Publicació de Política Local. Segona Època. Tardor 2006. Número 9.

EL NOSTRE CANDIDAT: JOSÉ LUIS GARCÍA SALVADOR (PEPE)
1968, un bon any. Neixen, entre d’altres, figures com Iñaki Urdangarin, Felipe de
Borbón, Alejandro Sanz... Uns que hi arriben i d’altres que se’n van, li dim adéu a
Martin Luther King. 1968, any de grans esdeveniments. Mentre a França els estudiants es revoltaven,
Stanley Kubrick dirigia 2001 odissea a l’espai. Mentre a Estats Units és assassinat Robert F. Kennedy,
Nixon guanya les eleccions i el Papa Pau VI condemna l’ús dels anticonceptius.
Però hi ha dos esdeveniments d’especial rellevància. En primer lloc, Massiel guanya el festival
d’Eurovisió a Londres amb el La, la, la. I en segon lloc, a la ciutat de Saragossa neix el nostre company
Jose Luís Garcia, Pepe.
Segurament Pepe es va interessar per la
política influenciat pel seu padrí, un històric
socialista, miner que va participar a la
revolució d’Astúries de 1934 i que va ser
empresonat, va aconseguir sortir per ser
picapedrer de primera ( difícil de substituir) i
per que la seva dona va comprar una arma per
tal de bescanviar-la per la seva llibertat.
Pepe va estudiar a la Universitat de
Saragossa on es va llicenciar en Història..
Fou en aquells anys quan Pepe va començar a
ficar-se en política, essent un dels fundadors
de la revista Riff-Raff i del K.A.R.I.
(Kolectivo Alternativo Radical de Izquierdas)
amb el qual va sortir elegit a les eleccions al
Consell Escolar de la Universitat. Eren temps
de vagues i lluites a les universitats.
Va aprovar les oposicions de professor de
secundària a Mallorca el 1994 i el 1996 va
venir a Pollença com a professor a l’I.E.S. Guillem Cifre de Colonya. Des del 1997 fins avui ha viscut al
Port de Pollença.
Saragossà de naixement i pollencí de sentiment, les seves idees marxistes, de Karl i de Groucho com li
agrada dir a ell, l’han portat a agafar el compromís polític de presentar-se com a cap de llista
d’Alternativa, Esquerra Unida- Els Verds de Pollença, i intentar ser regidor per aquesta formació.
Pepe és un treballador incansable i una persona que quan es proposa una cosa fa que surti endavant. És un
dels responsable de l’exposició i llibre ARTesania a les presons feixistes projectes com Iniciativa
Ciutadana per Pollença ( la Fira Alternativa , els foguerons, l’Abril de República, cineclub Koulechov,
conferències...), i una multitud d’al·legacions, propostes, escrits i intervencions en premsa que no
haguessin estat possibles sense una persona tan treballadora i tan eficient com en Pepe, capaç d’aglutinar
tot un grup de gent de pensaments tan dispars dins la pròpia esquerra i que ara formem el projecte
d’Alternativa a Pollença.
Molta feina feta l’avala, però les ganes i la il·lusió de fer d’aquest un poble millor, són la millor garantia
que farà tot el que estigui a la seva ma per realitzar-ho.

Fins 19 de novembre podeu
participar
al II concurs de fotografia Urxella.
CONTACTE I INFORMACIÓ:
http://alternativa.balearweb.net/
eurxella@yahoo.es
NOSTRES BATLES, PÈSSIMS REGIDORS.
Tomeu Cifre Ochogavia ha demostrat ser un pèssim
regidor d’hisenda i personal: retrasos en la presentació
dels pressupostos municipals, un dèficit de 842.540
euros al pressupost de 2005, enfrontaments amb el
personal de l’Ajuntament que han arribat al jutjat i
nul·la labor com assessor de Matas ( manca de
coordinació entre l’Ajuntament i el Govern als temes
de la xarxa d’aigües pluvials de la primera línia del
Port o de totes les obres que s’han fet al port).
Joan Cerdà Rull ha estat durant 7 anys regidor
d’urbanisme i la situació urbanística de Pollença és
caòtica. El Pla General d’ Ordenació(1990) encara no
s’ha adaptat al Pla Territorial, el proper 31 de desembre
de 2006 hauria d’estar adaptat, però evidentment
l’Ajuntament no complirà aquest termini. Què passa
amb Cala Carbó i l’Ullal? Amb la desaparició de
l’Hotel D. Pedro? Amb l’entrada de Pollença? Amb
l’UP1 (urbanizable programat entre la carretera i
Pollença)? Amb el polígon naútic del Port?...
La inseguretat legal a l’àrea d’urbanisme es reflexa a la
feina, amb incompliments i greuges comparatius. Una
bona mostra de tot l’esmentat abans és el que ha passat
aquest estiu, un greu conflicte entre l’arquitecte
municipal Rafel Balaguer i un grup de funcionaris de
l’Ajuntament ( el podeu conèixer amb detall a nostre
bloc: http://alternativa.balearweb.net/post/652/22709.)
Hem de recordar que l’arquitecte municipal Rafel
Balaguer va ser nomenat per Joan com a cap de l’àrea
d’urbanisme, quan només era un funcionari eventual
( maig de 2003) i que malgrat una sentència ha anul·lat
aquell nomenament (agost de 2004) i oficialment a
l’actualitat no n’hi un cap a l’àrea d’urbanisme, Rafel
Balaguer continua exercint com a tal de manera
irregular.
Per acabar, l’Ajuntament s’ha mostrat totalment
incapaç d’aturar la construcció d’habitatges il·legals

ENTREU I PARTICIPEU AL
BLOG URXELLA.
L’ALTERNATIVA
AL PART FORANA
http://alternativa.balearweb.net/
On podràs trobar tota la informació
que no et dona el Part Forana.
CALEN RESPOSTES
DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA
JA.
- Quantes vegades més apareixeran a la
premsa Tomeu i companya abans de fer
el futur parc de la Gola? De moment
han aparegut 10 vegades.
- Quan començaran les excavacions de
Bòquer que va inaugurar nostre flamant
conseller en maig?
- Reaccionaran els militants i
simpatitzants d’ Unió Mollera
Pollencina i canviaran de president? La
denúncia que han fet desde CCOO de
les irregularitats al concurs de guarda
molls, impliquen directament a Guillem
Coll, president d’UMP. Podeu veure la
denúncia amb detall a nostre bloc:
(http://alternativa.balearweb.net/post/6
52/22872.)

ELS TRES EIXOS DE NOSTRE PROGRAMA ELECTORAL.
1.- ÉTICA: RECUPERACIÓ DE LA MORAL PÚBLICA..
El fi no justifica el mitjans i els pactes s’han de fer damunt programes electorals, no
negociant càrrecs .
Igualment és poc ètic crear i pagar càrrecs públics només propagandístics com l’ assessoria
de Tomeu o la conselleria de Joan.
Evidentment el nostre compromís és no participar d’aquesta forma de fer política. Nosaltres
només pactaren programa electoral, no cadires. El nostre candidat es compromet a només
fer feina dins l’àmbit municipal de Pollença .
2.- RES PÚBLICA: RECUPERACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS.
Hem fet feina des de l’oposició i la farem des de l’Ajuntament per recuperar i defensar els
espais públics de Pollença, els espais que són de tots. Farem complir les normatives i lleis
referents a camins públic, sòl rústic, litoral, places, carrers, barreres arquitectòniques,
fondejos a Formentor, aigües de la badia, aigua potable... Millorarem els serveis públics:
el transport, l’educació, la sanitat, els serveis socials, els parcs infantils, les instal·lacions
esportives...
3.- IGUALTAT: INFORMACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ.
Actualment són freqüents els favoritismes i la poca transparència a la política muncipal. A
més de fer polítiques d’igualtat de gènere des de l’Ajuntament, hem d’aconseguir la
igualtat d’oportunitats de tothom millorant la informació que es dona des de
l’Ajuntament; a les oficines, a la ràdio muncipal, a la pàgina web... Hem de respondre a
tots els dubtes i peticions dels ciutadans , no pot ser com ara que no es contesta la major
part de les instàncies que fa la gent. També hem de facilitar i aconseguir la participació de
la majoria dels ciutadans en decisions que els afecten: ordenació urbanística, pressuposts,
festes... La democràcia no es pot reduir a votar cada quatre anys.

EL ROTO., del seu llibre
“De un tiempo a esta parte”:

