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Assemblea Podem Pollença 

Assemblea número 55, celebrada el dia 18 de desembre del 2020, a les 18:45 h a 
Pollença, telemàtica (MEET) 

Persones assistents: 7 

 

➔ Ordre del dia: 

1. Resum i balanç any 2020.  
2. Assumptes pendents a tractar (reserva marina badia, notes de premsa 

pendents....).  
3. Precs i preguntes. 

 
➔ Desplegament de punts 

1. Resum i balanç any 2020.  
 
Marc: Plenaris, densos, casinos, temes acumulats... prepotència del batle... molta 
sorpresa. També sorpresa per part de Junts Avançam, sembla que ara que són a 
l’oposició saben resoldre tots els problemes i quan governaven no feien.  
 
Bona feina per part del grup i de la transparència en els assumpte tractats,  
 
Manolo: crítica, pujada preus escoleta Municipal La Gola, es mereixia una mobilització 
i no va ser-hi. Pujada de sous de l’equip de Govern, i pujada d’escoleta? S’hauria 
d’haver convocat manifestació. Es fa una tasca, igualment, forta i reconeguda per part 
d’Unides Podem.  
 
Gloria: exposa que no pot opinar en moltes coses perquè s’ha incorporat de nou fa 
poc, ara torna a estar animada i vol que tot es mogui i participi més la ciutadania. Hi 
ha informació al grup i això s’agraeix molt.  
 
Adrià: participació irregular en el grup, falta de temps..., sensacions bones perquè la 
gent que dona call dia a dia treu resultat, s’està fent renou, hi ha moltes coses que si 
no fos per nosaltres no es sabrien. Una defensa clara dels interessos de la ciutadania, 
això es nota.  
 
Sobre l’hort urbà, està anant molt bé, molt bona funció. Tasques dividides, Adrià fa 
d’assessor tècnic, Grup de voluntaris s’està consolidant, creació de vincles, la feina 
surt... és una sorpresa perquè l’hort és l’únic on ell treballa que està composat per 
voluntaris. Molta feina darrera... Projecte intergeneracional. S’han de pagar llavors, 
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abono, lloguer, maquinària... Es pensava es podria comptar amb subvenció de caire 
social, però com són associació cultural, han estat exclosos.  
 
Pau: elements positius, feinada que es fa i sobre tot la frustració de pegar-te hòsties, 
de tenir un mastodòntic que et posa barreres i si no piques com una mosca, ningú 
sap que existeixes.  
 
Línia del partit, consider que a nivell ideològic, a nivell local, em sent 100% identificat, 
del grup de Pollença. Ganes de pegar bufetades, en el sentit que l’esquerra està 
perduda, no hi ha un objectiu comú, no es sap on fer l’ou. En temps d’incertesa, per la 
COVID-19, com més se tardi hi haurà més radicalització... i la dreta sortirà reforçada. 
Els votants de la dreta no tenen motius per deixar-los de votar.  
 
Però això, l’esquerra no té una alternativa potent a aquest govern. A política si no tens 
majoria, no pots fer res.  
 
Falta d’escolta increïble de la classe política cap a la ciutadania. Ningú s’escolta i la 
dreta va a la seva bolla. Fan el que volen,  
 
L’esquerra no hi ha lideratge ara, ni tenen un projecte que pugui il·lusionar...  
 
RESUM INTERVENCIONS POSTERIORS SENSE PERSONALITZAR-LES:  
 
L’esquerra està més a prop de la dreta que de l’esquerra, en general. S’ha perdut el 
nord, i ens falta tenir un projecte transversal.  
 
Més mobilització, més radicalitat ideològica. La gent els vota, no es fixa amb les 
polítiques, et voten per qui ets...  
 
 
 

2. Assumptes pendents a tractar (reserva marina badia, notes de premsa 
pendents....).  

 
Pendents de comunicar:  
 

- Comunicació modificació reglament prestacions Serveis Socials... no estan fent 
res. S’ha de denunciar. Falta tràmit d’audiència pública i consultes prèvies... 
(20 dies hàbils) +  aprovació inicial (30 dies hàbils) + aprovació definitiva.  
 

- Comunicació sobre posicionament Romanent, exposar la proposta que vàrem 
fer i la no-resposta obtinguda.  
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- Pendent consultar projecte reforma Hotel Formentor.  
 

- Pendent veure mocions de Bóquer (manteniment), Pollença ciutat 
educadora...  
 
 

3. Precs i preguntes. 
 

No hi ha precs ni peguntes.  

 

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


