
 

 

 

Assemblea Podem Pollença 

Assemblea número 47, celebrada el dia 12 de juny del 2019, a les 19:30 al Bar 

Avenida (Pollença) 

Persones assistents: 9 

 

➔ Ordre del dia: 

1. Anàlisi de l’estratègia general de campanya i negociacions 

 

2. Explicació sessió constitutiva del dissabte dia 15 de juny i punts 

importants del discurs 

 

3. Agraïments diversos 

 

4. Precs i preguntes 

 

➔ Desplegament de punts 

1. Anàlisi de l’estratègia general de campanya i negociacions 

 

La campanya ha estat estructurada en torn a:  

 

- Difusió del Programa Electoral (punt molt positiu, a repetir elaborar amb 

molt temps el programa electoral. Pot ser massa extens i poc accessible, en el 

sentit de no ser viable imprimir-ne moltes còpies per repartir als mercats, per 

exemple...). Per això, s’ha comptat amb... 

 

- Flyers explicatius de les 10 principals propostes i també cartell en miniatura.  

 

- Presència xarxes socials (continuïtat facebook amb canvi d’estratègia 

discursiva [més centrada en Pollença] i incorporació a instagram).  

 

- Actualització (i encara en construcció) de la pàgina web.  

 

- Presència al mercat (només 1 setmana, hagués estat bé ser-hi 2 setmanes).  

 

- Debats electorals (molt bons resultats, a rentabilitzar. No ens coneixien i ara 

és una tasca primordial seguir tenint presència i visibilitat).  

 

- Entrevista ràdio Pollença (va ser molt encertada. Error de no haver-li donat 

més difusió).  

 

- Falca ràdio Pollença. Feta agafant el lema de campanya i presentant la 

candidatura.  



 

 

 

- Entrevista Punt Informatiu i iniciativa Som Pollença (bones ocasions per 

fer arribar missatge).  

 

- Esdeveniments presencials (únic gran acte de campanya amb Juan Pedro 

Yllanes, Aurora Ribot, Michael L. Muller i Pau Noguera com a moderador). 

Format molt aplaudit. Bona concurrència de persones. Pensam que és positiu 

no abusar dels esdeveniments presencials, ja que és difícil fer que la gent hi 

acudeixi. També sumar trobada clausura a la Taverna dels Jardins (degut a 

pluja). Satisfets per un esdeveniment “en família” i per tancar la feinada de tota 

la campanya...  

 

Punts forts de la campanya: 

 

- Bona presència xarxes socials, atractiu pel jovent.  

- Acte únic pot ser més atractiu que fer-ne diversos de petits.  

- Aferrada de cartells únicament als panells oficialment habilitats.  

 

Punts a millorar / tenir en compte:  

 

- Repartir més propostes en paper, “a peu de carrer”. Sobretot la gent gran que 

no té tant accés a xarxes socials.  

- Repte, com fer arribar el missatge a més franges d’edat. En aquest sentit, 

arribar a sectors poblacionals que no són propers (adultesa i gent gran; 

terceres edats, xerrades informatives...).  

- Més presència mercat del Port de Pollença i Pollença.  

- Cartellera més personalitzada.   

- Més difusió de l’entrevista feta a ràdio Pollença.   

 

Les negociacions han seguit el següent esquema...  

 

- Assimilació dels resultats: des del minut 0 de veure l’escrutini l’alegria fou 

“continguda”. Teníem ben clar que el panorama no era còmode per les 

polítiques progressives d’esquerra, i així es va transmetre per Ràdio Pollença el 

mateix dia de les eleccions.  

 

- Acceptació del paper clau d’UMP: era necessari cercar diàleg, compartir 

sensacions i cercar la millor fórmula per trobar un Govern unit i estable. No 

podíem negar el paper clau d’UMP, havien estat dels grans “guanyadors” de les 

eleccions.  

 

- Junts Avançam, converses majoritàries: possiblement hem xerrat més 

amb Junts en aquestes 2 setmanes que en tot el passat. Recordar que ja vàrem 

negociar amb ells/es un possible pre-acord electoral, que no va arribar a bon 

port (ens oferiren la posició 7 de la llista, a la qual no vàrem accedir perquè 

pensàvem que les nostres idees i projectes no tendrien cabuda en una posició 

tant endarrerida).  

 



 

 

 

A part de Junts, hem xerrat amb tots els altres partits menys amb el Partit 

Popular. Amb Junts hem mantingut unes 4 trobades informals i 2 reunions 

formals, amb UMP 3 trobades informals i 1 reunió formal, amb el PI 1 trobada 

informal i 1 reunió formal, amb Alternativa 1 trobada informal i amb Tots per 

Pollença 2 trobades informals.  

 

- Estratègia consensuada: el 31/05/2019 tinguerem una reunió de grups de 

treball des d’Unides Podem per analitzar els resultats i compartir l’estratègia a 

seguir, resultant una direcció clara: seguir treballant per aconseguir un Govern 

progressista i impregnar al màxim les nostres propostes dins d’aquest. Es 

decidia per tant per l’opció d’intentar investir a Miquel Àngel March com a Batle 

de Pollença i col·laborar en les negociacions que ens plantegessin.  

 

- Alternativa per Pollença: aquests dies per les xarxes hi ha hagut molts 

retrets cap al nostre paper en les negociacions. La realitat és que en la única 

reunió informal mantinguda amb la cap de llista, Marina Llobera, es va plantejar 

la possibilitat de fer de balança cap a l’esquerra, assumint necessàriament 

que UMP tenia un paper clau dins el futur Govern que es pogués posar en 

marxa i que això implicava, per força, governar amb ells/es. La opinió fou 

compartida. Després de la trobada, al dia següent, es va mantenir una 

conversa telefònica on se’ns va plantejar que féssim un comunicat conjunt 

exposant que estàvem disposats a donar la investidura a Miquel Àngel March i 

treballar per un Govern progressista d’una forma conjunta. Es va analitzar 

aquesta proposta en la reunió abans citada del 31/05/2019 i es va optar per 

prosseguir l’estratègia actual, ja que “oficiosament”, UMP i Junts ja coneixien, 

almenys de la nostra banda, la voluntat d’arribar a acords.  

 

Va resultar, i això s’ha anat fent públic, que UMP no volia un acord amb 

Alternativa. Nosaltres seguirem apostant per crear bon ambient, presentar 

propostes i estirar el Govern cap a l’esquerra. Després comentarem més sobre 

aquest assumpte en parlar de la Reunió a 4 bandes del dia 09/06/2019.  

 

- Document de mínims d’Unides Podem. Per exposa de forma clara la nostra 

posició, vàrem elaborar i enviar, el dia 5 de juny, un document de mínims 

exigibles que resumia les principals polítiques que volíem defensar que foren 

estrictament extretes del nostre programa electoral. Fou enviat alhora a Junts i 

a UMP (el mateix dia 5). Va ser comentat en trobades informals pels dos actors 

anteriors i hi havia bona sintonia amb aquest document. També hi deixàvem 

clara la nostra posició en un hipotètic futur Govern, que era sol·licitant una 

dedicació exclusiva per dur endavant les principals mesures recollides en 

torn a les Àrees de:  

• Benestar Social 

• Joventut 

• Transparència i Participació Ciutadana 

• Competències puntuals en Educació per dur endavant el Pla Educatiu de 

Ciutat.  

 



 

 

 

Qui vol canviar les coses s’ha de banyar, no esperar que altres ho facin. De fet, 

també s’ha d’explicar que Junts Avançam va proposar que reduíssim el nostre 

document de mínims i que s’integrés en el document de negociació que havien 

elaborat i que havien anat passant a UMP. Ens vàrem negar i vàrem exigir que 

aquest entraria, com a mínim, com un Annex d’un document de pacte més 

reduït. Això finalment va ser acceptat.  

 

- Un dels últims moments importants fou la Reunió a 4 bandes del dia 

09/06/2019. Fou al local de l’Associació de Veïns del Port de Pollença, a les 

09:00 del matí i hi assistiren Junts, UMP, Unides Podem i El PI. Fórem 

avisats i convidats per JUNTS, el dia anterior al migdia (08/06/2019). Per això i 

com dèiem al punt d’Alternativa per Pollença, les explicacions del perquè no 

eren a la reunió s’han de demanar a qui l’organitza, en aquest cas Junts. La 

reunió fou cordial, bona sintonia amb les propostes i la porta oberta a una 

possible entrada en el pacte de govern del PI (amb alguna àrea de 

responsabilitat).  

 

- Assemblea d’avui, dijous 13/06/2019, es convocà amb previsió d’una 

possible votació per aprovar, o no, el pacte de govern que s’hagués posat en 

marxa en cas que l’assemblea de UMP hagués escollit formar govern amb 

Junts (el dilluns 10/06/2019). Com ja sabem, no ha estat així...  

 

- Tots per Pollença: ens ha plantejat poder col·laborar puntualment en algunes 

propostes, se li ha dit que d’entrada resulta evident que no donarem suport a la 

investidura i que la nostra feina estarà a l’oposició, donant sortida al màxim de 

propostes possibles del nostre programa (no hi ha hagut oferta formal per 

entrar al seu govern).  

 

- Actitud proactiva: pensam que destaca la nostra pro activitat i ganes de fer 

feina, no esperar que aquesta vengui tota sola (actitud que s’ha vist més 

reflectida en el PI i també en Alternativa per Pollença). Hem mantingut 

coherència i la nostra fulla de ruta. No devem res a ningú, només al nostre 

programa, propostes i la nostra assemblea.  

 

Punts forts de les negociacions: 

 

No es comenta.  

 

Punts a millorar / tenir en compte:  

 

No es comenta.  

 

Els punts forts i a millorar no es comenten ja que es parla amb Pepe García, que ve per 

explicar la visió d’Alternativa per Pollença. Pepe exposa que: 

 

L’Assemblea d’Alternativa va decidir fer front comú (amb Podem) per les negociacions. 

Opinió de no salvar El PI, i sumar 2 regidors contra UMP i Junts. Exposa que va haver-



 

 

hi descontent i molèstia pel fet que Podem no avisés de la convocatòria de la reunió 

del diumenge 09/06/2019, i que se’n havien assabentat el dia anterior (mateix dia que 

Junts convidava a Podem), a través d’Elena Ballestero (periodista d’Última Hora) i que 

varen cridar al Batle per demanar explicacions i aquest “va donar llargues”.  

 

Michael exposa que:  

 

El front comú com a tal no es va discutir sinó que es va plantejar i repensar la 

possibilitat d’un “comunicat conjunt” i es va decidir no tirar-lo endavant, pel que 

després realment no es va treballar un front comú en cap tipus de reunió (com fer-ho? 

què defensar?...) 

 

Pepe exposa que:  

 

La proposta d’assemblea Municipal segueix en peu, i que si ha de ser real no hi ha cap 

problema en fer-ho. Col·laboració entre partits puntuals, sí... però per fer coses 

aparentment conjuntament i no real, Alternativa no s’hi prestarà.  

 

Jaume exposa que:  

 

Va impulsar el tema de l’assemblea unitària per poder unir l’esquerra.  

 

La conversa prossegueix fent balanç de situacions passades i explicacions del perquè hi 

ha hagut “discussions a facebook”. Al final, de forma conciliadora, es comenten les 

següents accions i actituds a adoptar:  

 

• Plantejar l’assemblea d’esquerres pel setembre, convidant a tots els 

partits d’esquerra (Podem, Alternativa, PSOE, MÉS i ERC) i valorar en 

aquesta la situació de l’esquerra a Pollença.  

 

• Establir nexes de comunicació, es comenta que no tornarà a passar que 

informacions sensibles com la convocatòria de la reunió del diumenge 

09/06/2019 no es comenti amb companys ideològics.  

 

• Treballar en actituds més assertives, no sent l’hostilitat la forma de 

relacionar-nos i començant a valorar així la possibilitat de col·laborar, de 

forma real, en, per exemple, l’elaboració de mocions de forma conjunta.  

 

Agrair, des d’aquesta acta i com es va fer presencialment a la marxa de Pepe García, 

que acudís presencialment a l’assemblea a donar el seu punt de vista i que es pogués 

mantenir una conversa sana i des del debat. Gràcies!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Explicació sessió constitutiva del dissabte dia 15 de juny i punts 

importants del discurs 

 

El dissabte 15 de juny s’ha convocat el Ple de constitució de la nova corporació per la 

legislatura 2019-2023, a les 12:00.  

 

Es conformarà la mesa d’edat amb Miquel Àngel March (president, més edat) i Michael 

L. Muller (vocal, menys edat). Revisaran les credencials i les declaracions de béns 

juntament amb la Secretària.  

 

Hi haurà a continuació la presa de possessió dels regidors i regidores, començant 

per la Mesa d’edat. Es llegirà un text que s’haurà de prometre o jurar (lleialtat a la 

Constitució, al Rei...).  

 

Proposta: prometre per imperatiu legal exposant que la lleialtat, en ple Segle XXI i 

en una democràcia moderna hauria de ser cap a l’Estat i no cap a una figura medieval. 

 

 Fórmula correcta als ulls de l’assemblea.  

 

Seguidament ho faran la resta de regidors/es.  

 

Tocarà a continuació l’elecció del Batle. Es demanarà a cada cap de llista si es vol 

presentar. Només es pot votar a un Batle en concret, no hi ha abstenció. Per tant, si 

per exemple Unides Podem no presenta Batle, n’haurà de votar un altre.  

 

Proposta: presentar-se com a candidat de Batle i votar per nosaltres mateixos 

(evidentment, no votarem a favor d’en Tomeu!) 

 

 Fórmula correcta als ulls de l’assemblea.  

 

A continuació, es farà el recompte. El batle elegit (sense cap sorpreses, serà en 

Tomeu de TOTS). Tornarà a prometre càrrec i se li entregarà la Vara (passarà a 

presidir el ple).  

Es donarà torn de paraula als caps de llista, de menor a major vots, pel que l’odre 

d’intervenció serà:  

- El Pi 

- Partit Popular 

- Unides Podem 

- Alternativa 

- UMP 

- Junts  

- Tornarà a xerrar i tancarà la sessió TOTS.  

 

Proposta: quines coses vos agradaria que diguéssim al torn de paraula del cap de 

llista d’Unides Podem?  

 

 



 

 

 

Es fa una pluja d’idees de temes que poden sortir al torn de paraula, sortint els 

següents...  

 

- Valors principals de Podem 

- Feminisme, com una visió global, com a concepte transversal, com una visió de 

vida.  

- Ganes, Joventut i Transformació política 

- Crida a la participació ciutadana.  

- Benestar Social. 

- Educació (Ciutat Educadora).  

- “Pensa global, actua local”. 

- Si en els debats tothom ha combregat amb les propostes, esperem que torni a 

ser així ara que els mateixos partits formam part de la corporació local...  

- Farem tot el possible per fer valer la Llei i els Drets Humans, i que si es fan 

ordenances a nivell local que contradiuen les bases dignes de la vida humana, 

mos hi trobaran en contra.  

- Volem ser una veu escoltada i pràctica, i fer valer els 6.000€ que cobrarem 

estant a l’oposició.  

- Turisme no pot ser la base fonamental de la vida de Pollença, també hem de 

mirar pels interessos de tothom, i això implica... 

o Diversificar l’economia 

o Tenir cura del medi ambient, canvi climàtic (I ENLLAÇANT amb això, 

punts NO xerrats en campanya com el sector agrari... que és 

important perquè al cap i a la fi ens rodeja).  

o Denunciar l’explotació laboral...  

- Cert que la campanya, a nivell aparent, ha estat neta. Tot i això, estarem 

atents i atentes per denunciar les xarxes clientelars, la vella política, 

l’acompanyar “amablement, com a partit polític, les persones majors a votar el 

dia de les eleccions”, dur llistats del cens electoral a sobre... tot això s’ha 

d’acabar.  

- Volem incloure al màxim el nostre programa electoral, i lluitarem per això.  

- Si es fa un casal per joves, tant de bo, apostarem per l’autogestió i farem valer 

el “amb els joves” i no “per els joves”.  

- Agraïments a tothom que ha permès aquest projecte.  

 

S’acorda que es redactarà el discurs i es passarà pel grup de whatsapp perquè sigui 

valorat.  

 

3. Agraïments diversos 

 

S’agraeix la feinada feta durant la preparació de la candidatura, l’elaboració del 

programa electoral, la col·laboració per organitzar els actes, les hores dedicades al 

projecte, la il·lusió generada, la confiança atorgada alhora de les negociacions... Tot té 

un valor immens i la nostra responsabilitat és fer-ho valer al carrer i a les institucions. 

De tot cor, gràcies!  

 

 



 

 

4. Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 

Elabora l’acta Michael L. Muller Flury  


