
 

 

 

Ple Constitutiu Legislatura 2019-2023 

 

➔ Introducció explicativa 

Aquest document recull la fórmula de presa de possessió del regidor electe d’Unides 

Podem, Michael L. Muller Flury, així com el discurs posterior a l’elecció del Batle de 

Pollença per a legislatura 2019-2023.  

 

 Fórmula de presa de possessió 

Sí, promet per imperatiu legal. Perquè un càrrec públic, en ple Segle XXI i en una 

democràcia, suposadament moderna, hauria de mostrar lleialtat cap a l’Estat i la seva 

ciutadania, i no cap a una figura medieval com és la d’un Rei. Per això, i des d’on 

sigui, salut i República.  

 

 Discurs posterior a l’elecció del Batle de Pollença 

Bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per haver vengut aquí, a un moment tant 

important com és la constitució del nostre consistori pels anys que venen. Gràcies a la 

resta dels regidors i regidores, secretària, interventor i el personal d’aquesta casa que, 

sigui quin sigui el color polític del moment, mantenen en ple funcionament la nostra 

institució més propera, que és l’Ajuntament de Pollença.  

Avui ens trobam com observadors i partícips, a la vegada, d’un relleu. Un relleu on, 

desgraciadament, Unides Podem i els seus valors tendran un paper limitat. Però no és, 

ni molt menys, una rendició. La defensa dels Drets Humans, l’Educació, la 

potenciació de la Comunitat, la Transparència, l’Anticorrupció, l’Ètica, la 

Moral i el Feminisme seran una constant en el nostre dia a dia. I precisament cal la 

visió feminista, un concepte transversal que és, molt al contràriament del que 

habitualment es pensa, una visió de vida. La defensa de la vida digna de les 

persones, de l’entorn, de les relacions interpersonals i de la justícia social. Tot 

forma part de la nostra bandera, la qual volem clavar, que es vegi ben alta, i que no es 

mogui. Perquè contemplar la vida més enllà del quotidià i pròxim fa reflexionar. Així 

que, com diu el lema, “pensa global, actua local”.  

I actuar vol dir participar. Ja donava les gràcies a tothom qui ha vingut avui en aquest 

Ple que té característiques úniques que només es reprodueixen cada 4 anys. Vos 

convid, ara, a que vengueu al màxim de plens possibles, a que participeu en la vida 

política i a que faceu al·legacions quan es publiquen noves normatives. Agafem, 

conjuntament, la responsabilitat de no només votar cada 4 anys. La participació 

ciutadana implica responsabilitat i sentir-se part dels canvis que ens enrevolten. I la 

política, per molt que es digui “a mi no m’interessa” o “jo no me’n enter”, aquesta ens 

rodeja i condiciona pràcticament cada passa que donam en el món on vivim. Com deia 

Kate Millet als anys 70, “lo personal és polític”.  



 

 

 

Nosaltres participarem al màxim. Tenim un missatge clar a desenvolupar, i és el de fer 

valer les nostres ganes, la nostra joventut i afany de transformació política al 

nostre Municipi. Lluitarem, des de la nostra posició, per ser una veu escoltada i 

pràctica, així com fer valer els 6.000€ que cobrarem anualment pel fet d’estar a 

l’oposició. I això es fa, per exemple, defensant canvis i millores en l’atenció oferta 

des de Benestar Social (més grups d’intervenció psicosocials i psicoeducatius, 

millores en el Servei d’Ajuda a Domicili, treballar contra els estigmes, els rumors, 

dignificar i apropar els Serveis Socials a la ciutadania), també implica aconseguir que 

Pollença sigui Ciutat Educadora (per preparar el jovent per la participació ciutadana, 

l’esperit crític, la coeducació, els camins escolars, la implicació de pares i mares en 

l’educació dels seus fills i filles....), defensar que el turisme no sigui la base 

fonamental de la vida de Pollença (posant l’interès i la mirada en el benestar i les 

necessitats col·lectives i no sols en la defensa d’uns pocs). I precisament això últim es 

fa, per força:  

• Diversificant l’economia (tecnologia, petita indústria) 

• Tenint cura del medi ambient, parlar sobre el canvi climàtic, potenciar i 

xerrar d’aspectes gens tractats en campanya com és el sector agrari i tot el 

que l’envolta (perquè sí, no dignificar la tasca de qui cultiva i ens recorda les 

nostres arrels és menysprear la seva importància) 

• Denunciant l’explotació laboral 

• I no conformant-se amb la idea que els canvis sociopolítics i socioeconòmics, 

no són possibles.  

Si fos així, el jovent no hauria estat, per exemple, al centre o un dels temes més 

tractats abans de les eleccions. Veurem si ara les paraules prèvies a la consecució del 

poder executiu, se les ha emportat el vent o tendran alguna aplicació pràctica. En tot 

cas, seguirem defensant espais per joves, i que a final de legislatura s’hagin aixecat 

casals que siguin autogestionats, donant confiança i esperança al jovent perquè es 

senti, efectivament, un subjecte de Dret. I, de passada, vigilarem que es compleixi allò 

que el partit que ha guanyat les eleccions deia en campanya (cit textualment) “la 

política amb els joves i no per els joves”.  

Veurem també si l’ambient dels debats electorals on tothom semblava combregar amb 

certes polítiques de gran importància, segueix en peu. No seria sa, correcte, ni just per 

qui va anar a votar, veure com les consignes i paraules de setmanes enrere resulten 

ser buides i més pròpies d’una obra de teatre. Cert és que la campanya, almenys a 

nivell aparent, ha estat neta. Tot i això, ara, restarem ben atents i atentes per 

denunciar xarxes clientelars, denunciar la vella política, denunciar que s’acompanyi 

“amablement com membre d’un partit polític les persones majors a votar el dia de les 

eleccions” i que es duguin llistats del cens electoral a sobre o, finalment, que una 

persona defensi públicament el seu “compromís personal” per dur endavant una 

mesura concreta. La sobirania no pertany a una persona, sinó al poble.  

Ara, i aniré acabant, li vull dir al Sr. Batle que ens tendrà al costat per fer valer les Lleis 

superiors i els Drets Humans, i que ens trobarà en contra quan decisions polítiques 

contradiguin les bases dignes de la vida humana. És el nostre deure incloure al màxim 

les mesures del nostre programa electoral, pel que ens hi deixarem la pell.  



 

 

 

No vull tancar aquesta intervenció sense abans mostrar, de la forma més sincera que 

puc, un agraïment a totes les persones que han participat, ajudat, col·laborat i permès 

aquest projecte. Han estat mesos de molta feina, moltes hores de dedicació i de 

tensió. Alegries, ràbia i inclús plors d’esgotament. Venim de molt més enrere que finals 

de l’any 2018, ja que Podem va néixer a l’any 2014, i algunes persones, hi hem estat 

des d’aquell moment.  

 

Gràcies a les que han treballat tots aquests anys, les que han arribat més recentment i 

han format part de la nostra llista i les que queden per arribar. També hi ha noms 

propis a destacar. Pau Noguera, sense qui no seríem aquí on hem arribat. Una gran 

persona que ha treballat molt dur i que mereix tot el reconeixement possible, gràcies. I 

moltes altres persones que, des d’on han pogut i des de la seva posició, ens han 

recolzat durant tot aquest procés: Caterina Fuster, Guillem Crespí, Daniel Balinhas, 

Jaume Torrens, i podria seguir una bona estona... I gràcies també, a les 505 persones 

que ens varen atorgar el seu vot de confiança. Vos escoltarem, rectificarem si hem de 

rectificar i farem valer la força que com a poble ens heu transmès. Sentim un orgull 

immens que hagueu confiat amb nosaltres, no us defraudarem. Volem que junts i 

juntes, amb les nostres ganes, joventut i afany de transformació política, poguem 

trobar-nos una Pollença progressista que mira cap al futur amb el cap ben alt, sent una 

comunitat unida, diversa i defensora de la justícia social.  

 

Com deia uns minuts abans, tenim una bandera a clavar, que es vegi ben alta, i que no 

es mogui. Començam avui, gràcies a tots i totes.  


