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SÍ, PODEM.
Després d’un any de tenir un regidor
volíem fer un balanç del que ha estat la
nostra feina. Representam a un sector
del poble que pensa que les coses es
poden canviar, que pensa que les
institucions democràtiques no han de
ser un mur, un punt i apart allunyades
de la ciutadania on els polítics fan i
desfan a la seva voluntat, sinó que han
de ser l’eina d’una ciutadania ben
informada i participativa.
La feina és
immensa però poc a poc
avançam i anam aconseguint una implicació major de la ciutadania a la
política municipal. Tenir
un
regidor
ens
ha
facilitat molt la labor, ja que ara per llei
l’equip de govern no té més remei que
contestar a les nostres propostes i
queixes, i fer-nos arribar la informació
que els demanam. Amb el nostre bloc
Urxella
(http://alternativa.balearweb.net) hem
posat a l’abast de la gent, d’una manera
fàcil, directa i ràpida, molta informació
que abans no teníem (dels plens a les
comissions informatives).
Durant aquest any l’equip de
govern ha trobat sobre la taula una
gran quantitat d’idees, crítiques,
projectes, preguntes...
Fins el
moment hem presentat vint-i-cinc
mocions, de les quals s’han aprovat

dotze; també hem presentat més de doscents cinquanta precs i preguntes, molts
dels quals ens els han fet arribar
associacions i ciutadans directament o
mitjançant el nostre bloc Urxella o el
correu electrònic (eurxella@yahoo.es).
Hem
complit
amb
la
nostra
responsabilitat de ser l’únic referent de
l’esquerra a l’oposició (i desgraciadament
la única esquerra a Pollença). No hem
callat i no hem
renunciat a res
del
nostre
projecte polític.
Hem seguit la
línia transparent i directa
que
teníem.
Només tenim
un regidor de
disset
però
pensam que en
un any hem
aconseguit que
molta gent pensi que realment tenen
una persona a la seva disposició com
canal de petició, informació i denúncia
dins l’Ajuntament, i un grup de gent que
treballa pel bé del poble sense pensar
amb rèdits polítics ni fer-se fotos
constantment.
Ens resten anys de feina intensa i tota
ajuda és poca. La feina a fer en aquest
Ajuntament és immensa. Necessitam la
vostra ajuda per construir entre tots
una Pollença millor, a la mida de les
persones, solucionant els problemes
quotidians per tal de millorar les
petites coses que, per no ser
macroprojectes milionaris, no els
interessa arreglar-les. Sí, Podem.

LA FEINA INSTITUCIONAL. LES NOSTRES 25 MOCIONS.
12 APROVADES.
-Complir els acords de regulació de l’accés al camí de Ternelles, al Castell i a Cala Castell.
-Millorar la comunicació i informació de l’ajuntament: Acord amb l’equip de govern abans del
ple: Retransmissió dels plens per la ràdio, exposició de la documentació...
-Instal·lar un circuit tancat de càmeres a les dependències de la Policia Municipal.
Acceptada abans d’arribar al ple.
- Crear una ruta Arqueològica: Creació d’un recorregut arqueològic en què s’incloguin les tasques
de neteja, senyalització i habilitació de l’entorn dels jaciments arqueològics.
-Fer una ordenança municipal reguladora del mercats municipals:
Ordenança municipal reguladora dels mercats setmanals del municipi.

La realització d’una

-Utilitzar els taulers d’anuncis municipals per part dels diferents partits i associacions del
municipi. Acceptada abans de la votació al ple.
-Delimitar del mercat tradicional: Delimitar el municipi de Pollença com mercat tradicional
exceptuant el polígon industrial.
-Crear d’una comissió mixta per a la recuperació de la base (a instàncies d’ERC).
-Fer un pla bàsic d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
-Recuperar el Camí del Coll del Patró: Iniciar la recuperació del camí.
-Rebutjar a la taxa per préstec a les biblioteques públiques: Contra el pagament a les
biblioteques públiques per treure llibres.
-Instar al Ministeri de Defensa la retirada del monòlit dedicat a la legió Còndor a la Base.

13 REFUSADES
-Eliminació de la ORA del Port: que enguany es doti d’una targeta identificativa gratuïta als
residents i comerciants i que es suprimeixi el seu pagament totalment en un futur proper.
-Millora de la zona humida de la Gola: més participació d’associacions i grups ecologistes, criteris
més ecologistes...
-III República: adhesió a les iniciatives republicanes del municipi i l’exigència d’un Procés
Constituent que permeti la instauració de la III República.
-Contra el camp de Golf a Son Bosc: Instar al Consell a anul·lar les llicències del golf i ampliar el
Parc Natural de s’Albufera per protegir Son Bosc.
-Ampliació de l’ANEI a més solars del Vilà, La Font, Formentor i el golf de Pollença...
-Trasllat de l’àrea de serveis socials: Ubicar els serveis socials a unes dependències que permetin
la privacitat en la seva utilització. No la varen aprovar però pensen fer-ho.
-Aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença. No es va aprovar però
pensen fer-ho.
-Proposta de pressuposts participatius: Obertura d’un període d’estudi, informació i preparació
dels pressupost participatius i la posada en marxa del pressupost participatiu al 2009.
-Creació d’un Consell Municipal de Cooperació Internacional pel Desenvolupament i posar
una partida pressupostària al menys del 0,7% en els propers pressuposts municipals, en
concepte de cooperació internacional i suport al desenvolupament de països, zones i poblacions
desafavorides.
-Realitzar una auditoria externa, per saber l’estat real dels comptes municipals.
-Contra dels acords de l’Organització Mundial del Comerç relatius a la liberalització del
comerç de serveis. Rebuig a qualsevol privatització dels serveis públics impulsada per l’AGCS.
-Laïcitat: Separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire
religiós i la retirada del crucifix de la sala de sessions de la Casa Consistorial.
-Participació de tots els grups polítics a la tertúlia de la ràdio. Debatuda i refusada al Patronat
de la Ràdio Municipal. Esquerra no pot participar.

-L’Ajuntament abusa de les beques en pràctiques, en aquest moment en tenim onze,
convertint-les en una via de infra-contractació. Posat a abaratir llocs de feina, es podria
substituir a l’equip de govern per becaris en pràctiques?
-Sa Pobla ja ha fet la seva auditoria externa i s ’ha
descobert un 30% més de deute del que havia
reconegut l’anterior equip de govern del PP. Per què
quan el PP-UMP havia acceptat fer l’auditoria a Pollença,
el PSOE i PSM varen fer el joc a UM-UNPI i es varen
negar a acceptar la nostra moció de realitzar una
auditoria? Que tenen por que sapiguem?
- Un estiu més s’incompleix l’ordenança d’ocupació de la
via pública, taules cadires i entrebancs variats han sorgit
per tot arreu. Quan tendrem drets els vianants d’aquest
municipi?
- Quan s’aprovarà el pressupost d’enguany? Batrà el
record de retard Juanjo Mir?
- És normal que els regidors tudin més de 1,318.826,67 euros no pressupostats i no passi
res?
- És Unió Mollera diferent al Partit Popular? Per què varen votar a favor de mantenir l’ORA de
pagament al Port?
- Realment algú es pot creure que fa falta un macro-aparcament de 150 places al Port? Per
què no s’aprofiten les places d’aparcament buides de l’entrada del poble?
- Per què a Pollença a ple segle XXI seguim subvencionant i permetent la matança d’animals?
En un trist cap de setmana hi va haver una tirada de guàtleres amb braç mecànic patrocinada
per l'àrea d'esports de l'Ajuntament i un campionat de pesca (caça) submarina, incomplint els
acords de l’equip de govern.
- Per què l’Ajuntament no s’ha plantejat fer res davant l’actual crisi econòmica? Per què no es
fa un pla estratègic de desenvolupament local, un pacte local per l’ocupació...?

Davant l’immobilisme, l’esperança.
És normal sentir fàstic davant la política. La política que alguns han convertit en la seva
professió. La política que té com a únic objectiu aconseguir cada quatre anys el suficient número de
vots per seguir vivint del conte, sense que els importi res més. Però alguna cosa més que queixarnos haurem de fer, i, ens agradi o no, des de la política es poden canviar moltes coses, i per fer-ho
s’ha de treballar el dia a dia amb la gent, fer-la partícip de les decisions i tenir-la en compte a l’hora
de fer aquesta política.
Ha arribat el moment del canvi. Cada vegada som més els cansats. Cansats de veure com el
nostre entorn es degrada i els serveis no milloren. Cansats de veure com Pollença sembla aturada en
el temps. Cansats de veure com s’imposen els interessos d’uns pocs en perjudici del poble, com
s’imposa el caciquisme, l’ineficàcia, la manca d’escrúpols, la pobresa d’idees i la manca de criteris
tècnics i polítics. Cansats de veure com es succeeixen els atemptats ecològics. I, sobretot, cansats
de que els polítics no vegin gent quan passegen pel carrer, sinó que vegin vots quan veuen a un
esser humà.
És l’hora de triar l’esperança: davant l’immobilisme, esperança. Esperança de dir als
poderosos, que creuen ser els amos de Pollença amb els seus doblers i la seva influencia, que
Pollença no són ells, que el poble som tots. De dir-los que els camins públics són per caminar no per
ser tancats; que les muntanyes són per gaudir no per destruir; que no volem auditoris d’en Moneo
sinó escoletes i parcs infantils; que no volem campanyes de propaganda sinó carrers cuidats i nets;
que volem que els nostres impostos serveixin per millorar nostra vida i no per apujar-se el sou o
gastar-los en refrescs.
Ja és hora de tenir uns regidors que ens escoltin i que aprenguin de tots nosaltres, que no
només ens diguin el que volem sentir sinó el que hem de saber. I això no es pot fer si seguim
conformats i mans aplegades, esperant sense afrontar els obstacles.
Sabem que totes les proves assenyalen el contrari, que les coses són males de canviar, i més
si són dinàmiques de tants anys. Però hem de creure que ens espera alguna cosa millor, i que la
conseguirem si tenim el valor d’anar a per ella, de treballar pel que volem i de lluitar pel que creiem
millor. La Pollença del futur l’hem de construir nosaltres, les persones del carrer. Entre tots podem
fer coses extraordinàries, per què som més i millors. I no els quedarà més remei que baixar dels
seus trons de deus terrenals i escoltar-nos. No podem seguir així, cal caminar i construir tots junts,
sense pastors que ens tractin com ovelles. Cal tenir esperança perquè vençuda la fosca torna el sol
sortir.
Entre tots podem obrir les barreres.
La barrera de l'Empeltada a la carretera vella de Lluc, tancada qualsevol
dia “normal”, oberta a les excursions reivindicatives. Quan el poble es mou
les coses canvien.

