
 

Grups de treball del 4 de juliol 2016, resultats del 26J 

Dilluns 4 de juliol, Jardins del Convent, 20:00 h., Pollença.  

Temes a tractar:  

-Anàlisi col·lectiu de la campanya i els resultats del 26J 

Des del Cercle Podem Pollença, no volem començar sense abans agrair que se’ns demani a les bases, les 

quals acabem sostenint en cada poble la organització, la nostra opinió i que aquesta, esperem es tingui en 

compte.  

Com a ràpid anàlisi dels vots, alguns presents comenten que coneixen persones que el 20D votaren a 

Podem, i que ara no ho han fet per com s’han desenvolupat les converses després del 20D, ja que veien 

el seu vot per treure a Rajoy inutilitzat.  

Abans d’entrar a analitzar les qüestions pròpiament plantejades en el document, també es comenta que la 

por al canvi ha estat decisiva, ja que actualment i degut a que en termes macroeconòmics la gent veu que 

hi ha una milloria, molts no han volgut arriscar-se a canviar. 

Cercle i campanya 

El Cercle Podem Pollença ha participat activament en la campanya, tant a través de la col·locació de taules 

informatives en els dies de mercat (tant a Pollença, com en el Port de Pollença), com a través de 

l’organització d’un acte amb la presència de Alberto Jarabo, Antoni Verger i Margalida Quetglas. Tot això 

amb una molt bona col·laboració amb els companys de poble de Més per Pollença. La convivència per tant 

amb altres formacions ha estat molt bona, i marca un bon precedent pel futur.  

A nivell de campanya, pensem que hi ha hagut una falta de connexió amb la gent, degut al dispers i massa 

ampli missatge. El PP ha fet una bona campanya per desviar l’atenció cap als nostres “punts febles” 

(Veneçuela, paralització a Madrid d’obres i inversions, etc.), i ens ha faltat contundència per condemnar i 

demostrar amb fets i no només paraules aquestes acusacions.  

S’ha perdut el missatge dels desnonaments, de la precarietat, de la casta, i això ens ha fet perdre gran part 

del potent discurs inicial.  

A nivell local, se’ns ha fet difícil poder arribar a més gent (tot i haver pujat de vots, no hem sumat tots els 

que havien aconseguit IU, Més i Podem per separat al 20 D) 

 20 D; IU, MÉS i Podem treuen per separat 2.500 vots.  

 26 J; Unides Podem Més treu 1914 vots, 646 vots menys.  

 PP puja en les eleccions del 26J, sobretot al Port de Pollença.  



 
Pensem que no haver pogut demostrar en termes municipals que podíem governar (no vàrem entrar amb 

cap regidor a les passades eleccions municipals), fa que molta gent no ens conegui i que no hi hagi una 

connexió. Això, sumat al desencant d’una gran part del sector nacionalista de Més, que no volien votar la 

coalició, pot explicar els resultats obtinguts.  

També hi ha l’error de plantejar l’atac com un llamp, l’assalt al poder, quan s’hauria d’haver plantejat un 

camí més pausat i preparat pels canvis: “havíem de sortir a guanyar el 26 J, igual que el 20D, però l’error 

va ser anar de guanyadors aquesta vegada”.  

Factors que han influït en el territori 

En general, tots els factors de la llista han influït. Afegim a la llista, dos factors fonamentals que són mitjans 

de comunicació, i moderació del missatge de casta.  

Han influït molt: Dret a decidir (Espanya interior està en contra dels catalans i això ens ha fet perdre vots 

allà, tot i això MANTENIM que s’ha de prosseguir en aquesta línia per mostrar coherència). Veneçuela (ha 

fet mal i també ha estat una demostració de falta de contundència per part del partit. A cada atac fals, 

querella, i així fins que es cansin, mà dura amb les mentides). La por que Podem pugui governar (decisiu, 

com comentaven abans, molta gent ha votat al PP sense saber res de política perquè arribava Podem, falta 

cultura democràtica en aquest país i és tasca nostra prosseguir amb la lluita perquè la cultura creixi). Mitjans 

de comunicació (nefastos i creadors de polèmiques, ara ens donen com perdedors quan tenim un resultat 

històric, ens estendríem molt però són dels principals responsables).  

Han influït mitjanament: conversacions d’investidura després del 20D (molta gent desencantada amb el 

no treure Rajoy de la Moncloa), discurs socialdemòcrata (error gravíssim de Pablo Iglesias, campanya 

massa intel·lectual pel que la gent pot arribar a entendre), mà estesa al PSOE (estratègia massa pobre i 

poc contundent, demostrant debilitat i una mossegada de llengua constant per no recriminar al PSOE el que 

és: vella política i un partit que o es transforma, o el soterrem). Ajuntaments del canvi (haurien pogut influir 

més positivament, però els mitjans i la caverna mediàtica han fet una bona feina de treure a relluir els errors 

i no les coses positives que són moltes).  

No han influït gaire: Aliança amb IU (menys influència de l’esperada, segurament perquè a nivell Balear IU 

no té una presència molt forta, i pel que comentàvem de la desconnexió amb la gent del nostre poble), 

Breixit (no creiem que ha afectat perquè molta gent no es creia les mentides dels altres partits dient que 

nosaltres volíem destruir Europa), Debats electorals (“soporífers”, Pablo Iglesias en estat mínim de 

rendiment i com deia Monedero, un Lleó engabiat. Hauria d’haver tret més ràbia i deixar de tendre tant la mà 

al PSOE, ja que els indecisos van acabar pensant que per votar a Podemos i PSOE, si tanmateix s’havien 

de ajuntar, millor votar al ja conegut i no a lo nou), Àudios de Fernández-Díaz, gens, trist però aquest país 

va a votar com si jugués el seu equip de futbol). Espots electorals (il·lusionava als militants que són a la 

pàgina de Podemos, facebook. A la resta, segurament els entrava per una orella i els sortia per l’altre).  


