
 

 

 

REUNIÓ GRUPS DE TREBALL 

Reunió del Cercle Podem Pollença, celebrada el 25 de novembre de 2016 a les 19.30h. 

Lloc: Taverna dels jardins Joan March. 

 

 

Just abans d'iniciar la reunió va entrar a saludar-nos Miquel Àngel Sureda, regidor de 

l'ajuntament de Pollença. Vam aprofitar per transmetre-li el nostre descontent amb l'actitud del 

batle de no atendre la nostra sol·licitud de reunió, registrada el mes d'agost. Miquel Àngel es va 

comprometre a parlar amb el batle i a fer tot el possible perquè se solucioni. 

Temes: 

1. Ple i reunió amb el batle 

2. Manifest de Sineu 

3. Revista i finançament 

4. Preparar reunió en Jesús Jurado 

 

 

 

 

1. Ple i reunió amb el batle 

Després d'haver enviat el document als partits de l'oposició perquè demanessin en el ple els 

motius de l'actitud del batle de no atendre la nostra sol·licitud a una reunió, ens havien contestat 

únicament Alternativa i el Pi. 

Marina Llobera ens va comunicar que per aquest ple era impossible ja que tenien moltes 

preguntes endarrerides, oferint-se per a un pròxim ple. Martí Roca va dir que no hi havia cap 

inconvenient i que ho faria. No obstant això en el ple ningú, absolutament ningú va fer la 

pregunta, incloent Marti Roca. 

Acords: 

Per tant creiem necessari fer públics els fets tal i com es va fer als partits polítics, remarcant la 

necessitat que Podem sigui a  les institucions per transformar-les, creant més participació i 

transparència.  I defensar el bon us de les institucions i  la protecció tant del ciutadà com de la 

mateixa Administració. 

 



2. Manifest de Sineu 

El Cercle Podem Pollença ja es va expressar en referència a aquest tema en reunió celebrada el 

12 d'octubre, afegir que considerem si hi ha d'haver debat i aquest ha d'estar sempre obert a 

Podem. 

 

3. Revista i finançament 

En relació a la proposta de crear una revista o butlletí: 

 Parlar amb Jesús Jurado a la propera reunió de les possibilitats de finançament. És un 

tema que ens comenta Àngela que es va abordar en la comissió de participació del CM. 

 Que sigui trimestral. 

 Si pot ser conjunta amb altres municipis i a nivell autonòmic. Amb una secció de notícies 

autonòmiques a la qual cada poble afegiria les seves fulles de la secció local. Si no fos 

possible l'anteriorment citat es faria una revista, un butlletí, local. 

 Tot i tenir una mica de por per la feina que això suposa, ens veiem capaços de portar el 

projecte endavant. I creiem que això suposa un avanç per arribar a més gent a nivell 

local, als que no ens segueixen per les xarxes socials, als municipis més propers que no 

tenen cercle. I també a més del que es fa a nivell local, la possibilitat que es conegui la 

feina que fa Podem en les institucions. 

 

 

 

4. Preparar reunió en Jesús Jurado 

Pau es posa en contacte amb Jesús per concretar els punts de la reunió i la data. 

 En principi seria el proper divendres a falta de confirmació de l'hora. 

 Els temes a tractar serien:  

-La revista i el seu finançament. 

-Explicació de com fer propostes i la interrelació entre cercles i institucions autonòmiques.  

-Formació sobre municipalisme. 

L'ordre del dia queda igualment pendent de concreció. 

 

 

5. Precs i preguntes 

Cristòfol ens comenta que hi ha inscrits que reben informació a nivell nacional i que no obstant 

això no la reben del Cercle, li comentem que no disposem del llistat d'inscrits al municipi i que 

és una cosa que venim reclamant. 

També proposa que s'estudiï la possibilitat de fer les reunions a l'Ateneu, pagant una quota com 

a grup, donades les males condicions, manca de calefacció, la no accessibilitat per a persones 

amb mobilitat reduïda i donada la disponibilitat dels espais públics tancats. 



 

 

 

 

 


