
 

Assemblea del Cercle Podem Pollença 

Assemblea número 46, celebrada el dia 18 d’abril del 2019, a les 18:00 al bar 

l’Avenida, Via Argentina, nº3, Pollença 

Persones assistents: 8  

➔ Ordre del dia: 

1. Llista Electoral: votació i presentació 

 

2. Campanya 28A: taules mercats i taula rodona 

 

3. Apoderats i apoderades 28A 

 

4. Precs i preguntes 

 

➔ Desplegament de punts 

1. Llista Electoral: votació i presentació 

 

S'ha presentat i votat per 8 vots a favor presencials (cap abstenció ni cap vot en 

contra) i 4 vots telemàtics (cap abstenció ni cap vot en contra) la llista Electoral, amb 

un total de 12 vots a favor. Diverses persones han omplert el full de firmes, faltant 

algunes firmes (4 persones) i 1 documentació. Així, la llista resultant és la següent:  

 

Llista CONFIRMADA 

1. Michael L. Muller Flury  

2. Aina Llaneras Pons 

3. Pau Noguera Sánchez 

4. Ana Zambrana Olives 

5. Nicolau Pere Cerdà Pons (Independent) 

6. Noelia Pérez Maldonado 

7. Sebastián Ruiz Bauzà 

8. Juan Carlos Petrello Mazzeo 

9. Natalia Martínez Maldonado (Independent) 

10. Marta Galindo Romero (Independent) 

11. Adrián Ordóñez Machuca (Independent) 

12. Joaquín Fernández Estévez (Independent) 

13. Yolanda Cruz Del Río (Esquerra Unida) 

14. Xavier Castillo Marco (Independent) 

15. Maria Herrera Pons (Independent) 

16. Bruno Rodríguez Vilariño (Independent) 

17. Àngela Pascual Alcaraz (Independent) 

 



 

Suplents 

1. Luciano Manara Poks (Independent) 

2. Guillem Crespí Fornés (Independent) 

Pel tema de presentar la llista, s’ha parlat de diverses possibilitats: foto conjunta (de 

lliure participació), muntatge amb fotografies individuals i disseny d’ordinador (de lliure 

participació), ... com venen moments de trobar-se (taules mercats i taula rodona), es 

deixa la possibilitat d’anar-ho xerrant i decidir més endavant.   

 

2. Campanya 28A: taules mercats i taula rodona 

 

S’informa que estarem als mercats de Pollença (21/04/2019) i del Port de Pollença 

(24/04/2019), de 10:45 a 13:30 en ambdós casos. Es convida a venir a qui vulgui i 

pugui. Hi haurà una taula amb publicitat enviada des de Estatal.  

 

Taula rodona del 24/04/2019, 19:30, Local Annex al Claustre de Sant 

Domingo. Vendrà un candidat i una candidata d’Unides Podem per les Generals. S’ha 

recalcat la importància d’anar fent difusió, així com els dies del mercat anar-ho dient a 

la gent que s’aturi a la nostra taula.  

 

3. Apoderats i apoderades 28A 

 

S’ha tornat a xerrar de la importància de poder comptar amb almenys 1 persona a 

cada col·legi electoral a l’hora del recompte. S’ha fet una llista dels col·legis i qui hi 

serà, classificant entre tot el dia o recompte (a partir 19:00/19:30).  

 

Pollença 

 

Casa Consistorial (Ajuntament) i Casa Consistorial (Calvari), Michael (tot el dia) 

Can Llobera 

Club Pollença, Aina Ll. (recompte) 

Santo Domingo, Noelia (recompte) 

 

Port de Pollença 

 

Sala Polivalent Miquel Capllonch, Nicolau (recompte) i Bruno (recompte) 

Saló d’Actes, Pau (tot el dia) 

 

Es demana difusió i que si gent coneguda està interessada se li passi aquest enllaç, ja 

que no fa falta ser inscrit ni inscrita per apuntar-se: https://equipos.podemos.info/es  

 

4. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes.  

Signat, Cercle Podem Pollença 

https://equipos.podemos.info/es

