
 
 

42ª Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 5 de gener del 2017  
a las 11:30 h en el Passeig Jaume Autonell s/n (Sala Polivalent). 

Assistents: a l’inici 5, finalment 6 

Ordre del dia: 

 

1. Acudeix membre de l’associació dels Xeremiers Orats a explicar la situació que hi ha.  

 

2. Aprovació acta assemblea 41.  

 

3. Nomenament 3 membres del Cercle per acudir al CCA (Consell Ciutadà Autonòmic).  

 

4. Resum reunió en el Port de Pollença amb associacions i veïns.  

 

5. Revista del Cercle Podem Pollença.  

 

6. Aprovació / modificació escrit sobre la postura del Cercle respecte al moviment “El 
Podem que Volem”.  

 

7. Comentaris reunió d’enllaços de Cercles amb la Secretaria d’Organització Autonòmica.  

 

8. Precs i preguntes.  

 
Desplegament de punts 
 

1. Acudeix membre de l’associació dels Xeremiers Orats a explicar la situació que hi 
ha.  

Joan Antoni Cifre Ochogavia, com a president dels Xeremiers Orats, en relació a la decisió 
de l'Ajuntament de prescindir ara, a petició de la comissió dels Cavallets, dels Xeremiers 
Orats a la festa de Sant Sebastià, ens fa una mica d'història d'aquests últims anys, de la 
seva activitat i l'evolució que han tingut els xeremiers dins de les festes de Pollença. Li sap 
greu que després de 5 anys posant música als Cavallets no se'ls hagi donat cap explicació 
d'una decisió presa per una comissió exclusiva per a aquesta celebració i acceptada 
plenament per l'ajuntament.  Una comissió de la qual van sol·licitar formar part i se'ls va 
denegar. Que desconeixen els criteris artístics i musicals en la qual es fonamenta i 
lamenten no s'hagi respectat ni la seva opinió, ni la feina feta aquests últims anys. 

Han traslladat el batle la seva voluntat de formar part dels òrgans de decisió que afectin 
actes públics relacionats amb la música tradicional, així com la necessitat que aquestes 
comissions respectin els criteris de participació ciutadana i siguin obertes a totes les 
associacions relacionades amb la música, la cultura i l'art, a que les festes estiguin obertes 



 
a la participació de tots. 

Així i tot, participaran activament en tots els actes durant les festes de Sant Antoni i 
continuaran col·laborant com cada any amb la realització dels tallers de música tradicional 
per les escoles del municipi, en el foment i la popularització de la música tradicional i 
col·laborant amb totes les entitats que els ho demanin. 

Des del Cercle considerem que és una mostra més que hi ha una necessitat de millorar 
considerablement la participació i la transparència. La necessitat que les associacions, els 
col·lectius, la gent en general siguin partícips, amb les seves propostes d'aquesta millora. 
La necessitat que les propostes neixin des del coneixement propi de cada sector. 

Impulsar la participació ciutadana creant assemblees municipals i assemblees sectorials 
(Partits polítics, comerciants, associacions, entitats esportives, culturals, educatives i de 
Festes, etc.) on es consultin i es defineixin les accions públiques que es duguin a terme 
des de l'ajuntament. 

 

 

2. Aprovació acta assemblea 41.  

Aprovada acta anterior.  

 

3. Nomenament 3 membres del Cercle per acudir al CCA (Consell Ciutadà Autonòmic).  

Ordre de preferència 

1: Pau Noguera Sánchez. 

2: Àngela Pasqual  

3: Jaume Torrens Xumet.  

Aprovació per unanimitat.  

 

3. Resum reunió en el Port de Pollença amb associacions i veïns.  

Pau Noguera explica que hi havia bastanta gent, presència d’associacions i veïns i té la sensació 
que hi havia una monopolització des de l’equip municipal. Hi havia 3 membres de l’equip de Govern.  

Part positiva per exemple el debat sobre el carrer Formentor, volen obrir un procés de participació 
ciutadana perquè es pugui lidiar les diferències entre comerços, habitatges, etc.  

També es va debatre la problemàtica associada a la parada de bus del Moll. No està a un lloc 
associat i en 2 anys es buscarà una nova ubicació. No es sap però com faran participar les persones.  

Tanca de la Gola, necessària perquè hi ha vandalisme. Pensem com a Cercle que s’ha de fer 
quelcom més proactiu que no una simple tanca. S’hauria de poder contractar un vigilant de nit, és 
un lloc de feina, i si s’enxampa el responsable pot reparar el mal causat.  

 

 

 

 



 
4. Revista del Cercle Podem Pollença.  

S’ha d’enviar el Formulari Oficial a Jesús Jurado per formalitzar la nostra proposta. Pau 
s’encarregarà d’omplir i enviar el formulari.  
 
S’està pendent dels pressuposts de 2017 per poder establir quin tipus de revista es farà, si serà 
d’àmbit autonòmic amb informació municipal (gestionada la part autonòmica per la comunicació 
autonòmica) o serà més exclusiva d’àmbit local.  
 
Es debat crear a part una revista que es pot imprimir a la seu de Podem a Palma per repartir dies 
de mercat, etc.  
 
Temes a tractar:  
 

- Batle: resum de les accions fetes i escrit objectiu dels fets (Jaume i Àngela).  
 
- Informar de la visita del representants dels Xeremiers, i criticar com ha actuat l’Ajuntament. 

“La participació hauria de ser real perquè no passi el que ha passat amb els Xeremiers”.  
 

- PAC, resum de la reunió, Juan i Àngela van a la visita (preguntes fetes en drive).   
 

- Entrada curta de presentació.  
 

- Secció de: “Saps que...?” 
 

Per dijous al matí tots els escrits han d’estar elaborats perquè Pau pugui anar a imprimir a la seu de 
Palma (Joan d’Àustria 11) les fulles.  
 
Es col·locaran taules informatives els següents dies de mercat:  
 
Diumenge 15 (Pollença) 
Dimecres 18 (Port de Pollença).  
 

 

5. Aprovació / modificació escrit sobre la postura del Cercle respecte al moviment “El 
Podem que Volem”.  

Deixem aquest punt per un altre moment.  

 

6. Comentaris reunió d’enllaços de Cercles amb la Secretaria d’Organització Autonòmica 

Michael ens comenta que la reunió va comptar amb la presència de Jesús Jurado conseller de 
Participació Ciutadana i Presidència, d'Alejandro secretari d'organització i dels diversos enllaços 
dels cercles. Seguidament ens fa una relació dels punts que es van tractar. 

 Els va expressar la nostra voluntat de centrar-nos més en els temes municipals. 

 Un cop al mes tenim dret a enviar un correu a Alejandro per que l'hi envii a tots els inscrits. 

 Jesús recalca la necessitat d'aprofitar l'oportunitat de realitzar actes ja siguin informatius, 
conferències i altres, actes on comptem amb la presència activa d'algun dels nostres 
representants a les institucions o actes merament lúdics. Aprofitant l'existència de 
finançament que pot ser d'uns 200 € o més. 

 La majoria d'enllaços diu que tenen estructurat l'horari d'assemblees i que tenen els dies 



 
establerts amb anterioritat i que això facilita tant que hi hagi un cert ordre i periodicitat, com 
la seva publicitat. 

Per això, des del Cercle aprofitem per concretar un horari per a les pròximes assemblees i 
grups de treball. 

-El Tercer divendres de cada mes grup de treball. 

-Se suposa que la setmana següent hi ha ple de l'ajuntament. 

-El Primer divendres de cada mes assemblea. 

 Es van donar una sèrie de consells per atraure més gent als cercles: 

- Actes, festes, cartells. 

- Relacionar-se, parlar i interessar-se per les associacions del municipi. 

- L'assistència i la presència en els diferents actes que es fan al poble. 

 

 El 21 de gener vindrà Echenique. 

 Properament es farà un curs de municipalisme. 

 La revista que ja ha estat tractat en el punt 4 d'aquesta acta. 

 

7. Precs i preguntes.  

Per unanimitat s'aprova que aquesta sigui la pregunta que Alternativa li faci al batle en el pròxim 
ple: 

Per tal de preservar el bon us de les institucions i  la protecció tant del ciutadà com de la 
mateixa Administració, demanam per quin motiu no ha atès al Cercle Podem Pollença, 
independentment de la seva paraula donada, atès que hi ha més d'un registre d'entrada a 
l'ajuntament, des del 23 d’agost de 2016 i entenent que és una decisió arbitrària basada en la 
voluntat o el capritx i no en la raó, la lògica o la justícia? A això li diu participació? 

 


