
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de octubre, celebrat el dia 9 d’octubre del 2019, a les 19:30 

al Club Pollença, Pollença.  

Persones assistents: 5 

 

➔ Temes a tractar: 

1. Valoració proposta ATENEU (preu, etc.). 

 

2. Possibles punts Assemblea Unitària Esquerres 

 

3. Possible Moció per novembre? 

 

 

➔ Desplegament dels temes 

1. Valoració proposta ATENEU (preu, etc.). 

 

L’acta que se’ns va passar des de l’ATENEU diu el següent:  

 

 
 

Actualment el nostre compte de Caixa Colonya té ingressats 478,91€ (ingrés fet per 

l’Ajuntament de Pollença dia 04/10/2019), a falta de pagar 20€ per poder comptar amb 

una targeta de dèbit (compres diverses, internet, etc.).  

 

Proposar quedada amb en Pepe, per valorar aspectes pràctics de l’Ateneu i diversos 

dubtes.  

 

2. Possibles punts Assemblea Unitària Esquerres. 

 

Junts i Alternativa han accedit a seguir la iniciativa.  

 

 



 

Proposta de TEXT:  

Convoquem per obrir un espai de reflexió de l’esquerra existent a Pollença, i, esperem, 

un espai també de feina conjunta, amb uns marcs definits, unes normes, uns objectius 

i cooperació en aquests 4 anys de Govern de dretes a Pollença.  

 

Què ens uneix, de ben segur? Propostes programàtiques fetes abans de les eleccions. 

De fet, per exemple, hem començat a desenvolupar de forma separada amb 3 

mocions, 1 per cada partit (Transparència i Participació, Emergència Climàtica i 

Escoleta Municipal 0-3 anys Pollença).  

 

Aquest espai d’assemblea podria servir, ara a nivell inicial, per veure com poder treure 

endavant els punts en comú que tenim a nivell de proposta i ideològic. Presentem 

esquemàticament la proposta, anant dels punts més immediats fins a un, perquè no, 

futur assolible:  

 

1. Convocar la primera assemblea unitària d’esquerres fent-la oberta a la 

ciutadania, fent difusió conjunta i plantejant els següents punts:  

 

a. Quins punts tenim en comú dels nostres programes electorals? 

Podem fer-hi feina i que emanin propostes concretes de l’Assemblea 

per intentar dur aquests punts endavant? Que tots els partits ho 

incorporem per igual? (mocions conjuntes, declaracions, etc.).  

 

b. Crida a la gent d’esquerres: veniu, participau, anem a crear un espai 

comú que ens pugui arribar a marcar el rumb.  

 

c. Quin tipus d’oposició podem fer? Quines sinèrgies comunes podem 

desenvolupar? I la ciutadania, què en pensa del nostre paper? I del 

que hauríem o podríem tenir? Podem marcar estratègies conjuntes 

per les sessions Plenàries?  

 

2. Definir el marc “estructural” de l’assemblea.  

 

a.  el nivell organitzatiu: difusió exterior, rols?, feina amb els 

tècnics/ques de l’Ajuntament (repartiment feina), etc. 

  

b. Representació per partits? Qui participa a l’assemblea? Sempre 

obertes? Sempre convocant tota la ciutadania?  

 

3. Funcionament com a eina pedagògica: quins debats podem crear per fer 

partícip a la ciutadania? (model Ateneu, molt positiu [cinefòrum, 

conferències, etc.].  

 

4. Compromís ferma dels membres de l’assemblea de defensar la justícia i la 

cohesió social, així com també 3 eixos fonamentals: DDHH, Feminisme i 

Ecologisme.  

 

 



 

3. Possible Moció per novembre? 

Serveis Socials. Veure canvis possibles. Analitzar possibles reunions amb Batlia per 

exposar proposta.  

Moció de les Fonts, esperar a una altre època. 

Signat, Podem Pollença 


