
 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 
l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i 
aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent  

 

MOCIÓ PER UNA APERTURA A LA CIUTADANIA DE LA TALLADA I 
PREPARACIÓ DE PI DE SANT ANTONI 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Aquesta legislatura 2019-2023 només haurem viscut 2 vegades la festa de Sant Antoni, 
amb la coronació d’un Pi al Port de Pollença i un altre a Pollença. A l’any 2020 es va 
descobrir per part d’Unides Podem com el dia escollit per tallar i preparar el Pi del dia 
17 de gener de cada any no sol ser un dia del que es faci molta publicitat ni que sigui 
un acte obert a la ciutadania.  

 

Després de viure-ho així, es va pensar que seria el moment de plantejar que qualsevol 
ciutadà/na tengui l’opció d’anar a Ternelles el dia que comencen els preparatius d’una 
de les festes més importants del Municipi. La tallada i preparació del pi implica veure 
quin s’ha escollit, com es talla, com s’ha de transportar fins un lloc clar, quines eines 
s’utilitzen per llevar-li l’escorça, com es mesura per saber-ne l’alçada, com es col·loquen 
les cordes, ... tot, en un ambient festiu on no manquen les xeremies i un berenar de 
torrada que és un tast del que ens espera la nit dels foguerons i el dia següent.  

 

Un esdeveniment així no pot ser reservat, sense motiu aparent, a algunes persones 
dependent de l’amistat que es tengui o de qui estigui governant. La presència dels 
membres de la Comissió de Festes és indispensable, sense cap dubte. Tot i això, però, 
hi ha altres persones que acudeixen perquè són “amics de”, o “familiars de”, i això, a 
l’any 2022 a punt d’entrar al 2023, no ho hauríem de permetre.  

 

La proposta és simple, i segurament podria ser liderada de bon gust de forma conjunta 
i coordinada per les Àrees de Joventut, Festes i Participació Ciutadana. Un mes abans 
de la data de tallada dels pi (de Pollença), es podria obrir un formulari d’inscripció (que 
compleixi amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals), en el qual tot ciutadà/na de Pollença es podria inscriure per sol·licitar 
entrar en un sorteig per poder accedir a veure la tallada i preparació de l’arbre. 
Prèviament, s’haurà de definir per la Comissió de Festes i l’Ajuntament de Pollença 
quantes persones poden pujar a participar de la festa, reservant un % de persones a 
les que resultin guanyadores del sorteig. Aquest es faria 1 setmana abans de la data 



 

escollida a la ràdio Municipal en directe i publicant-se els resultats a les xarxes socials 
de l’Ajuntament. Les persones que fossin escollides en el sorteig no hi podrien 
participar de nou els 5 anys següents.  

 

Des d’Unides Podem Pollença ens oferim a treballar en la proposta amb les Àrees abans 
esmentades i les que es considerin adients. Per tot l’anterior, el Grup Municipal 
d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença presenta al Ple per a la seva consideració 
i acceptació si escau, els següents 

 

ACORDS 

1. L’Ajuntament de Pollença insta a la Comissió de Festes de Sant Antoni a que es posin 
en marxa els mecanismes i les eines disponibles per tenir una apertura a la ciutadania 
de la tallada i preparació del Pi de Sant Antoni, en coordinació amb el propi 
Ajuntament per determinar les persones necessàries per dur a terme cada tasca 
preparativa.  

2. Les Àrees de Joventut, Festes i Participació Ciutadana s’encarregaran de crear un 
procés senzill i eficient perquè la ciutadania que ho desitgi pugui inscriure’s a participar 
en un sorteig que permeti poder accedir a Ternelles i veure i participar en els 
preparatius del pi.  

3. El sorteig es realitzarà a la ràdio Municipal en directe, publicant-se els resultats a les 
xarxes socials de l’Ajuntament. Les persones que resultin escollides no es podran 
apuntar a sortejos d’anys posteriors durant 5 anys.  

 

 

 

 

Pollença, 12 de desembre de 2022  

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

Al Ple Corporatiu del 08/12/2022 


