblioteca.



Patrimoni
Dinamitzar els elements culturals i patrimonials 
per donar-los a conèixer, tant a residents com a 
turistes.

Crear un centre d’interpretació del patrimoni ar-
tanenc.

Impulsar un pla de gestió i promoció de les mu-
rades públiques de Sant Salvador.

Seguir executant el pla director de Ses Païsses. 
Incorporar el jaciment a la ruta Archeosites.

Instar el Consell de Mallorca perquè acabi les 
obres de restauració i rehabilitació de Bellpuig 
i que l’obri a la visita pública.

Promoure la rehabilitació, el manteniment i la 
promoció del patrimoni privat.

Redactar un pla de gestió del Museu Regional 
d’Artà i de la seva col·lecció. Intentar trobar una 
ubicació adequada que permeti la conservació 
del fons propi. Potenciar exposicions temporals.

Crear, quan la llei ho permeti, una plaça de tècnic 

en patrimoni.

Impulsar Jornades d’Estudis Locals.

Teatre
Impulsar un augment de la programació.

Recuperar l’escola de teatre i 
dansa. Potenciar la Mostra de 
Teatre Escolar.

Resoldre les  deficiències  ar-
quitectòniques  i burocràti-
ques de  l’edifici.

Trobar una estratègia per fer 
més visible la programació 
del Teatre.  

Música
Millorar les instal·lacions de l’Escola de Música.

Impulsar grups locals mitjançant certàmens, 
concursos...

Promoure la Música en viu i al carrer.



Participació ciutadana
Repensar la participació ciutadana per millo-
rar-la i potenciar-la.

Fomentar el teixit associatiu. 

Millorar la tramitació de les subvencions a les 
entitats.

Festes
Sol·licitar la declaració Sant 
Antoni de juny com a festa 
d’Interès Cultural.

Donar importància i pes a 
la Comissió de Festes. Re-
visar i complir-ne el regla-
ment.

Donar suport a les accions 
festives que organitzen les associacions.

Ràdio
Convocar un concurs obert i públic per a la ges-
tió de Ràdio Artà.



Gestió del Medi Ambient
Energies Renovables i 
Estalvi Energètic
Promoure l’ús d’energies renovables, tant a ni-
vell municipal per aconseguir edificis energètica-
ment autosuficients, com a nivell particular. 

Crear des de l’Ajuntament un punt d’informació 
per a la ciutadania sobre les possibles subven-
cions per rehabilitació energètica i per al foment 
d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica que 
puguin sorgir.

Crear i posar en pràctica un manual de bones 
pràctiques ambientals a tots els edificis muni-
cipals, i fer-ne difusió entre la ciutadania perquè 
també n’apliqui.

Anar canviant la flota municipal de vehicles 
amb l’objectiu que tots arribin a ser elèctrics. 

Augmentar els punts de càrrega per a cotxes 
elèctrics del municipi. Aprofitar les subvencions 
que es puguin donar per part del govern autonò-
mic o del govern estatal. 

Residus
Fer diferents tipus de campanyes de sensibilit-
zació respecte la reducció en la generació de re-
sidus.

Fomentar me-
sures per diri-
gir-nos cap a la 
generació de re-
sidus zero.

Separar les dife-
rents restes de 
poda del punt 
verd perquè una 
vegada tritu-
rades serveixin  
com a nutrient a 
les finques agrí-
coles de la ciuta-
dania que ho de-
mani.

Donar solució definitiva als punts verds.



Parc Natural
Realitzar campanyes d’informació i sensibilitza-
ció ciutadana que facin referència a protecció i 

conservació del 
medi natural. 

Exigir a la Conse-
lleria competent 
la gestió integral 
del Parc Natural.

Redactar un pla 
de gestió del 
quarter de la fin-
ca pública d’Es 
Canons i priorit-
zar-ne l’ús per al 
municipi.

Cercar les vies 
per prohibir la 
circulació en l’en-
torn natural de 

vehicles agressius (quads o buggies).

Executar el Pla de Gestió del Litoral aprovat per 
l’Ajuntament. 

Medi Urbà
Millorar l’aspecte dels nuclis urbans, fent espe-
cial esment al mobiliari, parcs infantils, jardins i 
arbres. 

Fer  campanyes de sensibilització de la impor-
tància de no fer malbé els espais i edificis mu-
nicipals. 

Posar leds a l’enllumenat del municipi, amb un 
pla d’acció per zones, per adaptar-lo a la nova 
llei de canvi climàtic i reduir costos de manteni-
ment i consum. 

Implantar un sistema per reduir la presència 
d’excrements d’animals als espais públics, mit-
jançant un banc d’ADN.

Engegar plans per a un major control de les 
colònies de moixos.



Continuar amb la reparació, als llocs en què en-
cara no s’ha actuat, de les canonades d’aigua 
potable, de pluvials i residuals.  

Resoldre els problemes d’apagades de l’enllu-
menat públic als barris que en tenen sovint.

Aprofitar el Pla d’Obres i Serveis per arreglar in-
tegralment les escalonades de Sant Salvador i 
l’església.

Redactar un catàleg d’arbres del municipi per 
planificar-ne correctament la plantació en els 
nuclis urbans.

Mobilitat
Cercar solucions als problemes circulatoris que 
tenim en el nucli urbà d’Artà.

Habilitar zones d’aparcament per reduir la pres-
sió dels vehicles, especialment en els carrers més 
estrets.

Facilitar als vianants una major, millor i més se-
gura mobilitat.



Esports
Crear un pla de manteniment, control i ges-
tió de les instal·lacions esportives per poder 
dur al dia l’organització dels treballs de ne-
teja, la supervisió de les instal·lacions tècni-
ques, la planificació dels horaris, etc.

Sobre el Consell Muni-
cipal de l’Esport, que té 
com a objectiu desen-
volupar la participació i 
l’assessorament en la po-
lítica esportiva: donar-li 
més visibilitat i revisar-lo 
i adaptar-lo a les noves 
realitats del municipi.

Revisar les bases que estableix el reglament 
municipal regulador de subvencions espor-
tives. 

Adaptar rutes segures per arribar sense ve-
hicle a les instal·lacions esportives del poble; 
millorar l’enllumenat, el paviment, etc.

Instal·lar porteries i cistelles a llocs públics 
del municipi; parc de na Caragol, Plaça des 
Pes des Porcs, etc.

Recerca de finançament per a la inversió en 
les fases que queden pen-
dents del Pla Director del 
Poliesportiu.

Planificar  i organitzar ac-
tivitats i projectes per fer 
activitat física i saludable 
fora de l’àmbit compe-
titiu; senderisme, voltes 
cicloturístiques, gimnàsti-
ca, etc.  

Estudiar els usos esportius que es poden 
dur a terme al Parc Natural de Llevant. 
 
Organitzar actes esportius i crear progra-
mes de caire formatiu i educatiu com puguin 
ser conferències, jornades, diades multies-



portives, etc. per tractar temes relacionats 
amb l’esport i la salut, fomentar els valors, 
etc.

Disposar un apartat de l’àrea esportiva a la 
pàgina web de l’Ajuntament.

Revisar, amb els implicats, la normativa i el 
reglament d’ús de les instal·lacions esporti-
ves municipals.

Crear el procediment per sol·licitar l’ús i per 
organitzar activitats en espais esportius 
municipals.

Estudiar una reforma integral de ses Pes-
queres per tal de millorar-ne les instal·la-
cions.

Ampliar o crear zones d’espai esportiu per 
millorar la demanda esportiva (skate, velò-
drom, atletisme, futbolet, pistes de pàdel, 
etc.)





Colònia
Crear un espai lúdic polivalent a l’antiga seu 
de la tercera edat.

Instal·lar desfibril·ladors a diferents punts 
de la Colònia.

Dissenyar un pla de manteniment de les ins-
tal·lacions esportives.

Estudiar de crear un accés al tanatori.

Crear un pla de contingència per a la canalit-
zació de pluvials i el drenatge cap a la mar.

Reactivar la xarxa empresarial. Impulsar fi-
res com ara la del peix.

Garantir que els infants de la Colònia siguin 
escolaritzats a l’escola d’aquí.

Millorar la seguretat i l’accés al CEIP Rosa 
dels vents i a l’Estrella de Mar.

Reactivar l’ampliació de la depuradora.

Fer un punt verd definitiu on preveuen les 
normes subsidiàries.

Connectar l’aigua de s’Estanyol a la xarxa 
pública.

Sol·licitar l’arribada de la fibra òptica a la 
Colònia.

Regular la velocitat del trànsit rodat dins el 
nucli urbà.

Fer realitat el vial costaner.






