
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de novembre, celebrat el dia 13 de novembre del 2019, a 

les 19:30 al Club Pollença, Pollença.  

Persones assistents: 5 

 

➔ Temes a tractar: 

1. Valoració eleccions generals 10N. 

2. Diversos (Ple Ordinari novembre, mocions, ...) 

 

➔ Desplegament dels temes 

1. Valoració eleccions generals 10N. 

 
 - El resultat de les Eleccions a Pollença és molt positiu. Ens dona confiança i ens fa 

veure que s’està confiant en el projecte. Addicionalment, el bloc d’esquerres és molt 

superior al bloc de dretes, el qual hem d’aprofitar i hem de transformar a que es 

reprodueixi a nivell autonòmic i, evidentment, a nivell Municipal. El missatge? Vota a 

les polítiques i la ideologia, no única i exclusivament a la persona.  

També aprofitem des d’aquí agrair les milers de persones que han tornat a confiar en 
el projecte d’Unides Podem, i especialment a les 1.431 persones que ho han fet a 
Pollença. No era fàcil 
 

- Preocupa la pujada de VOX a Pollença, de 440 a 611 persones.  

I també volem expressar la nostra preocupació per l’entrada massiva de VOX, el partit 
d’ultradreta (recordar que governa amb el PP i el gairebé desaparegut Ciutadans a llocs 
tant importants com Madrid i Andalusia), un partit que és obertament racista, xenòfob, 
homòfob, que realitza propostes anticonstitucionals com eliminar les autonomies o 
algunes televisions autonòmiques... vaja, de tot menys un canvi de progrés, amb 52 
diputats i diputades. També ens preocupa, que a Pollença hagin augmentat de 440 a 
611 vots. No hi ha espai per l’odi ni per la intolerància. Es combatrà i lluitarà amb la 
veritat contra el discurs de l’odi i la mentida. Ni un pas enrere. 
 

 

- El pacte d’esquerres era molt més fàcil el 28A.  

Volem començar avui, i sabem que surt clarament del propòsit d’aquest Ple, celebrant 
el preacord anunciat ahir entre Unides Podem i el PSOE a nivell Estatal. Esperem que el 
Sr. Pedro Sánchez pugui dormir bé, perquè si ho havia de fer amb la dreta i l’ultradreta 
governant, li farien falta unes quantes til·les.  
 

- No era necessari anar de nou a eleccions.  

- PSOE s’ha de vigilar com “maquina” perquè Podem no quedi eclipsada.  

- Catalunya serà un tema clau. Diàleg, referèndum autodeterminació?  

- S’ha de ser proactius en el conflicte català: organitzar referèndum vinculant sobre 

monarquia i república.  

- S’ha d’anar de cap cap al model Portuguès.  



 

- El preacord marca línies clarament progressistes que s’han de desenvolupar encara 

més i profunditzar: pujada SMI als 1.200€ amb aplicació progressiva, restricció en els 

preus del mercat del lloguer.  

- A esperar el repartiment de responsabilitats de Govern.  

- És hora de fer un cordó sanitari d’una vegada per totes al partit d’extrema Dreta.  

- S’ha de combatre, com a Alemanya, amb molta contundència contra els actes 

feixistes (alçades de braç, mostres de bandera, etc.).  

- La crisis migratòria és una problemàtica real que afecta a la ciutadania i la preocupa, 

no es pot deixar a VOX monopolitzar el discurs sobre aquesta temàtica. I no només 

parlem de les persones que per desgràcia arriben en pastera, també és un problema la 

gent que surt d’Espanya a per noves oportunitats i que ens deixa sense població 

activa.  

- Es necessita l’arribada de persones estrangeres ja que la població activa no és 

suficient i no ho serà en els pròxims anys, no hi ha natalitat i també és una 

problemàtica que ha monopolitzat VOX.  

- S’ha de xerrar més de progressivitat en els tributs i impostos, fent que qui més té, 

més paga, i qui menys, menys. Ja que l’únic discurs que s’ha escoltat clar en aquest 

últim sentit (la classe obrera, menys impostos), VOX de nou.  

- s’ha blanquejat a VOX des dels mitjans de comunicació i també des dels propis 

partits, ha faltat mà dura contra ells en els debats i en el dia a dia, inclús des d’Unides 

Podem.  

- L’Espanya buidada, és un discurs molt nou que no ha acabat de calar però és molt 

positiu i Unides Podem se l’ha de fer seu.  

- Feina pel concepte i la realitat que Espanya és un país Plurinacional.  

 

- Les llengües s’han de blindar per constitució i Estatuts de cada CCAA.  

 

 

2. Diversos (Ple Ordinari novembre, mocions, ...). 

 

Yolanda exposa que varen mirar la potabilitat de l’aigua del domicili: Cloro, desitjable 

ha d’estar a 2, a la Cala Sant Vicenç 0,05. Salinitat hauria d’estar+- 400, 2130. 

Alcalinitat hauria d’estar en un color blau, i l’aparell, que marca a 200 parts per milió, 

ha passat la dosis i no ho va marcar. Duresa hauria de marcar de forma desitjable de 

25-30, a la Cala Sant Vicenç 70 (70 mg per litre). La osmosis no és suficient per tractar 

l’aigua.  

 

Tema pendent, bicicletes: veure informació contrastada, i presentar moció / xerrar 

amb Albert i equip de Govern.   

 

Crosses que són a la Residència, posar-les a disposició dels centres de Salut i fer un 

sistema de préstec gratuït: MOCIÓ.  

 

Com està el tema del bus que pugui portar alumnes de Montision i Sant Jordi a la Cala 

Sant Vicenç...  

 

 

Signat, Podem Pollença 


