
 

Català 

17ª Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el de 10 d'octubre del 2014 
a las 19:00h a Jardins Joan March a Pollença. 

Assistents: 15 persones 

Ordre del dia: 

 
1.Eleccions municipals i autonòmiques (II). Proposta unitària d'Alternativa per Pollença 
2. Aprovació actes anteriors 15 i 16. 
3. Informacions diverses dels grups de treball. I votació sobre la necessitat de traslladar la propera 
assemblea 18 a la plaça. 
4. Precs i preguntes 

Assisteixen alguns components Alternativa que ens fan saber que han parlat amb la premsa que podria ser 

que la premsa posés una altra cosa i ens avisen que ells únicament els hi han dit el que nosaltres els vam 

comunicar per correu, la bona acceptació i el nostre interès. 
 
Es van fent preguntes a les quals van contestant els diferents membres d'Alternativa. 
Ens diuen que ells tenen més experiència i més antiguitat i que unir-nos seria sumar idees, tenir més solu-

cions i la possibilitat de per Podem Pollença de tenir un espai públic cobert. 
Deixen clar que per a ells el nom que ha de portar aquesta unió és el d'Alternativa ja que ja hi ha una feina 

feta d'anys. 
Que l'aplicació extricta dels drets humans no és possible ja que no pot ser d'obligat compliment per als pos-

sibles càrrecs polítics,que no es pot obligar a posar en joc el càrrec que s'ocupa, que cal tenir una gran 

massa social darrere (nomenen com a exemple a Gandhi) per fer-ho que no obstant això cal aprofitar les 

institucions per treballar-hi. 
No són partidaris de fer llistes obertes ja que segons ells a Pollença la gent no participa i a més seria molt 

complex confeccionar una llista ja que no se sol trobar gent disposada. 
No són partidaris que sigui una Assemblea oberta a tota la ciutadania ja que els membres haurien de ser de 

ideologies afins. 
Que en l'assemblea no han d'existir grups de pressió i que s'ha de realitzar un feina conjunt sobre temes 

municipals. 
Que ja tenien candidata per a les eleccions i que és Marina, davant la nostra reacció Marina diu que ella 

posa el seu càrrec en mans de l'Assemblea però que cal tenir en compte que ja hi ha molta feina feta. 
 
Des Podem Pollença hi ha dues postures: 
• Per una la de defensar tot allò que proposa Alternativa. Que la unió era un fet que es va decidir en 

la passada Assemblea. Que no hi ha cap esborrany que pugui entorpir aquesta unió i per tant no cal esperar 

al que es decideixi en l'Assemblea Ciutadana. 

• I d'altra banda la de sentir-se enganyats en percebre que les respostes donades per Alternativa no 

es corresponen a la proposta inicial enviada per correu electrònic i tractada en l'última Assemblea. Que cal 

esperar al que es decideixi en l'Assemblea Ciutadana. 

Davant les presses d'Alternativa per començar a treballar a les eleccions i la necessitat 
d'una resposta ràpida, es decideix convocar una Assemblea Extraordinària el 14 d'octubre 
del 2014 a les 19:00 h als Jardins Joan March. 
 


