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Presentació 

Han passat 5 anys des de l’inici de la nostra aventura a Pollença. Una breu (i intensa) història 

que ens ha regalat moltes experiències (la majoria positives i algunes, no tant). 

Arribam en aquests moments amb ganes de presentar una candidatura liderada per joves. 

Aquest fet no suposa cap handicap, ja que ens hem pogut curar d’espant en les batalles 

lliurades. Sabem, a més, que ens queda un llarg camí d’aprenentatge i, com no, més batalles 

per davant. Som una nova generació nascuda en una nova època. Una joventut decidida en 

agafar responsabilitats que habitualment es deixen en mans del món adult. Això últim no deixa 

de ser un símptoma més d’una revolució que té unes característiques mai tornades a veure des 

de la Transició. La rígida institucionalitat que ha ocupat tots els estaments públics fou 

dinamitada gràcies al 15M i a tots els moviments paral·lels posteriors (i també alguns 

d’anteriors). En conjunt, no es va perdre l’esperança de veure que la transformació política, 

amb noves formes de fer i de pensar eren possible. 

Així, mos trobam amb les Eleccions Municipals 2019 a Pollença, un Municipi on a l’any 2015, 

mirant el conjunt, les esquerres no van sumar majoria absoluta. I aquest, bàsicament, és un 

dels principals objectius que ens marcam. No serà fàcil, sense cap dubte. Tot i això, mos hem 

armat de valor. Apostam fortament per enfocar la nostra mirada cap a problemàtiques d’un 

grup poblacional sovint oblidat, que no és més que el jovent. Evidentment, la nostra ambició no 

ens limita solament a aquest prisma. 

Llegireu a continuació un recull honest, humil i també atrevit del que consideram que hauria de 

tenir importància a Pollença. Cada bloc temàtic compta amb un desglossament de les 

propostes, idees o desitjos que en tenim al respecte. Ha estat elaborat en base al Document 

Polític de Amb totes Podem, a la Memòria Política presentada a finals del 2018 i a la gran 

dedicació de les persones de la llista de Podem Pollença, així com els Pollencins i Pollencines 

que, dia 20 de març del 2019 al Port de Pollença, van arromangar-se per donar forma a aquest 

document. A tots ells i elles, els devem una feina constant i fer d’altaveu de les seves 

demandes, posar remei a problemes i, sens dubte, que visquin de forma real que les nostres 

ganes, la nostra joventut i el nostre afany de transformació política no han caigut en 

mans equivocades. De tot cor, gràcies. 
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Agricultura, ramaderia i camp 

La crisis del món rural comença amb la crisi del sector primari: agricultura i ramaderia. I no 

només això, la pròpia cultura imposada de menysprear l’activitat pagesa i menysvalorar qui 

produeix els nostres aliments no ens ha fet cap bé. S’ha de tornar a visualitzar la PAC (Política 

Agrària Comuna) com un model sostenible i no subjecte a l’arbitrarietat dels mercats 

internacionals. Aquesta política de caràcter europeu defensava protegir el model familiar i social 

d’agricultura, garantir nivells de renda adequats per als agricultors, garantir el proveïment al 

consum amb productes de qualitat i nutritius a preus justs i, més endavant, la qualitat 

ambiental i conservació. No podem basar la nostra acció damunt les subvencions d’aquesta ja 

que és de control Estatal. A més, les ajudes es troben actualment acomodades a les 

imposicions dels acords de lliure comerç i han acabat per dirigir-se exclusivament als grans 

terratinents i a la gran agroindústria, deixant per als i les petits/es i mitjans/es productors/es de 

les nostres illes les miques de les ajudes del Programa de Desenvolupament Rural. El que sí 

podem fer és agafar-ne idees i creure de veres en el nostre món agrícola i ramader. Per tant, és 

necessari: 

  

1. Estudiar el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears, la Llei 12/2013 de 

mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària i les pròpies 

competències del Govern autonòmic Balear (com són les del sòl) per veure quines 

polítiques Municipals es poden efectuar en defensa de l’agricultura, la ramaderia i el 

camp. 

2. Dignificar la labor de la pagesia, reconeixent que és necessari valorar i prendre 

consciència de la seva principal aportació a la societat: producció d’aliments saludables i 

de qualitat. Aquest reconeixement és clau per assegurar i afavorir el relleu 

generacional, pel que es treballarà perquè es puguin visitar a agricultors/es i 

ramaders/es perquè expliquin la seva tasca i feina. 

 

3. Fomentar el consum del producte local provinent del camp pollencí. Es realitzarà una 

guia o catàleg online on les persones del Municipi podran consultar els productes que 

estan en venta i on es poden trobar (botigues, mercat, etc.). 

 

4. Revisar les subvencions actuals que puguin existir per persones que són agricultores i/o 

ramaderes, estudiant la possibilitat d’ampliar-les i animant-les a que apostin pel model 

cooperativista. 

 

5. Apostar per la diversificació de la producció agrícola per deixar de fomentar 

subvencions úniques que sovint són interessades. 
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Benestar social 

Ens trobam davant un dels eixos més difícils i complexos de tractar. Un eix que engloba als 

Serveis Socials, el gran pilar de l’Estat del Benestar i que han estat molt perjudicats per les 

successives retallades de governs conservadors i poc progressistes (Partit Popular, 

evidentment), i ben amics i amigues de la banca. Una banca que mira a un altre costat quan es 

tracta de lluitar contra les situacions d’exclusió social. Pensam que els Serveis Socials han 

d’estar actualitzats, han de participar en projectes comunitaris i han de ser un punt central 

d’atenció i connexió amb tots els equipaments bàsics del nostre Municipi (centres escolars, 

centres de salut, policia local, residència de gent gran, etc.) i també els especialitzats que 

puguin no ser a prop nostre (Centre d’Atenció a la Drogodependència, Institut Balear de 

l’Habitatge, etc.). Apostam per: 

  

1. Estudiar la correcta adequació dels Serveis Socials del Municipi de Pollença a la Llei 

4/2009, de 11 de juny, dels Serveis Socials de les Illes Balears. 

 

2. Treballar conjuntament amb l’equip Municipal en l’increment de les intervencions 

psicosocials en grup (treball emocional, grups de dol, ...) i en xarxa comunitària, així 

com en la revisió i actualització si fos necessari dels protocols de coordinació (regulars i 

puntuals / urgents) entre els Serveis Socials i els diferents equipament públics del 

Municipi. 

 

3. Lluitar contra l’estigma social, les falses informacions i els mites dels Serveis Socials per 

apropar-los a la població de tot el Municipi. Això es farà oferint xerrades obertes per 

explicar les funcions dels i les diferents professionals, tant a centres educatius com a la 

població en general. 

  

4. Crear una secció actualitzada i molt més informativa de la tasca, serveis i funcions dels 

Serveis Socials perquè pugui ser consultada des de la pàgina web de l’Ajuntament de 

Pollença. S’inclourà en aquesta secció una guia de preguntes freqüents per respondre a 

dubtes que sol expressar la ciutadania en quant als seus drets (Llei de Dependència, 

Grau de Discapacitat, etc.) i als serveis existents dins del Municipi i fora per tractar 

diverses problemàtiques (consum de drogues, precarietat econòmica, dificultats amb 

l’habitatge, etc.). 

  

A part d’aquestes mesures generals, tenim clar que el Benestar social ha de ser transversal. Ha 

d’enfocar-se a problemàtiques i/o col·lectius que requereixen de polítiques pròpies, 

actualitzades i valentes. Subdividim per tant aquest eix en persones en risc d’exclusió 

social, persones amb conductes addictives i gent gran 
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Persones en risc d’exclusió social 

Aquest grup poblacional és desgraciadament molt divers. Hi ha molts (massa) motius pels quals 

existeixen persones en risc d’exclusió social: precarietat econòmica, patir un problema de 

salut mental, haver patit o estar patint una conducta addictiva, ser una persona migrant amb 

problemes d’integració, no tenir una bona xarxa familiar i/o informal, i altres. Per això i com a 

deure imperiós que aquestes persones no caiguin en l’oblit, proposam:   

 

1. Censar quantes persones sense llar hi ha a Pollença (fenomen de sensellarisme) i 

establir com a màxima prioritat d’acció treballar amb aquestes per revertir la seva 

situació. 

  

2. Comptar amb un perfil professional de psicologia especialitzat/da en psicologia 

infantojuvenil. S’estudiarà si aquest perfil ha de contractar-se o si inicialment es 

realitzen ajudes econòmiques puntuals per assumir una part de les despeses associades 

a les sessions terapèutiques. 

  

3. Estudiar el Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022 (PESMIB) i 

apostar per xerrades informatives i de conscienciació als centres escolars del Municipi i 

pels adults. 

  

4. Treballar sota el concepte de la interculturalitat, detectant les persones aïllades del 

Municipi i estudiant les mesures oportunes per revertir els motius que provoquen dit 

aïllament (problemes lingüístics, prejudicis racials, falta de coneixement de la cultura 

autòctona, etc.). 

  

5. Lluitar contra les dificultats econòmiques i contra les dificultats per accedir a un 

habitatge digne donant suport econòmic a les famílies que ho requereixin, recolzant la 

tramitació del “bo social”, assegurant el manteniment d’ajudes per l’alimentació i 

prioritzant urgentment les mesures recollides en el punt Habitatge digne, un dret 

fonamental. 

  

Persones amb conductes addictives 

Entenem per conducta addictiva qualsevol activitat, substància, objecte o comportament que 

s’hagi convertit en el focus principal de la vida d’una persona excloent altres activitats, o que ha 

començat a fer mal al propi individu i a altres física, mental, social, afectiva o emocionalment. A 

Mallorca comptem amb 5 Unitats de Conductes Addictives (UCA), centres ambulatoris que 

atenen de manera integral a les persones que presenten problemes d’addicció a substàncies 

diverses (alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna, heroïna, etc.) i/o i que mantenen conductes 

perjudicials (ludopatia, addicció a les noves tecnologies, compres compulsives, etc.). També 

atenen les famílies d’aquestes persones. 
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Recentment a Pollença s’ha aprovat limitar l’horari de les sales de joc per combatre la ludopatia. 

És una molt bona passa, sense cap dubte. També es va fer una trobada entre pares i mares per 

xerrar sobre l’ús de la tecnologia (Ús o addicció? Organitzada per l’AMIPA), i una altre a 

Pollença i al Port de Pollença per xerrar sobre l’oci del jovent. Totes aquestes passes són 

positives, i fa falta reforçar-les. A més, creiem necessari: 

  

1. Estudiar l’adhesió i sol·licitud de col·laboració al programa Youth in Europe 

(http://youthineurope.org/#) un programa amb origen a Islàndia que durant 20 anys 

ha reduït dràsticament el consum de drogues entre la població adolescent. Com? 

Esport, potenciació d’oci saludable i implicant a la família en el seu auto-cuidat. A 

consultar a: https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506960239_668613.html 

  

2. Crear grups de suport per pares i mares per facilitar-los eines d’afrontament si un fill o 

una filla ha desenvolupat una conducta addictiva. 

  

3. Treballar perquè les xerrades de prevenció sobre conductes addictives siguin realitzades 

a través de dinàmiques i impliquin a pares, mares, fills i filles, i que estigui assegurada 

la bona transmissió d’informació sobre serveis, entitats i organitzacions que tracten les 

conductes addictives. 

  

4. Estudiar les mesures oportunes per assegurar que el fet que la única UCA que atén a 

persones joves (14-21 anys) sigui a Palma no sigui un impediment perquè aquests hi 

acudeixin en cas de requerir d’una intervenció psicosocial. 

  

5. Reforçar els controls perquè es compleixi la legislació vigent en relació a la prohibició de 

vendre alcohol i tabac a menors de 18 anys. 

  

6. Eliminar dels esdeveniments públics organitzats per l’Ajuntament la presència de 

begudes alcohòliques. 

  

Gent Gran 

La gran col·laboració del Consell de Mallorca amb les Associacions de Persones Majors de 

Pollença ha permès més inversió per aquestes i una forta aposta pel finançament d’activitats 

orientades a l’envelliment actiu. A més, s’ha organitzat de forma anual el certamen d’art de 

gent gran, una activitat on hi participen associacions de Pollença amb trobades de corals, teatre 

i arts plàstiques. Una forma diferent de finançar, des de l’administració pública, les activitats 

dirigides a aquest sector poblacional. A més, quan el PP estava al capdavant del Consell les 

ajudes es pagaven amb 23 mesos de retard, mentre que ara la bestreta es paga en 2 mesos i la 

resta de subvenció sis mesos després, tot dins l’any en que s’ha demanat. 

http://youthineurope.org/
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506960239_668613.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506960239_668613.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506960239_668613.html
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506960239_668613.html
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Així, a l’Associació de Persones Majors del Port de Pollença s’ha passat de comptar a l’any 

2014 d’una ajuda de 689,8€ per manteniment i una de 2.640€ per activitats a l’any 2018 una 

ajuda de 1.300€ per manteniment, 6.000€ per activitats i 300€ per inversions, en total 

4.270€ més d’inversió en 4 anys. El mateix ha passat amb l’Associació Tercera Edat Colonya de 

Pollença, passant-se dels 9.114,08€ d’inversió al 2014 (4.414,08€ d’ajuda pel lloguer, 700€ 

pel manteniment i 4.000€ per activitats) a una inversió de 12.809,75€ d’inversió al 2018 

(4.909,75€ d’ajuda pel lloguer, 1.300€ pel manteniment, 6.000€ per activitats i 600€ per 

inversions), el que suposa un total de 3.695,67€ més en 4 anys. En la línia de seguir recolzant 

aquest sector poblacional, proposam: 

 

1. Crear i implementar un Projecte similar al Projecte Radars de l’Ajuntament de 

Barcelona, primerament amb prova pilot on estudiar les possibilitats, mancances i 

millores necessàries per una posterior implementació generalitzada. Aquest projecte 

consisteix en cohesionar el teixit social i donar prioritat a l’atenció de les persones grans 

que viuen soles. Es fa establint un entramat de comerços i agents informants claus 

que, coneixent les costums de les nostres persones d’avançada edat del Municipi i que 

viuen soles, poden donar la veu d’alarma si detecten canvis, comportaments poc 

habituals o si directament la persona no acudeix a la seva compra habitual se la 

setmana, per exemple. 

  

2. Potenciar les activitats compartides entre generacions del poble, per establir fluxos de 

transmissió de coneixement intergeneracional. Garantir també el desenvolupament 

d’activitats enfocades a l’envelliment actiu. 

  

3. Analitzar, conjuntament amb les associacions de persones majors del Municipi les 

possibles mancances que aquest presenta pel sector poblacional de la gent gran. 

  

Cuidem els animals del Municipi 

Els animals s’han anat transformant en una part fonamental de les nostres vides. Ens recorden 

els nostres orígens i molt sovint ens mostren comportaments increïblement “humans”. Aquests 

no poden ser tractats com a objectes ni possessions. Existeix, però, cada vegada més 

sensibilització respecte del maltractament, la crueltat i l’explotació dels animals. Per tant, 

podent seguir la línia social actual, tenim com objectiu important defensar la dignitat dels 

animals, tant els de companyia com els que habiten a la naturalesa en llibertat. Aquesta visió 

ens fa apostar per: 

  

1. Impulsar la creació d’un Comitè de Protecció Animal format per representants de: 

protectores, associacions de defensa dels animals, responsables de colònies controlades 

de moixos salvatges i el/la representant de l’àrea municipal de Medi Ambient. Aquest 

CPA tindrà com funció el vetllar pel correcte compliment de la normativa Municipal 
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vigent i exercir com òrgan consultiu previ a la presa de decisions legislatives o 

executives relacionades amb la protecció animal en l’àmbit Municipal. Una de les 

primeres tasques serà revisar la normativa actual. 

  

2. Aquest òrgan sumat a la participació ciutadana estudiarà la possibilitat d’obrir una 

canera Municipal que pugui oferir els seus serveis en cas d’haver de recuperar un 

animal perdut, cuidar-lo, posar-lo el xip, etc. Això evitarà que els nostres animals acabin 

a Natura Parc. A més, s’organitzaran visites de les escoles a la canera per conscienciar 

als més petits del nostre Municipi. També hi haurà un espai setmanal o diari, a la ràdio 

Municipal per anunciar els animals que esperen ser adoptats.  

 

3. Revisar el protocol actual d’actuació de la Policia Local quan un ca es perd, formant 

alguns/es membres del cos perquè siguin especialitzats en tractar amb animals i 

ampliant l’estància d’aquests al quarter abans de ser enviats a Natura Parc. També hi 

haurà una patrulla amb una alta dedicació a observar l’estat dels animals de les finques 

de Pollença.  

  

4. Incloure espais de convivència canina degudament equipats, que podran servir així 

mateix per realitzar cursos d’ensinistrament i educació. En aquest sentit, assegurar que 

almenys 1 zona de platja de cada nucli poblacional en contacte amb la mar tengui una 

zona delimitada pels cussos i cusses oberta tot l’any (no només a l’hivern). 

  

5. Treballar amb veterinàries locals perquè, des de l’Ajuntament, es pugui facilitar 

l’assistència necessària a ciutadans amb pocs recursos perquè els seus animals, en cas 

de necessitat, siguin atesos, així com als particulars voluntaris degudament registrats 

que rescatin animals malalts o ferits. Es recolzarà a les veterinàries perquè realitzin 

campanyes de castració i vacunació i tenguin una política de 0 sacrifici (també vàlid 

per la possible futura canera Municipal).  

  

6. Treballar amb els establiments turístics perquè acceptin animals de companyia i poder-

se declarar Municipi respectuós amb els animals. També es declararà Pollença com a 

Municipi lliure d’espectacle d’animals, ja que és des de fa uns any Municipi lliure de 

circs amb animals i cal ampliar aquesta protecció a tots els nivells.  
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Dependència 

Ens hem de remontar a l’any 2006 quan es promulgà la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 

més comunament coneguda com Llei de la dependència. Va dotar al sistema públic de 

serveis socials del marc normatiu necessari per regular l’atenció i les prestacions a aquest 

col·lectiu. Així, agafaren especial rellevància conceptes com autonomia (capacitat de controlar, 

afrontar i prendre per iniciativa pròpia decisions personals sobre com viure d’acord amb les 

normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida 

diària), dependència (estat de caràcter permanent que requereix de l’atenció d’una o altres 

persones per poder realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, ja sigui degut a l’edat, una 

malaltia o una discapacitat que poden estar lligades a una falta d’autonomia física, mental, 

intel·lectual o sensorial) i finalment les activitats bàsiques de la vida diària (aquelles que 

permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d’autonomia i independència, com ara la 

cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i 

objectes, …).   

Es necessita consolidar l’atenció a la dependència per respondre al compromís d’atendre en 

primer lloc a les persones. És una activitat econòmica que té un gran potencial per crear llocs 

de feina tradicionalment poc o gens remunerats i exercits habitualment per les dones. Dignificar 

l’atenció que rep aquest col·lectiu garantiria l’atenció de qualitat, regularitzaria una activitat 

econòmica (augmentant el PIB) i faria decréixer la feminització dels cuidats. Per tot l’anterior, 

es proposa: 

  

1. Augmentar dràsticament la transparència i eficàcia en matèria de publicitar, tramitar i 

difondre tot el relacionat als tràmits per sol·licitar el Reconeixement de Grau de 

Dependència i el Reconeixement de Grau de Discapacitat. Valorar també si és 

necessari ampliar el dia actual de consulta per aquesta temàtica. S’ofereix amb la 

presència d’una professional externa als Serveis Socials Municipals.  

  

2. Ampliar si necessari els ja existents Tallers de famílies cuidadores, dirigit a aquells i 

aquelles cuidadors i cuidadores de persones amb dependència, assegurant que es 

realitzin tant a Pollença com al Port de Pollença. 

  

3. Ampliar la cartera de serveis actual del Servei d’Ajuda a Domicili, revisant les hores 

màximes que s’estan atorgant d’aquest servei així com les tasques que es poden 

realitzar (actualment només higiene personal i ajuda en el vestir-se). Aquest servei ha 

de servir, a més de fomentar l’autonomia que pugui tenir la persona beneficiaria, per 

alleugerir la càrrega assistencial a les famílies, pel que tasques com sortir de passeig, 

elaborar petites compres, cuinar, preparar la medicació, etc. haurien de poder-se oferir. 

També les relacionades amb acompanyaments a visites mèdiques, anar al banc i gestió 

de tràmits. 
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4. Estudiar si la ràtio actual de professionals és suficient per atendre correctament els 

usuaris i les usuàries de la Residència de Sant Domingo i del Centre de Dia (gestionat 

per AFAMA). Plantejar la possibilitat de comptar amb més professionals, inclús si això 

suposa superar dita ràtio. 

  

5. Comptar amb els i les professionals dels equipaments abans esmentats per anar 

reflexionant sobre les millores necessàries perquè les persones ateses rebin el millor 

servei (evitar la calor a l’estiu, la manca d’activitats d’estimulació cognitiva, …). 

  

6. Establir un conveni amb el servei de Taxi de Pollença perquè si una persona amb 

mobilitat reduïda requereix d’un transport adaptat, aquesta pagui un preu reduït i que 

sigui assumit, en part, per l’administració local. 

 

Educació i Infància: fonaments de la comunitat 

Enfocam l’educació com un pilar fonamental de la nostra comunitat. La infància és descrita com 

la segona etapa en el desenvolupament de l’ésser humà. Entenem per tant que és un element 

vertebrador entre les persones i la societat. 

L’educació és un dret, adoptant especial importància en les primeres etapes de la nostra vida. 

És una eina de cohesió social que ha d’estar a l’abast de tothom. Apostam, per tant, per unes 

polítiques educatives noves i que poden donar un salt qualitatiu important. Malauradament 

l’educació pública no es troba en el seu millor moment, hem d’aconseguir un abaratiment de les 

despeses econòmiques que es generen a les famílies quan duen els seus fills i les seves filles a 

escola (llibres, material escolar, etc.). Es pot considerar com justa una societat que garanteix el 

desenvolupament dels i les infants amb salut i harmonia. Per això proposam: 

  

1. Elaborar un Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), on incloure la ciutadania i els i les 

principals actors i actrius responsables de l’educació al Municipi, i que serà el previ al 

punt 2. d’aquest eix. Un PEC on parlar, per exemple, de la Coeducació, la qual 

potencia la igualtat real d’oportunitats i elimina tot tipus de discriminació per raó de 

sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la 

perspectiva de gènere. Consultar què és un PEC a 

https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec/meducadors 

  

2. Estudiar l’adhesió de Pollença com a Ciutat Educadora, afegint-se a les que ja ho són 

a Mallorca (Palma, Binissalem i Algaida). Es pot consultar els principis d’aquesta 

condició a la Carta de Ciutats Educadores: http://www.edcities.org/ca/wp-

content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf 

  

https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec/meducadors
https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec/meducadors
https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec/meducadors
https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec/meducadors
https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec/meducadors
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf
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3. Crear els anomenats camins escolars, agafant com a model el fet a Barcelona: 

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars. Pares, mares, fills i filles 

surten en conjunt per establir els camins més segurs perquè la població en edat escolar 

pugui anar d’una forma més autònoma fins l’escola que li pertoqui. Pel que fa al 

transport públic, s’han d’adequar els horaris actuals de les rutes del Port de Pollença a 

Pollença i viceversa, i també (i sobretot) que hi hagi un transport públic que connecti la 

Cala Sant Vicenç amb la resta del Municipi on sí hi ha centres escolars.  

  

4. Incorporar el servei de Consulta Jove al IES Clara Hammerl (Port de Pollença), 

igualant-se així al IES Guillem Cifre de Colonya (Pollença) que ja compta amb aquest 

servei. Consultar-lo a http://e-alvac.caib.es/documents/consulta-jove-per-web-2-0.pdf 

  

5. Estudiar i/o actualitzar les ajudes actuals Municipals que van en la línia de donar suport 

econòmic a aquelles famílies que no poden permetre’s els llibres escolars ni els 

materials necessaris pel dia a dia a l’escola. Donar a conèixer el Programa d'Assistència 

Dental Infantil (PADI) que atén a menors d’entre 6 i 12 anys, 

http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/ciutadania/salut/programes-de-salut/programa-d-

atencio-dental-infantil 

 

6. Assegurar un bon manteniment dels Centres Educatius, establint comunicació fluïda 

amb tots els i les directors i directores dels Centres Educatius del Municipi. A més, 

s’acordaran amb les direccions les millores més urgents i necessàries per traslladar-les 

a l’administració competent. 

  

7. Estudiar la implementació addicional de Jardins d'Infància Municipals (i la 

remunicipalització de l’existent, Escoleta La Gola), que tinguin preus assequibles i 

apropin al conjunt de la població un servei de qualitat i en moltes ocasions necessari 

perquè els adults o les adultes d’un domicili familiar puguin treballar alhora. 

  

Feminisme, l’eix social vertebrador 

El feminisme és un moviment social i polític, que de forma transversal busca la igualtat efectiva 

entre homes i dones. Les recents reivindicacions massives del 8 de març (2018 i 2019 sobretot) 

han posat de manifest el que col·lectius porten denunciant anys, molts anys. Per això, tot i tenir 

un eix clarament enfocat al feminisme, el que pretenem és que aquest sigui permeable i es vagi 

estenent a tots els altres eixos. És a dir, el feminisme també té vital importància en 

l’agricultura, la ramaderia i el camp, així com el té a l’esport i també en el turisme. I així en tots 

els punts d’aquest programa electoral i en altres que han quedat fora. 

A Pollença, estem satisfets que l’Ajuntament hagi creat el premi Reconeixement Clara Hammerl, 

per donar una distinció especial a totes aquelles dones i/o col·lectius de dones que hagin estat 

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars
http://e-alvac.caib.es/documents/consulta-jove-per-web-2-0.pdf
http://e-alvac.caib.es/documents/consulta-jove-per-web-2-0.pdf
http://e-alvac.caib.es/documents/consulta-jove-per-web-2-0.pdf
http://e-alvac.caib.es/documents/consulta-jove-per-web-2-0.pdf
http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/ciutadania/salut/programes-de-salut/programa-d-atencio-dental-infantil
http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/ciutadania/salut/programes-de-salut/programa-d-atencio-dental-infantil
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o siguin importants per la seva aportació a la societat (aquest 2019 concretament, les 

peixateres). Però queda moltíssima feina a fer, pel que les nostres propostes són: 

  

1. Revisar i crear si no existeixen els Plans d’Igualtat en tots els Serveis Públics del 

Consistori i crear protocols d’actuació en les festes populars del poble (afegint en 

aquest cas “punts liles d’atenció”).  

  

2. Organitzar (comptant amb els col·lectius feministes del Municipi, com per exemple, La 

Mala Pècora) esdeveniments diversos al llarg de l’any per fomentar la reflexió crítica 

(xerrar de les Kellys, per exemple) i l’apoderament col·lectiu feminista. També es 

comptarà amb aquests col·lectius per establir les propostes que vagin en la línia de 

fomentar la participació activa de les dones a les festes i actes populars de Pollença . 

 

3. Prohibir la publicitat de caràcter sexista en el Municipi i la música de caràcter sexista on 

hi participen menors.   

  

4. Oferir bus gratuït (com han fet altres Municipis per la jornada del 8 de març) quan hi 

hagi esdeveniments importants en matèria de reivindicació feminista. 

  

5. Crear i publicar una guia de llenguatge inclusiu i no sexista (mirar l’exemple de l’enllaç) 

http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEd

ucacio.pdf, així com una guia musical no sexista.  

 

Garantint la seguretat ciutadana 

Es sent molt parlar d’aquest concepte, sovint associat (exclusivament) a la protecció contra la 

delinqüència o el terrorisme. Poc es parla, però, de les condicions laborals dels qui la 

garanteixen. Trobem que reconèixer la importància del servei que efectuen els i les nostres 

Policies Locals ha de ser un punt més d’atenció. El fet de ser un Municipi implica que aquest cos 

policial sigui proper, visible i que estigui format per coneguts i conegudes, i fins i tot per amics i 

amigues. De fet, el programa pioner de Policia Tutor que l’any que ve complirà 20 anys és un 

referent del qual ens podem enorgullir enormement. Tant que va presentar-se el passat mes de 

febrer 2019 a les Institucions Europees (veure a: http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-

convocatoria/strongel-programa-policia-tutor-de-les-illes-balears-arriba-a-les-institucions-

europeesstrong). Per tot l’anterior, trobam necessari: 

  

1. Garantir estabilitat en la plantilla del cos, reduint (si n’existeixen) els i les agents 

interins i interines, creant més places fixes. 

  

http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEducacio.pdf
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEducacio.pdf
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEducacio.pdf
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEducacio.pdf
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEducacio.pdf
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-programa-policia-tutor-de-les-illes-balears-arriba-a-les-institucions-europeesstrong
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-programa-policia-tutor-de-les-illes-balears-arriba-a-les-institucions-europeesstrong
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-programa-policia-tutor-de-les-illes-balears-arriba-a-les-institucions-europeesstrong
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongel-programa-policia-tutor-de-les-illes-balears-arriba-a-les-institucions-europeesstrong
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2. Gestionar la seguretat pública des d’una perspectiva feminista: una visió centrada en 

els Drets Humans i el reconeixement de la ciutadania com eix central de la tasca 

policial. 

  

3. Fomentar que el cos sigui una policia transparent i oberta a la ciutadania. 

  

4. Donar majors facilitats en la conciliació de la vida laboral i familiar dels agents per 

afavorir l’entrada de dones en la carrera policial. 

  

5. Establir formacions especialitzades i regulars en matèria d’igualtat i gènere. En aquest 

sentit, treballar per lluitar de forma activa contra la violència de gènere, els feminicides 

i també la violència domèstica. 

  

6. Continuar divulgant la gran tasca que es realitza amb el programa de Policia Tutor. 

 

Habitatge digne, un dret fonamental 

Ja ho diu la Constitució en el seu Article 47: tots els espanyols (i espanyoles) tenen dret a 

gaudir d’un habitatge digne i adequat. No creiem que aquest article s’estigui complint, 

precisament. L’encariment sistemàtic del preu de l’habitatge, la dificultat per accedir-hi 

(sobretot per la gent jove) i la falta d’habitatge de protecció oficial provoquen que moltes 

persones hagin de fugir de Pollença per trobar un lloc on viure. De fet, segons l’estudi sobre 

l’habitatge a Pollença del 2018, s’han perdut en 8 anys (2009-2017) amb dades de l’INE 

damunt la taula a 1.103 habitants. D’aquests, molts s’han desplaçat fora del Municipi (145 a Sa 

Pobla, 96 a Palma i 93 a Alcúdia, per exemple). Aquest mateix estudi també explica que el preu 

mitjà dels habitatges de protecció oficial ronda els 412€/mensuals, mentre que el dels 

habitatges lliures (poca oferta degut a que molts es destinen a lloguer turístic), és de 900-

1000€/mensuals. Uns preus, en aquest últim cas, que provoquen que la majoria de la població 

dediqui un percentatge elevat (superior al 30%) de les seves rendes mensuals per poder-se 

permetre pagar un habitatge. Els únics casos on aquest percentatge no és tant elevat es troba 

quan dues persones comparteixen despeses i perceben la Renta mitjana disponible 

(1.750€/mensuals). No és el cas de la immensa majoria de les famílies del Municipi (un 34% 

de la població del Municipi en edat de percebre ingressos cobra menys de 

1000€/mensuals). Derivat d’això, s’han desnonat entre el 2016, 2017 i 2018 a 20 persones 

(dins d’aquestes, 7 famílies). Aquesta realitat ens fa apostar per: 

  

1. Estudiar i llistar detalladament tot el sòl públic existent al Municipi de Pollença per 

analitzar-ne les característiques i contemplar la seva cessió a l’Institut Balear de 

l’Habitatge (IBAVI) perquè aquest pugui construir habitatge social protegit. 
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2. Estudiar les mesures oportunes que vagin en concordança amb el Real Decreto-ley 

7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que 

són: 

● Incentius fiscals per les propietats que optin per llogar a persones residents i no 

dedicar-se al lloguer turístic.   

●     Recàrrec en els tributs a aquelles propietats que tinguin habitatges buits, podent-se 

llogar. 

 

3. Estudiar els canvis dels preus del lloguer als habitatges del Municipi i veure si existeix la 

possibilitat d’elaborar un mapa de Zones Urbanes de Mercat Tensionat, com així ho 

marca el mateix decret que l’anomenat al punt anterior. L’Ajuntament de Pollença no té 

competències directes per regular el preu del lloguer si no declara i delimita abans una 

zona urbana de mercat saturat.   

  

4. Treballar per difondre i encoratjar els propietaris d’habitatges antics que no són aptes 

per viure-hi que s’adhereixin al programa de Rehabilitació lliure per a destinar-lo a 

lloguer social, gestionat per l’IBAVI i que és de competència autonòmica. Consisteix 

en cedir durant un mínim de 9 anys l’habitatge a l’òrgan abans esmentat a canvi que 

aquest el pugui reformar i habilitar perquè sigui habitable. Consultar-lo a 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2654896&coduo=1364&lang=ca 

 

5. Crear una oficina pública de mediació entre propietaris particulars i inquilins i 

inquilines que pugui garantir una bona resolució de possibles conflictes i protegir els 

interessos de totes les parts implicades. A més, les comunitats de veïns i veïnes on els 

bancs que hagin recuperat (desnonant) algun pis i aquests no estiguin afrontant les 

despeses comunitàries anuals, podran dirigir-se a l’oficina per denunciar aquesta 

situació.  

Inversió tecnològica 

La inversió tecnològica ha de ser una prioritat pel següent equip de Govern. Ens trobam al 

Segle XXI, l’anomenada era de la informació. Les institucions públiques no poden quedar-se 

enrere, pel que l’administració ha de reinventar-se per ser una eina més eficient i capaç de 

satisfer les necessitats de la ciutadania, d’una forma ràpida i eficaç. 

I no només pensam que aspectes del funcionament del propi Ajuntament hagin de canviar. Ho 

ha de fer també la seva mirada cap a quines empreses volem atreure, quin futur volem pel 

nostre Municipi. Així, l’atracció d’empreses tecnològiques i el suport a les ja existents que siguin 

Pollencines es revetlla ser clau per poder comptar amb llocs de feina qualificats i que 

diversifiquin l’activitat econòmica que ens envolta. Defensam la necessitat de: 

 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2654896&coduo=1364&lang=ca
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1. Actualitzar la pàgina web de l’Ajuntament, fent-la més atractiva, accessible i amb una 

millor situació del Portal de Transparència (reorganització d’aquest i incorporació de 

més informació). 

  

2. Ampliar la informació inclosa en el Visor Cartogràfic de Serveis 

(http://ide.ticmallorca.net/visormap/Visors/ide/html/visor042.html), incloent 

localitzacions on es realitzen activitats culturals de forma periòdica, clubs 

d’esport, i altres. Actualment compta amb: ocupacions de mercat, punts de recàrrega 

de vehicles elèctrics, zones verdes Municipals, arbrat viari, ocupació de via pública 

concedida a locals, contenidors, zones de recollida selectiva porta a porta, senyals de 

trànsit verticals i horitzontals, desfibril·ladors i projectes Municipals. 

  

3. Crear una agenda electrònica d’esdeveniments que pugui respondre a la següent 

pregunta: “què deu haver-hi avui per fer a Pollença, Port de Pollença o Cala Sant 

Vicenç?”. Es tractarà d’organitzar, previ compartició voluntària d’entitats diverses com 

són entitats esportives, culturals, musicals, associacions, etc., un espai per mostrar 

totes les activitats que es van fent al Municipi. Serà una forma visual i àgil que podrà 

fomentar la participació de la ciutadania en les activitats que es duen a terme en els 

seus pobles. 

  

4. Estudiar la possibilitat de, aprofitant el Visor Cartogràfic de Serveis, incorporar una capa 

informativa per visualitzar zones saturades per grups d’edat. S’elaboraria segons el 

padró Municipal i seguiria l’exemple del fet a Palma. 

  

5. Crear una Aplicació de l’Ajuntament de Pollença on s’integraria: línia verda, agenda 

electrònica (punt 3), bústia de queixes / suggeriments, enllaç al visor 

cartogràfic, i altres. 

  

6. Comptar amb empreses tecnològiques Pollencines per gestionar els serveis Municipals. 

  

7. Atreure empreses tecnològiques externes que duguin amb elles llocs de feina d’alta 

qualificació (fomentant-se la contractació de joves qualificats), estudiant les mesures 

oportunes a adoptar perquè trobin atractiu la seva instal·lació a Pollença. 

Joventut: present i futur 

El jovent som un sector poblacional oblidat, per qui es realitzen poques o nul·les polítiques 

públiques i amb qui no es compta per prendre decisions. Això és un error que tenim la ferma 

voluntat de canviar. Com a joves hem de dir la nostra, hem de participar, hem de tenir un Pla 

de Joventut actualitzat i que es respecti, hem de tenir una oferta d’oci variada, saludable i que 

surti de les nostres necessitats. També es necessita urgentment plantejar nous espais perquè 

http://ide.ticmallorca.net/visormap/Visors/ide/html/visor042.html
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poguem reunir-nos i gaudir del nostre temps lliure. Un temps lliure que alguns i algunes 

dediquen a la música, altres a esports diversos i també a veure sèries i pel·lícules. Tot plegat 

conforma una varietat rica d’activitats que cal escoltar i dialogar-hi. Fruit de tot l’anterior (tenint 

present que serà necessari una gran feina d’apoderar el jovent perquè comparteixi les seves 

inquietuds), plantegem: 

  

1. Estudiar i crear dos Casals per Joves dins del Municipi de Pollença (Pollença i Port de 

Pollença). Un espai multifuncional on s’apostaria per l’autogestió (cooperant-se amb 

l’Ajuntament), on hi hauria sales per estudiar, sales per visualitzar contingut 

multimèdia, sala d’assaig, espai on menjar… Igualment, si fos possible, s’incorporaria 

un hort autogestionat. Tots els detalls i espais del Casal serien consensuats en trobades 

amb el jovent, establint un gran procés de participació ciutadana. 

 

2. Treballar per assegurar l’existència dels Patis Oberts, perquè el jovent tengui espais 

on compartir activitats durant els capvespres i també els caps de setmana, tant al Port 

de Pollença com a Pollença.  

  

3. Apropar la institució pública a les Associacions de caràcter juvenil del Municipi (Onit, 

Cap de Fibló, i altres) i facilitar la coordinació entre les activitats que aquestes 

plantegen i l’ajuda que es pugui oferir des de l’Ajuntament.  

  

4. Fomentar especialment la participació ciutadana i l’escolta activa del jovent, tenint una 

Àrea de Joventut oberta i proactiva per realitzar i proposar polítiques públiques 

adaptades a les necessitats del jovent. Aquesta àrea també s’encarregarà 

d’elaborar les mesures oportunes per conscienciar la joventut sobre el respecte al medi 

ambient i el civisme.  

  

5. Estudiar l’impuls del moviment de “escoltisme” (de caràcter laica). Coneguts com Boys 

Scouts, són cossos voluntaris de joves que desenvolupen el seu temps d’oci en 

harmonia amb el medi i contribueixen en ajudar a gent gran, per exemple. 

  

6. Donar espais perquè els i les joves que formen part de grups de música a dins el 

Municipi de Pollença puguin mostrar-se i donar-se a conèixer. En aquest sentit, es 

fomentarà que les actuacions dins els programes de festa siguin grups de músics joves 

del Municipi de Pollença. També s’acondicionaran instal·lacions adequades per les 

associacions de músics, per exemple, l’AMP.  

  

7. Ampliar la xarxa i horaris de les biblioteques Municipals. 
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Kilòmetres, una pilota, un ball, … l’esport a Pollença 

Parlar d’estils de vida saludable implica preocupar-se per l’alimentació, protegir-se del sol i, 

igual d’important, practicar esport de forma regular. Pollença es caracteritza per tenir un 

entorn privilegiat per practicar-lo a l’aire lliure (senderisme, escalada, piragua, córrer, natació, 

...) i també compta amb diverses instal·lacions com el Pavelló de Pollença, una de les millors 

instal·lacions esportives de l’illa (ho demostra quan es realitza any rere any el campus de Rudy 

Fernández). Tot i això, es troba a faltar diversificar encara més l’oferta d’esports a realitzar, i 

que els nins i nines tenguin diverses opcions sobre la taula, no només les més conegudes i 

publicitades. És un deure de l’Ajuntament apropar l’oportunitat de practicar un esport a la seva 

població. Per tant, ni els preus ni el gènere assignat haurien de ser un impediment per practicar 

qualsevol tipus d’activitat física. Per tant, consideram necessari: 

  

1. Crear Jornades d’Esport Obertes. Unes jornades on tots els centres educatius del 

Municipi participarien, apostant per: exposició i pràctica del màxim nombre d’esports 

possibles, presència d’esportistes de nivell (tant homes com dones), trencament dels 

estereotips de gènere i inclusió de les persones amb alguna diversitat funcional. 

  

2. Treballar conjuntament des de els centres educatius i els serveis socials per fomentar 

que cada nin i nina practiqui un esport, podent estudiar per part dels serveis socials les 

ajudes econòmiques pertinents en cas que la situació econòmica sigui precària. 

  

3. Elaborar un apartat dins la pàgina web de l’Ajuntament on publicar els preus que s’han 

de pagar a l’Àrea d’Esports per llogar i gaudir de les pistes de tennis, pàdel, futbol sala, 

futbol 7, etc. Un preus que es reduiran per fomentar més pràctica d’esport per part de 

la població del Municipi. 

  

4. En aquest mateix apartat, oferir l’opció d’efectuar reserves online i a més incorporar 

nous esports i el material per practicar-los com són: handbol, voleibol, bàdminton, ... 

 

 

5. Estudiar la substitució de la coberta actual de la pista de futbol sala de Pollença, ja que 

quan plou es torna impracticable. A més, s’estudiaria també la possibilitat d’incorporar 

plaques solars a la nova coberta.   
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Lluita des de l’ecologisme i la sostenibilitat 

És sabut de sobre que ens estam enfrontant a un medi canviant a causa dels efectes del canvi 

climàtic. La transició energètica ha de ser una prioritat, pel que s’han de reduir dràsticament les 

emissions d’efecte hivernacle apostant per les energies verdes i renovables, així com reduir i 

optimitzar la quantitat d’energia que utilitzam. I és que ben a prop del Municipi tenim un 

monstre, “Es Murterar” que tot i saber-se que tancarà, segueix a hores d’ara cremant quantitats 

aberrants de carbó. Gràcies a l’aliança dels partits progressistes, aquesta legislatura ens ha 

donat una llei autonòmica capdavantera per, a l’any 2050, tenir un model del 100% 

d’energies netes, la Llei del canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears. En la 

mateixa línia del que va proposant aquesta llei, defensam la necessitat de: 

  

1. Ampliar el nombre d’estacions de càrrega de vehicles elèctrics. 

  

2. Realitzar la progressiva substitució de tota la flota Municipal de vehicles per vehicles 

100% elèctrics, comptant amb les condicions tècniques favorables per realitzar-ho 

(temporalitat, tipus de vehicle, ...). 

  

3. Implementar projectes d’innovació energètica des de l’administració local, revisant la 

procedència de l’energia Municipal consumida, el tipus d’enllumenat existent i la 

qualificació energètica dels edificis públics. 

  

4. Estudiar la possibilitat d’incorporar plaques solars als pàrquings públics actuals (Pavelló 

de Pollença i Piscina de Eu Moll), incorporant cobertes que protegeixin els cotxes i a la 

vegada serveixin de suport per les plaques. 

  

5. Tot i que EMSER ja està oferint aigua potable, es tracta d’assegurar que aquesta arribi 

a tots els habitatges que encara no ho tenguin. En la mateixa línia, s’estudiarà amb 

l’empresa Municipal l’estat actual de les fonts d’aigua potable existents al Municipi, per 

analitzar la possibilitat d’incorporar-ne almenys una a diferents indrets claus com són: 

places, PAC, parcs, zona de platja del Moll i Cala Sant Vicenç, i altres).  

 

6. Treballar d’una vegada per totes en la eliminació de vessaments d’aigües fecals als 

torrents del Municipi i a la platja del passeig del Port de Pollença. Addicionalment, 

estudiar l’estat del torrents (vegetació, restes d’escombraries, etc.) per valorar si és 

necessari realitzar-ne una neteja i si és necessari col·locar de forma temporal (sempre 

que sigui tècnicament viable) unes xarxes a les seves desembocadures al mar.  
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Mobilitat: transport públic, vies urbanes i 

interurbanes 

La mobilitat és un punt d’interès que ha suscitat molt de debat en els últims anys (fins i tot 

creant-se pàgines de Facebook com Plataforma Usuaris TIB, pel que respecta al transport 

públic). Existeix una deficiència en la freqüència d’aquest, poca o nul·la connexió amb altres 

nuclis poblacionals (ja no tenim el bus que ens porta a Sa Pobla, nucli més proper que ens 

connectaria amb el tren) i els vehicles de la flota pública de transport són obsolets i perillosos 

(s’incendien a l’estiu). Pel que fa a la mobilitat urbana, cal incentivar l’ús de transport alternatiu 

com la bicicleta, facilitant el seu lloguer amb la creació d’un servei públic de lloguer de 

bicicletes, oferint opcions segures pel seu aparcament, adaptant i permetent aquests vehicles 

dins el transport públic i dotant les vies urbanes i interurbanes d’espais segurs per la seva 

circulació. És vital també seguir eliminant les barreres arquitectòniques existents  per poder 

democratitzar l’ús dels espais públics. Per tot l’anterior, proposam: 

  

1. Exigir el retorn de la línia regular Port de Pollença - Cala Sant Vicenç - Pollença - Sa 

Pobla (per facilitar l’enllaç amb el tren) i exigir també l’augment de freqüència dels 

horaris del transport públic. 

  

2. Peticionar que es millori dràsticament la flota de transport públic, assegurant que sigui 

apte per persones amb mobilitat reduïda i que els nous models vagin encaminats a 

complir amb els Tractats Internacionals del Medi Ambient (Tractat de París) i amb 

l’objectiu de la CCAA 2050 (Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició 

energètica). 

 

3. Establir un sistema de bonificacions diverses si s’utilitza el transport públic i col·laborar 

amb les institucions pertinents per crear una prova pilot que consisteixi en oferir als i 

les joves transport públic gratuït (veure experiència a Eivissa, 

https://eivissa.tib.org/ca/web/cie/noticies-esdeveniments/-/veure/noticia-eivissa-es-

converteix-en-pionera-a-tot-l-estat-en-la-gratuitat-de-l-autobus-a-tots-els-joves) 

  

4. Elaborar projectes des de l’Ajuntament per a la supressió definitiva de barreres 

arquitectòniques restants al nostre Municipi. 

 

5. Encarregar un pla de mobilitat ambiciós que analitzi els principals problemes existents 

comptant amb la participació ciutadana. Un d’aquests pot ser la presència de ciclistes, 

pel que s’estudiarà la creació, exposició i repartiment de cartells informatius on se’ls 

recordi les normes, multes i obligacions que tenen com a ciclistes.  

 

https://eivissa.tib.org/ca/web/cie/noticies-esdeveniments/-/veure/noticia-eivissa-es-converteix-en-pionera-a-tot-l-estat-en-la-gratuitat-de-l-autobus-a-tots-els-joves
https://eivissa.tib.org/ca/web/cie/noticies-esdeveniments/-/veure/noticia-eivissa-es-converteix-en-pionera-a-tot-l-estat-en-la-gratuitat-de-l-autobus-a-tots-els-joves
https://eivissa.tib.org/ca/web/cie/noticies-esdeveniments/-/veure/noticia-eivissa-es-converteix-en-pionera-a-tot-l-estat-en-la-gratuitat-de-l-autobus-a-tots-els-joves
https://eivissa.tib.org/ca/web/cie/noticies-esdeveniments/-/veure/noticia-eivissa-es-converteix-en-pionera-a-tot-l-estat-en-la-gratuitat-de-l-autobus-a-tots-els-joves
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6. Estudiar la viabilitat d’incorporar un semàfor que uneixi de forma més segura el nucli de 

Pollença amb la pujada al Puig de Maria (final de la ruta GR-221). També s’estudiarà la 

viabilitat d’incorporar un semàfor que uneixi Llenaire amb la Residència de Gent Gran 

del Port de Pollença. 

 

7. Estudiar la creació d’una xarxa de bicicletes Municipals. En la mateixa línia, dotar les 

carreteres Municipals i les vies urbanes de carrils bicicletes segregats i segurs, 

començant per les vies que connecten amb els centres escolars (podent-se aprofitar el 

projecte de camins escolars). Addicionalment, es promocionarà l’ús de transports 

alternatius com són el patinet i l’skate).  

 

8. Exigir una millor conservació de carreteres al Consell de Mallorca (asfaltats, aspectes 

rondes, etc.). 

  

 No passaran! Memòria històrica 

“Ils ne passeront pas”, exclamà el general Robert Nivelle a la Batalla de Verdun, Primera Guerra 

Mundial. Un crit Dolores Ibárruri va tornar a emprar durant l’assetjament de les tropes 

franquistes a Madrid. En el cas més pròxim, sabem perfectament que Pollença no va ser aliena 

a la repressió franquista. Així ho demostren tres obres d'enginyeria ben conegudes per tots i 

totes: la carretera de Eu Moll a Alcúdia per la costa (actualment Ma-2220), la carretera a la 

talaia d’Albercuix (part de l’actual Ma-2210) i el camí de Coves Blanques a Cala Sant Vicenç. 

Seguim (desgraciadament) trobant obstacles a l’hora de fer complir una llei que, als nostres 

ulls, és justa per a totes les parts implicades i així ho expressa: “... por lo que se reconocen y 

amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 

violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. (Ley  de la Memoria Histórica, 52/2007 de 26 de 

diciembre) ”. Aquests obstacles no impedeixen que a Pollença es celebrin anualment actes de 

reconeixement i reivindicació de la Segona República (els 14 d’abril), el qual ens enorgulleix. 

En aquest sentit, el nostre Municipi ha tingut des de sempre una actitud conciliadora i 

democràtica en aquest aspecte, amb un clar tarannà antifeixista que esperam perduri per 

sempre, tot i les envestides  d’odi, racisme, xenofòbia, etc. que podem trobar en formacions 

polítiques que recentment han crescut a nivells preocupants. Proposam, per tant: 

  

1. Establir els homenatges pertinents per aquelles persones Pollencines que foren 

repressaliades durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. 

  

2. Estudiar les mesures a adoptar en concordança amb la Llei 10/2016 de Persones 

desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, la qual exposa: “ [...] obligacions 

per als poders públics, en distints àmbits, entre els quals destaca tot el que envolta la 
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localització de persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil i el 

franquisme”. 

 

3. Estudiar les mesures a adoptar en concordança amb la Llei 2/2018 de Memòria i 

Reconeixements Democràtics de les Illes Balears, la qual s’estructura en quatre eixos 

principals: “el dret a la veritat, el dret a la memòria democràtica, el dret a la reparació i 

reconeixement de les víctimes i les garanties de no-repetició”. 

 

4. Efectuar una revisió dels noms dels carrers del Municipi que puguin associar-se a: 

repressió franquista i/o feixista, atac al nostre patrimoni històric i/o cultural, etc. Es 

conformarà una Comissió d’Estudi amb historiadors/es, algun membre d’entitat en 

defensa de la Memòria Històrica i, finalment, habitants del Municipi. 

 

5. Prohibir les manifestacions i exhibició de símbols que exalten el feixisme. 

Obrint nous horitzons: turisme 

Mos trobam amb una situació que es resumeix amb 6 paraules: estacionalitat del mercat 

laboral i econòmic. L’estudi sobre l’habitatge a Pollença del 2018 conclou que a l’any 2017 es 

van rebre 400.107 turistes per 16.157 residents, el que suposa una ràtio turista/resident de 

24,8 punts, 14,5 més que les Illes Balears i 19,3 més que Barcelona. Es desprèn de tot això 

una sèrie de problemàtiques com: excés de pes del sector turístic en l’economia de Pollença, 

precarietat laboral, concentració de la riquesa en el sector hoteler i les immobiliàries de lloguer 

turístic, encariment del preu de l’habitatge que provoca una disminució del poder adquisitiu de 

la població autòctona, falta de llocs de treballs qualificats (que provoca un èxode de la població 

amb estudis superiors), … És tal l’estacionalitat del Municipi que la immensa majoria de població 

activa treballa de 6 a 8 mesos a l’any, passant els restants a cobrar la prestació per 

desocupació o el subsidi per insuficiència de cotització (430€/mensuals). 

No es pot incrementar més la capacitat residencial de les Illes, ja que aquesta supera la seva 

capacitat de càrrega. Així, cal apostar per la millora de les places turístiques actuals, i no que 

aquestes augmentin. El creixement econòmic expansionista ha arribat a la seva fi. Necessitem 

un canvi de model perquè l’actual està esgotat. Les dades oficials de l’INE col·loquen a les Illes 

Balears, juntament amb Madrid i les Illes Canàries, com les primeres CCAA que han sortit de la 

crisi. En el nostre cas, però, això no va en concordança amb la Renda per Càpita. Aquesta, 

s’ha vista reduïda fins a la setena plaça en deu anys. Malauradament, l’augment del turisme no 

s’ha traduït en un increment de la riquesa. Cada any superam marques en nombre de turistes i 

ingressos però les persones no se’n beneficien, ja que són més pobres i això es deu a un dels 

factors comentats en el primer paràgraf: precarietat laboral, derivada dels salaris baixos i la 

inseguretat laboral. En aquest article es poden trobar dades molt rellevants en la línia de 

l’argumentació anterior: https://www.elconfidencial.com/economia/2018-10-04/turismo-espana-

regiones-ricas-habitantes-pobres_1625210/. D’aquesta manera, defensam la necessitat de:  

https://www.elconfidencial.com/economia/2018-10-04/turismo-espana-regiones-ricas-habitantes-pobres_1625210/
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-10-04/turismo-espana-regiones-ricas-habitantes-pobres_1625210/
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1. Promoure moratòries i limitacions en noves places hoteleres, lloguer turístic i oferta 

il·legal, lluitant així contra la gentrificació, la inflació de l’habitatge i l’overtourism. 

  

2. Apostar per la desestacionalització sostenible, amb el desenvolupament de 

productes que tenguin cura dels nostres recursos naturals, els valors de la nostra 

societat i l’harmonia pels habitants del nostre poble. Serà un objectiu atreure segments 

turístics acostumats a productes de fora de temporada (sènior, cultural, agroturisme i 

esportiu), sent de màxima prioritat el turisme sostenible. Es potenciarà Pollença com a 

destí alternatiu al sol i platja (Iniciativa Better in Winter de l’ATB). A més, s’estudiarà la 

possibilitat d’oferir avantatges fiscals als negocis que decideixin obrir els 12 mesos de 

l’any.  

 

3. Es desenvoluparà i posteriorment promocionarà tot el patrimoni històric i arqueològic 

del Municipi de Pollença, per atreure un nou perfil turístic que s’interessi pels nostres 

vestigis culturals.  

 

4. Adaptar mesures de restauració, protecció i conservació d’espais naturals, exigint la 

part proporcional corresponent de l’ecotaxa. 

  

5. Exigir a l’administració competent l’augment de les inspeccions de caràcter laboral per 

oferir més protecció als treballadors i les treballadores del nostre Municipi. 

  

Participació ciutadana 

Val a dir que aquesta passada legislatura ha iniciat el llarg camí d’instaurar la Participació 

Ciutadana com una realitat tangible i no com una espurna que tant aviat com brilla, s’apaga. Hi 

ha una clara falta de processos de Participació Ciutadana en torn a la presa de decisions 

que concerneixen al Municipi com són: pressupostos participatius, jornades de presentació de 

projectes comunitaris, etc. Podem trobar a 

http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/modificacio_reglament_municipal_parti

cipacio_ciutadana.pdf el reglament relatiu al eix aquí tractat. En aquest, es troba el fonament 

legislatiu que permet, per exemple, realitzar Pressupostos Participatius. Per què no se’n fan 

més? Els del 2018 (http://www.ajpollenca.net/ca/pciutadana/pressuposts-participatius) foren 

una bona prova pilot, sense cap dubte. Ja els hem oblidat? Calen accions continues, amb una 

temporalitat regular i que vagin calant en la societat. De fet, és un dels requisits bàsics per 

poder-se adherir a la Carta de Ciutat Educadora, exposada en l’eix Educació i infància: 

fonaments de la comunitat. Apostem per: 

  

http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/modificacio_reglament_municipal_participacio_ciutadana.pdf
http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/modificacio_reglament_municipal_participacio_ciutadana.pdf
http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/modificacio_reglament_municipal_participacio_ciutadana.pdf
http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/modificacio_reglament_municipal_participacio_ciutadana.pdf
http://www.ajpollenca.net/ca/pciutadana/pressuposts-participatius
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1. Establir mecanismes de participació ciutadana regulars, no només per “grans 

esdeveniments”, obrint a més transparència les comissions de festes, comissions 

tècniques, elaboració de legislació, etc. 

  

2. Tecnologitzar l’àrea de participació ciutadana per la gent més jove, i continuar amb els 

mecanismes més habituals de participació per les persones de mitjana i avançada edat. 

  

3. Organitzar de forma sistemàtica i anual pressupostos participatius, assegurant 

partides pressupostàries que permetin al poble decidir on i a què vol invertir una part 

dels seus diners. A més, volem desglossar 4 subtipus d’aquests pressupostos, 

sectoritzats per grups d’edat: 

3.1. Pressupostos participatius pel jovent (16-30 anys). 

3.2. Pressupostos participatius d’adults (31-70 anys). 

3.3. Pressupostos participatius gent gran (71 anys i endavant). 

3.4. Pressupostos participatius intergeneracionals (16 anys i endavant). 

Aquesta organització suposa una clara aposta per escoltar de forma més especial les 

demandes pròpies de grans col·lectius d’edat, així com per la construcció d’un poble-

comunitat on es pensin conjuntament propostes que beneficiïn tots els grups d’edat, 

fomentant així el sentiment de pertinença al Municipi de Pollença. 

 

4. Obrir un espai de debat amb la ciutadania per tractar la temàtica de l’ocupació de 

l’espai públic. 

  

Qüestions diverses 

Com diu el títol d’aquest apartat, es concentren aquí diversos temes que han anat preocupant 

la ciutadania del nostre Municipi els últims anys. Uns temes que a vegades, per molt que ens 

agradaria, no són estrictament competència Municipal. Tot i això, cal “ficar-hi” el nas i imaginar 

les millors accions per trobar un canvi. Les situacions on les postures no es mouen i on la 

ciutadania percep inacció han de ser objecte d’especial atenció. Així, entren en aquest apartat 

els següents temes:  

 

1. Cinema Capitol. Aquest final d’any 2019 suposarà el 5è des de la compra d’aquest 

espai, situat en el cor de Pollença (http://www.ajpollenca.net/ca/noticies/lajuntament-

compra-ledifici-del-cine-capitol).  Una compra no exempta de polèmica, donat que 

l’antic batle i ara cap de llista de Tots per Pollença, juntament amb els seus socis, 

van condonar l’impost de la plusvàlua (18.188€), una quantitat que per sort l’actual 

equip de govern ha reclamat a l’anterior propietat. L’informe elaborat pel Sr. Colomar al 

2016 (http://www.uniomollera.com/proyectos/Informe%20Capitol%20definitiu%20-

%20copia.pdf) assenyalava que la reforma de l’espai és viable i que pot tenir un cost 

http://www.ajpollenca.net/ca/noticies/lajuntament-compra-ledifici-del-cine-capitol
http://www.ajpollenca.net/ca/noticies/lajuntament-compra-ledifici-del-cine-capitol
http://www.uniomollera.com/proyectos/Informe%20Capitol%20definitiu%20-%20copia.pdf
http://www.uniomollera.com/proyectos/Informe%20Capitol%20definitiu%20-%20copia.pdf
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aproximat de  2.283.000 € (xifra de fa 3 anys), sense que aquí s’hi inclogui el trasllat 

dels ocupants de la planta baixa (que no han venut a l’Ajuntament del seu habitatge) ni 

de l’equipament escenogràfic del futur teatre. S’esperava que durant el 2018 es 

reactivés el procés de convocar un concurs d’idees en col·laboració amb el Col·legi 

d’Arquitectes (així ho digué Tomeu Cifre Bennàssar a principis del 2018), però o no se 

n’ha fet difusió, o això no ha passat. Per tant, consideram necessari:  

 

● Crear una comissió dedicada a treballar, informar i donar sortida a l’estat actual 

del Cinema Capitol.  

● Comptar amb la ciutadania per decidir els futurs usos que tindrà aquest espai 

públic.  

 

2. Antiga fàbrica de catifes de Can Morató. Un altre tema que ha ocupat diaris i 

discussions als nostres pobles. Aquest edifici històric, que al 2001 va ser declarat Bé 

Catalogat (http://boib.caib.es/pdf/2001070/mp8953.pdf), ha vist com el pas dels anys 

l’han anat debilitant, perdent la seva essència i fent que quan hi passam davant, es 

mesclin sentiments de ràbia, impotència i tristesa. No ajuda a mitigar-los el fet que 

l’edifici estigui en venta en una immobiliària per un preu actual d’uns 2.200.00€ 

(https://www.arabalears.cat/societat/Lantiga-fabrica-Pollenca-pendent-

propietaris_0_1964203677.html). L’Última Hora publicava al setembre 2018 un article 

poc encoratjador per acabar veient aquest edifici històric en condicions dignes 

(https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/09/13/1025073/duenos-can-

morato-pollen-piden-cambio-normativo-para-salvar-fabrica-ruina.html). L’anterior ens fa 

apostar per:  

 

● Seguir exigint a la propietat que assumeixi les despeses necessàries per 

mantenir la seguretat de l’edifici.  

● Descartar que es pugui dedicar en un futur aquest edifici a usos comercials i/o 

hotelers, volent clarament que aquest tingui un ús sociocultural.  

● Estudiar amb el Consell de Mallorca les possibles sortides a la situació actual.  

 

3. Solar de Can Bach. Comprat a l’any 2018 

(https://www.arabalears.cat/partforana/Pollenca-habilita-espai-destacionament-

vehicles_0_1961804006.html), ha tengut l’ús de servir per estacionar vehicles. Es va 

comprar per 510.000€ (així s’estalviaven 12.000€ anuals de lloguer) i ara cal 

demanar-se què fer-hi. Per això cal:  

 

● Estudiar les possibilitats legals d’ús que contempla el solar i en conseqüència 

plantejar diferents propostes que seran sotmeses a participació ciutadana i 

execució en la pròxima legislatura.  

 

http://boib.caib.es/pdf/2001070/mp8953.pdf
https://www.arabalears.cat/societat/Lantiga-fabrica-Pollenca-pendent-propietaris_0_1964203677.html
https://www.arabalears.cat/societat/Lantiga-fabrica-Pollenca-pendent-propietaris_0_1964203677.html
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/09/13/1025073/duenos-can-morato-pollen-piden-cambio-normativo-para-salvar-fabrica-ruina.html
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/09/13/1025073/duenos-can-morato-pollen-piden-cambio-normativo-para-salvar-fabrica-ruina.html
https://www.arabalears.cat/partforana/Pollenca-habilita-espai-destacionament-vehicles_0_1961804006.html
https://www.arabalears.cat/partforana/Pollenca-habilita-espai-destacionament-vehicles_0_1961804006.html
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Residus 

Enfocam la gestió dels residus com una prioritat a l’hora de desenvolupar-nos en concordança 

amb el medi ambient. Les societats modernes s’han convertit en unes enormes màquines 

generadores de residus i per això necessitem actuar amb més contundència i efectivitat.  

Aquest any, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la primera llei autonòmica de 

residus i sòls contaminats. Ha estat molt celebrada pel fet de ser pionera i per posar-nos a 

l’alçada de les normes comunitàries en matèria de gestió de residus. La Comissió Europea ha 

manifestat que la majoria de municipis d’Espanya no complirà amb els objectius establerts en 

aquesta matèria (reciclar el 50% dels residus generats abans de 2020). Val a dir que l’actual 

model econòmic lineal està arribant a la seva fi (produir, utilitzat i llençar). És un atemptat 

contra el cicle comú de la naturalesa. Pollença no pot quedar-se enrere en l’aposta pel 

desenvolupament sostenible, ja que la destrucció i consum salvatge dels nostres recursos 

naturals condemna la nostra societat a mig i llarg termini. Traduït a la realitat, ens fa falta 

incorporar la visió de l’economia circular, basada en tres principis fonamentals: reduir, 

reutilitzar i reciclar. Per tot això, és necessari:  

 

1. Revisar el compliment del Pla de Residus 2016-2020 

(http://www.ajpollenca.net/ca/arees/residus) i treballar perquè sigui un punt més d’un 

gran Pla de Gestió Ambiental Municipal, on s’inclouria: consum, aigua, residus, 

energia, etc.).  

 

2. Assegurar la correcta entesa entre l’administració local i l’empresa Municipal de serveis 

EMSER 2002, establint les reunions periòdiques necessàries per l’intercanvi constant 

d’opinions, de nous possibles projectes i dels conflictes que puguin sorgir.  

 

3. Establir la recollida selectiva de matèria orgànica, la qual es destinarà a compostatge 

i podrà ser utilitzada pel sector primari del Municipi.  

 

4. Fomentar el major ús del sistema de recollida “porta a porta” per millorar les taxes de 

reciclatge i establir un sistema de bonificacions fiscals progressives per qui utilitzi 

correctament aquest servei. És mandatari complir amb els objectius europeus i 

autonòmics de reciclatge, pel que caldrà treballar per assolir una taxa d’almenys el 

50% (aproximadament d’un 15% en l’actualitat...). 

 

5. Revisar l’activitat que es duu a terme a Llenaire en quant a la crema de restes de poda, 

etc., ja que es fa de forma molt habitual i això pot suposar un greuge per les persones 

de la Residència de Gent Gran i pel veïnatge de la zona. S’estudiarà buscar alternatives 

en la localització d’aquesta activitat.  

 

http://www.ajpollenca.net/ca/arees/residus
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6. Assegurar un bon manteniment de les zones verdes del Municipi i d’aquells espais on hi 

ha una forta presència de “males herbes” (com al Calvari, per exemple). S’augmentaran 

les freqüències de les neteges, es potenciarà la línia verda i es reforçaran les sancions 

econòmiques per aquells i aquelles ciutadans i ciutadanes que embrutin la via pública.  

Sanitat 

La sanitat és un dels Serveis Socials bàsics que ha d’assegurar l’Estat del Benestar, un dels seus 

màxims pilars. La salut ve determinada per factors biològics, psicològics, socials, ambientals i 

culturals (segons la OMS). És un concepte multidimensional que requereix d’un abordatge de 

les mateixes característiques. És per això, i aprofitant que la construcció del nou PAC ha estat 

aprovada per Pollença (poble), que s’han de reclamar nous serveis bàsics com puguin ser: 

presència de professionals sanitaris adequada (incorporant servei de psicologia, treball social, i 

altres), àrea de rehabilitació i espais on fer intervencions en grup a la població del Municipi.  

A més, és una obligació promoure i defensar models i estils de vida saludable. Això comporta 

prendre consciència de l’alimentació, dels descans del cos (hores de son), de l’exercici físic, de 

les conductes de risc, etc. Per tant, apostam per:  

 

1. Revisar les ràtios professionals actuals dels Centres de Salut i incorporar si fos possible 

la presència d’un/a Treballador/a Social i d’un/a Psicòleg/a.  

 

2. Estudiar les possibles actuacions necessàries per adequar el Centre de Salut del Port de 

Pollença, ja que aquest és antic i pot quedar molt desfasat en comparació al nou PAC 

de Pollença.  

 

3. Assegurar que sempre hi hagi una farmàcia de guàrdia al Municipi de Pollença.  

 

4. Incorporar formacions i elements facilitadors perquè el personal de l’Ajuntament tengui 

hàbits alimentaris saludables (vending saludable, per exemple).  

 

5. Oferir aliments saludables i begudes sense sucres afegits en tots els esdeveniments on 

l’Ajuntament sigui l’encarregat del “refrigeri”.  
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Transparència, anticorrupció i bon govern 

La lluita contra la corrupció és fonamental per poder-se considerar una societat 

democràticament sana, i la transparència n’és l’eina primordial. S’ha d’apostar per publicar tota 

l’activitat de les persones representants públiques. I això ha de fer-se en el portal de 

transparència, que ha de ser accessible i clar, oferint a la ciutadania d’una forma senzilla la 

informació econòmica, normativa i de representació. L’objectiu primordial de la transparència és 

el d’establir una relació de confiança entre qui la demana i qui la facilita, oposant-se així 

al concepte d’opacitat. I per contrarestar l’opacitat, trobam d’obligat compliment:  

 

1. Actualitzar el Portal de Transparència de la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença 

per fer-lo molt més atractiu visualment, per organitzar d’una forma més clara i 

transparent la informació i ampliar-ne el contingut.  

 

2. Publicar de tots i totes els i les regidors i regidores: nòmines, declaracions de béns i 

immobles, el seu Currículum Vitae i el seu horari laboral de feina a 

l’Ajuntament (entenent que aquest pot sofrir variacions puntuals), incloent la seva 

agenda. Publicar també els programes electorals de tots els partits polítics que 

hagin obtingut representació a l’Ajuntament de Pollença.  

 

3. Publicar les despeses corrents del consistori, de les Festes de Pollença, de les reunions, 

etc.  

 

4. Analitzar les despeses derivades de la compra de begudes alcohòliques per part de 

l’Ajuntament per les festivitats o esdeveniments del Municipi de Pollença, exposar-les i 

destinar aquestes a: entitats com per exemple Xeremiers Orats i U Camp de l’Oca (que 

sonen durant força festes del Municipi), a la Banda de Cornetes, a la Banda de Música, 

als Gegants, i altres entitats del teixit associatiu.  

 

5. Crear comissions temporals per temàtiques concretes, comptant amb professionals i 

experts/es en la temàtica concreta, a més d’obrir-les al públic en general perquè estigui 

al corrent dels temes de discussió.  

 

6. Crear una comissió de Seguiment de Pacte de Govern, amb la funció de revisar 

periòdicament els pactes acordats i fer una rendició de comptes a la ciutadania (primers 

100 dies de govern, a meitat de legislatura i a finals d’aquesta, com a mínim).  
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Utopies… ens ajudes a tombar-les? 

El títol d’aquest eix no és fruit de l’atzar. És fruit de pensaments en veu alta, d’assemblees que 

s’allarguen hores, d’experiències enriquidores fora del Municipi i de les ganes de transformar 

certes característiques de la nostra societat que a priori semblen intocables. Pot ser més fàcil o 

més difícil, però la primera pàgina és plantejar-s’ho i descobrir utopies... ens ajudes a 

tombar-les?  

 

1. Difondre els principis bàsics de l’Economia del Bé Comú 

(http://ebccatalunya.cat/Home/_H4QS29qxa72tbwOB4o9g6Om1uZ2boniJC6WWR2uCLb

f4BgwXbCc9Og), pel que l’Ajuntament haurà, entre altres, d’introduir clàusules 

socials a tots els nous contractes que aquest realitzi amb proveïdors externs. 

 

2. Defensar la integritat i propaganda de la petita empresa autòctona per sobre de les 

grans superfícies i empreses nacionals i/o estrangeres. En la mateixa línia, incentivar el 

producte local.  

 

3. Treballar pel tancament de les grans superfícies els diumenges tarda i els festius tot 

el dia, per defensar les botigues locals.  

 

4. Estudiar la creació d’una copisteria municipal, ja sigui començant de bell nou 

(preferentment en forma de Cooperativa) o establint un conveni amb algun comerç 

local que ja tengui servei de copisteria per oferir preus assequibles, sobretot per la 

població jove que ha d’imprimir treballs de forma regular, enquadernar, etc.    

 

5. Establir proves pilot a Pollença i al Port de Pollença per poder comptar amb Horts 

Urbans.  

 

6. Considerar la possibilitat d’ajudar al col·lectiu de pescadors i pescadores en la creació 

d’un punt de venta directa de les seves captures. Així ho van reclamar a Palma a l’any 

2015: https://www.arabalears.cat/societat/pescadors-No-pretenia-Alberto-

Pons_0_1417658280.html  

  

  

 

 

 

http://ebccatalunya.cat/Home/_H4QS29qxa72tbwOB4o9g6Om1uZ2boniJC6WWR2uCLbf4BgwXbCc9Og
http://ebccatalunya.cat/Home/_H4QS29qxa72tbwOB4o9g6Om1uZ2boniJC6WWR2uCLbf4BgwXbCc9Og
https://www.arabalears.cat/societat/pescadors-No-pretenia-Alberto-Pons_0_1417658280.html
https://www.arabalears.cat/societat/pescadors-No-pretenia-Alberto-Pons_0_1417658280.html
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Voluntat i fermesa: defensa del patrimoni cultural i 

històric 

El nostre patrimoni cultural i històric no es defensarà sol. Hem anat observant com la ciutadania 

de Pollença ha perdut drets d’accés a segons quins indrets (Ternelles), com altres mai s’han 

pogut trepitjar (La Fortalesa), com elements d’un immens valor estan abandonats (Bocchoris) i 

com, en general, hi ha poc compromís amb valorar més l’entorn natural que ens rodeja.  

També tenim la visió que els museus s’han d’apropar a la societat i adaptar-se als canvis i 

necessitats actuals. Aquests són espais crucials d’aprenentatge i han de contribuir, també, al 

desenvolupament d’un turisme cultural sostenible. S’afegeix la importància de seguir 

impulsant el creixement i la normalització del català en l’àmbit cultural, social i polític. Per 

tot això, les nostres propostes són:  

 

1. Treballar amb el Consell de Mallorca per fer efectiu el règim de visites a la Fortalesa. Al 

ser declarat un Bé d’Interès Cultural, s’ha d’imposar a la propietat un règim de 

visites públiques. 

 

2. Posicionar-se fermament i lluitar des de l’Ajuntament perquè el Camí de Ternelles no 

sigui un espai aliè a la ciutadania del Municipi de Pollença. Caldrà buscar una unitat 

ferma de tots els partits polítics per revertir la trista situació que es pot veure només 

entrant en aquesta pàgina web: http://www.ajpollenca.net/ca/visites-ternelles 

 

3. Treballar per oferir a la ciutadania que resideix i visita el nostre Municipi uns mapes de 

rutes senderistes de Pollença actualitzat.  

 

4. Treballar en la conservació d’elements Patrimonials com són les Talaies, Jaciments 

talaiòtics, etc. Cal posar especial èmfasi en el jaciment arqueològic del Pedret de 

Bóquer, conegut com Bocchoris. Aquesta notícia del Punt Informatiu 

(http://puntinformatiu.cat/ple-consell-mallorca-aprova-delimitacio-jaciment-arqueologic-

boquer/?fbclid=IwAR2eepCs81xH8ofwF4e3tbdNoDQNW8oHK-i0qCc2g2lt7rLYxcY-

44Tbp-g) ens alegra, ja que suposa la delimitació clara del jaciment, que té la categoria 

de Bé d’Interès Cultural (BIC). Per això, ens hem de posar mans a l’obra per 

començar a dignificar la nostra història i aconseguir excavacions que suposin un abans i 

un després en la nostra visió de Bocchoris.  

 

5. Mantenir i assegurar que el jaciment arqueològic de la Cala Sant Vicenç 

(Necròpolis) tengui reconegut el seu valor i pugui ser un punt clau d’interès pels 

centres educatius del Municipi, d’altres municipis i pel turisme arqueològic.  

 

http://www.ajpollenca.net/ca/visites-ternelles
http://puntinformatiu.cat/ple-consell-mallorca-aprova-delimitacio-jaciment-arqueologic-boquer/?fbclid=IwAR2eepCs81xH8ofwF4e3tbdNoDQNW8oHK-i0qCc2g2lt7rLYxcY-44Tbp-g
http://puntinformatiu.cat/ple-consell-mallorca-aprova-delimitacio-jaciment-arqueologic-boquer/?fbclid=IwAR2eepCs81xH8ofwF4e3tbdNoDQNW8oHK-i0qCc2g2lt7rLYxcY-44Tbp-g
http://puntinformatiu.cat/ple-consell-mallorca-aprova-delimitacio-jaciment-arqueologic-boquer/?fbclid=IwAR2eepCs81xH8ofwF4e3tbdNoDQNW8oHK-i0qCc2g2lt7rLYxcY-44Tbp-g
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6. Estudiar la possibilitat (sempre i quan no sigui massa tard), perquè s’elaborin rèpliques 

dels ossos trobats a la pescateria, perquè aquests puguin ser conservats a Pollença 

(idòniament al mateix lloc on se’ls ha trobat, coberts per un vidre per poder mirar-los 

quan el nou edifici estigui acabat) i es mantingui així el seu gran valor pedagògic i es 

dignifiqui el nostre patrimoni històric.  

 

7. En paraules d’una de les arqueòlogues que realitzava les visites a la pescateria, 

“s’hauria de tenir més present que quan se fan obres la prospecció arqueològica ha de 

ser prioritària per assegurar-se no fer malbé el nostre patrimoni històric ocult”. Per això, 

s’estudiarà la possibilitat que les prospeccions arqueològiques siguin de caràcter 

obligatori.  

 

8. Comptar amb una oferta correcta de cursos de català que siguin organitzats per 

l’Ajuntament i que siguin especialment promocionats a aquelles persones que no 

dominen aquesta llengua.  

 

Xarxa(es): Cala Sant Vicenç 

Xarxa: conjunt de coses o de persones enllaçades entre elles (afirma el DIEC2). Quantes 

vegades heu tengut la sensació que el veïnatge de la Cala Sant Vicenç era invisible? I quantes 

vegades vos heu demanat, “ah, quant de temps queda per les eleccions? deu ser poc, perquè 

fan obres a la Cala”. Aquest panorama contradiu bastant la definició abans donada. Com podem 

tenir un sentiment de xarxa veïnal entre els habitants dels diferents nuclis poblacionals de 

Pollença quan a un d’ells no se l’escolta de forma sistemàtica? Fàcil, no podem. Aquest fet ens 

fa plantejar la necessitat de defensar les següents mesures a adoptar: 

  

1. Reunions periòdiques amb el teixit associatiu i les persones que habiten la Cala Sant 

Vicenç. 

  

2. Establiment d’activitats durant l’hivern també a la Cala Sant Vicenç. Aquest poble no es 

mereix, ni d’enfora, ser única i exclusivament un reclam de sol i platja a l’estiu. 

  

3. Organitzar jornades (des de l’Ajuntament) per conèixer: Coves Blanques, jaciments 

arqueològics, antiga Talaia de la Cala Sant Vicenç, nius de metralladora de la 

postguerra, i altres. 
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Annexos 

 

- Ajuntament compra l’edifici del Cine Capitol, 

http://www.ajpollenca.net/ca/noticies/lajuntament-compra-ledifici-del-cine-capitol 

 

- Antiga fàbrica de Pollença, pendent de nous propietaris, 

https://www.arabalears.cat/societat/Lantiga-fabrica-Pollenca-pendent-

propietaris_0_1964203677.html  

 

- Amb totes Podem, documents definitius, 

https://ambtotespodem.wordpress.com/documents/  

 

- Camins Escolars, http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars 

 

- Carta de Ciutats Educadores, http://www.edcities.org/ca/wp-

content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf 

 

- Consulta Jove, http://e-alvac.caib.es/documents/consulta-jove-per-web-2-0.pdf 

 

- Declaració de Bé Catalogat i inclusió al catàleg insular del patrimoni de 

Mallorca de l’antiga fàbrica de catifes de Can Morató, Pollença, 

http://boib.caib.es/pdf/2001070/mp8953.pdf 

 

- Document d’adhesió a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, 

http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/Adhesi%C3%B3-

CAT.pdf 

 

- Dueños de Can Morató, en Pollença, piden un cambio normativo para salvar 

la fábrica de la ruina, https://www.ultimahora.es/noticias/part-

forana/2018/09/13/1025073/duenos-can-morato-pollen-piden-cambio-normativo-para-

salvar-fabrica-ruina.html  

 

- Economia del Bé Comú (EBC), 

http://ebccatalunya.cat/Home/_H4QS29qxa72tbwOB4o9g6Om1uZ2boniJC6WWR2uCLbf

4BgwXbCc9Og   

 

http://www.ajpollenca.net/ca/noticies/lajuntament-compra-ledifici-del-cine-capitol
https://www.arabalears.cat/societat/Lantiga-fabrica-Pollenca-pendent-propietaris_0_1964203677.html
https://www.arabalears.cat/societat/Lantiga-fabrica-Pollenca-pendent-propietaris_0_1964203677.html
https://ambtotespodem.wordpress.com/documents/
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/camins-escolars
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2014/03/CARTA_catala.pdf
http://e-alvac.caib.es/documents/consulta-jove-per-web-2-0.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2001070/mp8953.pdf
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/Adhesi%C3%B3-CAT.pdf
http://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/Adhesi%C3%B3-CAT.pdf
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/09/13/1025073/duenos-can-morato-pollen-piden-cambio-normativo-para-salvar-fabrica-ruina.html
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/09/13/1025073/duenos-can-morato-pollen-piden-cambio-normativo-para-salvar-fabrica-ruina.html
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2018/09/13/1025073/duenos-can-morato-pollen-piden-cambio-normativo-para-salvar-fabrica-ruina.html
http://ebccatalunya.cat/Home/_H4QS29qxa72tbwOB4o9g6Om1uZ2boniJC6WWR2uCLbf4BgwXbCc9Og
http://ebccatalunya.cat/Home/_H4QS29qxa72tbwOB4o9g6Om1uZ2boniJC6WWR2uCLbf4BgwXbCc9Og
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- Eivissa es converteix en pionera a tot l’Estat en la gratuïtat de l’autobús a 

tots els joves,  https://eivissa.tib.org/ca/web/cie/noticies-esdeveniments/-

/veure/noticia-eivissa-es-converteix-en-pionera-a-tot-l-estat-en-la-gratuitat-de-l-

autobus-a-tots-els-joves 

 

- El Ple del Consell de Mallorca aprova la delimitació de Bóquer, 

http://puntinformatiu.cat/ple-consell-mallorca-aprova-delimitacio-jaciment-arqueologic-

boquer/?fbclid=IwAR2eepCs81xH8ofwF4e3tbdNoDQNW8oHK-i0qCc2g2lt7rLYxcY-

44Tbp-g 

 

- Els pescadors demanen poder fer venda directa de peix a la llonja, 

https://www.arabalears.cat/societat/pescadors-No-pretenia-Alberto-

Pons_0_1417658280.html  

 

- Equipaments de l’Ajuntament de Pollença, 

http://www.ajpollenca.net/ca/municipi/equipaments 

 

- Estudi sobre l’habitatge a Pollença, 

http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/estudi_habitatge_pollenca.pdf 

 

- Informe sobre la viabilitat tècnica i estructural de la rehabilitació de l’antic 

Cinema Capitol de Pollença (juny 2016), 

http://www.uniomollera.com/proyectos/Informe%20Capitol%20definitiu%20-

%20copia.pdf 

 

- Islandia sabe cómo acabar con las drogas entre adolescentes, pero el resto 

del mundo no escucha, 

https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506960239_668613.html 

 

- Llei 12/2013, de mesures per millorar el funcionament de la cadena 

alimentària, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8554 

 

- Llei 10/2016, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la 

Guerra Civil i el franquisme, 

https://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/llei_10-2016/  

 

- Llei 2/2018, de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears, 

http://www.caib.es/sites/transparenciaperconselleria/ca/n/2llei_22018_de_13_daabril_d

e_memaria_i_reconeixement_democratics_de_les_illes_balears/ 

http://puntinformatiu.cat/ple-consell-mallorca-aprova-delimitacio-jaciment-arqueologic-boquer/?fbclid=IwAR2eepCs81xH8ofwF4e3tbdNoDQNW8oHK-i0qCc2g2lt7rLYxcY-44Tbp-g
http://puntinformatiu.cat/ple-consell-mallorca-aprova-delimitacio-jaciment-arqueologic-boquer/?fbclid=IwAR2eepCs81xH8ofwF4e3tbdNoDQNW8oHK-i0qCc2g2lt7rLYxcY-44Tbp-g
http://puntinformatiu.cat/ple-consell-mallorca-aprova-delimitacio-jaciment-arqueologic-boquer/?fbclid=IwAR2eepCs81xH8ofwF4e3tbdNoDQNW8oHK-i0qCc2g2lt7rLYxcY-44Tbp-g
https://www.arabalears.cat/societat/pescadors-No-pretenia-Alberto-Pons_0_1417658280.html
https://www.arabalears.cat/societat/pescadors-No-pretenia-Alberto-Pons_0_1417658280.html
http://www.ajpollenca.net/ca/municipi/equipaments
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http://www.uniomollera.com/proyectos/Informe%20Capitol%20definitiu%20-%20copia.pdf
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/ciencia/1506960239_668613.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-8554
https://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/llei_10-2016/
http://www.caib.es/sites/transparenciaperconselleria/ca/n/2llei_22018_de_13_daabril_de_memaria_i_reconeixement_democratics_de_les_illes_balears/
http://www.caib.es/sites/transparenciaperconselleria/ca/n/2llei_22018_de_13_daabril_de_memaria_i_reconeixement_democratics_de_les_illes_balears/
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- Llei 10/2019, de Canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, 

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/aprovada-la-llei-del-canvi-

climagravetic-i-transicioacute-energegravetica-de-les-illes-balears 

 

- Llei 39/2006, de Promoció de l’Autonomia personal i atenció a les persones 

en situació de dependència, 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf  

 

- Llei 8/2019, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears 

http://www.parlamentib.es/webdocs/NoticiaPIB.aspx?id=2929 

 

- Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears,  

https://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/f/171143 

 

- Llei 52/2007, de reconeixement i ampliació de drets i establiment de 

mesures en favor de qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i 

la dictadura https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296 

 

- Mapa de ciutats associades (Ciutats Educadores),  

http://www.edcities.org/ca/mapa-de-ciutats-associades/ 

 

- Aprovació definitiva del reglament municipal de participació ciutadana, 

http://www.ajpollenca.net/sites/default/files/documents/modificacio_reglament_munici

pal_participacio_ciutadana.pdf 

 

- Pressupostos participatius, http://www.ajpollenca.net/ca/pciutadana/pressuposts-

participatius 

 

- Paradoja del turismo español: regiones cada vez más ricas con habitantes 

más pobres, https://www.elconfidencial.com/economia/2018-10-04/turismo-espana-

regiones-ricas-habitantes-pobres_1625210/ 

 

- Pollença habilita un nou espai d’estacionament per a 350 vehicles, 

https://www.arabalears.cat/partforana/Pollenca-habilita-espai-destacionament-

vehicles_0_1961804006.html  

 

- Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), 

https://www.diba.cat/web/educacio/cataleg/pec/meducadors 
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- Programa d’Assistència Dental Infantil (PADI) 

http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/ciutadania/salut/programes-de-salut/programa-d-

atencio-dental-infantil  

 

- Programa de Rehabilitació d’habitatge lliure per a destinar-lo a lloguer social 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2654896&coduo=1364&lang=ca 

 

- Projecte Radars, Ajuntament de Barcelona, 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2

ef8a0c/index9c55.html?vgnextoid=7fa38ba038732410VgnVCM1000001947900aRCRD&

vgnextchannel=7fa38ba038732410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES?  

 

- Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y 

alquiler, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3108 

 

- Receptes per visibilitzar les dones en l’àmbit de l’educació, 

http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/2008IcdXuletaEd

ucacio.pdf 

 

- Residus, http://www.ajpollenca.net/ca/arees/residus 

 

- Resum dels 20 principis de la Ciutat Educadora, 

https://www.ajbinissalem.net/wp-content/uploads/2017/09/Resum-dels-20-principis-de-

ciutat-educadora.pdf 

 

- Visor Cartogràfic de Serveis (Pollença), 

http://ide.ticmallorca.net/visormap/Visors/ide/html/visor042.html 

 

- Autoritzacions a Ternelles des de la web de l’Ajuntament de Pollença, 

http://www.ajpollenca.net/ca/visites-ternelles  

 

- Youth in Europe, http://youthineurope.org/  
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