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El 27 de maig vota
Alternativa. Esquerra Unida – Els Verds
FEIM FALTA
Els quatre darrers anys hem demostrat la feina
que podem fer. Han estat quatre anys d'intens
treball
presentant
projectes,
instàncies,
denúncies, crítiques... No tenir representació a
l'Ajuntament ha servit d'excusa a l'actual equip
de govern per dificultar el nostre treball, no
deixant-nos participar en la tertúlia de la ràdio
municipal o no donant-nos accés a informació
pública. Ha arribat el moment d'acabar amb
aquesta excusa i obtenir una representació que
serveixi per a acabar els projectes iniciats i
començar-ne de nous.
Amb una representació d’Alternativa a la Sala la
ciutadania pot estar segura que la seva veu serà
escoltada i que es cercaran solucions als
problemes quotidians.

FEIM
FALTA
PER
A
CIUTADANIA MÉS INFORMADA

UNA

El primer pas per actuar i transformar l'actual
realitat del municipi és estar informat, i fins ara
el nostre Ajuntament s'ha distingit per la seva
falta de transparència i claredat.
En aquests quatre anys hem sofert, igual que la
resta dels ciutadans, la falta de resposta a la
major part de les instàncies presentades a
l'Ajuntament.
Encara en aquests moments ens trobam en un
litigi administratiu per saber el nombre
d'infraccions urbanístiques del municipi i com
s'han gestionat. També podem recordar
l’ocultació de l'estudi sobre metalls pesats del
Torrent de San Jordi.
A altres Ajuntaments és normal publicar tota la
informació pública en les seves pàgines web,
des de les actes a les llicències d'obres passant
pels plans urbanístics. Amb la nostra presència a
l'Ajuntament
aquest
aspecte
millorarà
ràpidament. Tota la informació que tinguem la
publicarem immediatament en el nostre blog,
que seguirà essent un mitjà obert de comunicació
amb la ciutadania. Igualment farem reunions
periòdiques perquè la gent ens pugui fer arribar
els seus problemes i suggeriments, que nosaltres
transmetrem als plenaris municipals.

FEIM
FALTA
PER
A
UNA
CIUTADANIA MÉS PARTICIPATIVA
La implicació dels ciutadans en la política
municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns
representants a l’Ajuntament cada quatre anys,
doncs amb la democràcia representativa no es
reflecteix la veritable voluntat d’un poble.
Proposam un nou mol polític fruit de la
combinació de la democràcia representativa i la
participativa.
Quan parlam de participació ciutadana no es
tracta només de consultar determinades decisions
a la ciutadania, sinó de traspassar-li el poder. Per
això cal avançar cap a un nou model en què
siguin els ciutadans els que prenguin les
decisions clau en política municipal i on els
ciutadans decideixin com s'han d'invertir els
pressupostos
municipals
(pressupostos
participatius), diferenciant uns pressupostos per
al Port.
Igualment s’han d’obrir processos de
participació ciutadana perquè siguin els
ciutadans els que decideixin els possibles usos
dels espais municipals com l'antic Col·legi
Miquel Capllonch o Can Llobera, ja que no hi ha
ningú més capacitat que els ciutadans per saber
quines són les seves necessitats.
La feina dels polítics ha de ser facilitar el mitjans
necessaris, tècnics i materials, per obrir aquests
processos de participació ciutadana.

Podeu llegir el nostre
programa sencer,
participar, fer
suggeriments, crítiques i
comentaris
al nostre blog Urxella
http://alternativa
.balearweb.net/

FEIM
FALTA
PER
A
UNA
ADMINISTRACIÓ MÉS RACIONAL.
Una de les coses més absurdes del municipi són
les seves mancances bàsiques; hi ha barris sense
clavegueram, pous negres sense controlar,
mescla de pluvials i fecals, carrers mal asfaltats,
barreres arquitectòniques en edificis públics, o a
l'estiu aigua salada al Port. I això per no parlar
d'aspectes secundaris, però que fan la vida més
agradable, com són els senyals de televisió i
ràdio: seguim sense poder accedir a la televisió
digital i en gran part del Port al senyal de la ràdio
municipal
Ha arribat el moment que les infraestructures
bàsiques del municipi estiguin en condicions.
Realitzarem
plans
amb
assignació
de
pressupostos anuals perquè tot el municipi tingui
clavegueram, aigua i perquè se solucioni el
problema dels abocaments, s'eliminin les
barreres arquitectòniques, s'asfaltin regularment
tots els carrers, es rebin els senyals de ràdio i
televisió en bones condicions...
FEIM FALTA PER TENIR UN MODEL
DE CIUTAT

Resulta lamentable la manca de previsió i de
model de ciutat dels últims governs municipals.
Sembla que es governa a impulsos, sense
objectius ni fites clares. En ocasions els gustos
personals del regidor de torn, o l’electoralisme
pur i dur, semblen que marca el
desenvolupament del municipi. D’exemples, n’hi
ha molts; el més notori seria el de l'Auditori, on
l'amistat entre un dels arquitectes municipals i
Rafael Moneo, i les ànsies de notorietat de Joan
Cerdà ens han embarcat en un megaprojecte.
Pensam que no es poden fer inversions d'aquest
calat sense realitzar abans un estudi de les
necessitats del municipi, de les potencialitats
existents (alternatives més barates) i de com serà
la futura gestió i el contingut artístic.
Un altre exemple clar ha estat la segona fase de
la circumval·lació del Port. Alternativa
Esquerra Unida – els Verds ha estat l’únic partit
que ha mostrat clarament la seva oposició a
aquesta obra innecessària. Es varen presentar
alternatives més barates i amb menys impacte
que van ser rebutjades. Quan els veïns es van
queixar de les obres, l’única resposta va ser una
mostra d’imaginació: “fa vint anys que s’havia
projectat”.
Nosaltres tenim clar la Pollença que volem;
participativa, habitable, sostenible, justa,
igualitària i solidària.
Fa falta fer estudis tècnics per conèixer a fons els
problemes, les necessitats, potencialitats i
possibles solucions pels problemes del municipi.
Amb aquesta informació, els polítics hem d’obrir
processos de participació per recollir les opinions
de la ciutadania, associacions, partits...
Hi ha problemes clars a Pollença, com el de
l’habitatge, on podem trobar tres problemes
difícils de resoldre per separat, però abordables
conjuntament: el gran nombre d’habitatges
deshabitats; la creixent dificultat per accedir a un
habitatge; i la necessitat de reconvertir un sector
de la construcció i auxiliar dimensionat,
reorientant-lo de l’obra nova a les reformes.
Uns altres problemes clars són el de l’oci juvenil,
les drogues, els espais per als nins, les
infraestructures culturals bàsiques... En tots s’ha
de fer una feina rigorosa, seriosa i oberta a la
participació de tothom.

FEIM FALTA PER A UNA CIUTAT
ECOLÒGICAMENT SOSTENIBLE
Pollença gaudeix d’una gran diversitat de medis
naturals: muntanya, costa, zones humides i mar.
Aquests ecosistemes i paisatges són un privilegi
que converteixen Pollença en un lloc singular i
atractiu.
Actualment hi ha un greu problema al nostre
municipi per culpa d’una gestió que prioritza els
negocis privats per sobre dels interessos
col·lectius. Els camins públics són tancats, el sòl
rústic desapareix, els espais naturals es
degraden...
Al mateix temps augmenta el col·lapse
circulatori, la producció de residus i els consums
insostenibles d’energia i aigua..
Un dels problemes més visibles al nostre
municipi és la desaparició del sòl rústic.Els
Habitatges Turístics Vacacionals (HTV)
suposen una font de riquesa molt important per
a Pollença. El turisme que s’hi allotja és un
turisme familiar d’alt nivell econòmic que cerca
la tranquil·litat de l’entorn (cada vegada més
urbanitzat i destruït).
El sòl s’ha revaloritzat en increments molt
superiors al seu valor com a sòl agrícola.
Assistim a un allau d’edificacions unifamiliars
que en molt de casos no estan regulades.
Gran part del municipi s’ha convertit en una
urbanització dispersa. La construcció i la
introducció d’usos urbans dins el sòl rústic i els
espais naturals ha suposat un greu impacte tant
ecològic (abocaments d’aigües residuals, tales
d’arbre, destruccions d’ecosistemes…) com

paisatgístic (noves edificacions, parets, esteses
elèctriques, camins, etc.). La nova llei d’HTV
s’ha fet només pensant en la recaptació
d’impostos, sense cap altre criteri, ni de caràcter
ecològic, ni de planificació, ni de futur. Hem
d’acabar amb aquesta política suïcida: el
creixement urbanístic ha d’estar al servei dels
interessos col·lectius i determinat per la limitació
dels recursos naturals. La disciplina urbanística
i la protecció i recuperació dels espais naturals és
una de nostres prioritats

a tota la ciutadania una vida digna, sense pors i
amb igualtat d’oportunitats.

Igualment u naaltra de les nostres prioritats és el
transport. El cotxe ha de ser una opció, no una
necessitat. A un municipi amb nuclis separats,
per evitar desdoblar serveis i instal·lacions i per
reduir la contaminació, fa falta un transport
públic més barat, amb més qualitat i freqüència.
Si l’empresa actual no millora el servei pensam
que s’ha de crear un bus municipal.

FEIM FALTA
Feim falta perquè fa falta un Ajuntament que es preocupi
per tot el municipi, encara que no sigui competència
municipal. No s’han de repetir casos com el de les
mangarrufes de Ports, l’ocupació de la zona pública de
Costes o el lamentable transport públic.
Feim Falta perquè fan falta polítics que només es
preocupin per Pollença, que no vulguin ser assessors,
consellers..., sinó només regidors d’un municipi amb molta
de feina per fer.
Feim Falta perquè fa falta un partit que ocupi les places
de direcció i organització municipals amb personal
qualificat i professional, no amb amistats.
Feim Falta perquè és necessari que algú defensi els espais
públics i l’ètica en l’activitat política.
Feim Falta perquè cal que un partit parli clar, amb
valentia i sense càlculs electorals.
PERQUÈ FEIM FALTA, EL TEU VOT ENS FA
FALTA
1. JOSÉ LUIS GARCÍA
SALVADOR. Pepe
2. PERE JOSEP GARCIA
MUNAR. Garci
3. ANTONINA AMER CIFRE.
Tonina
4. RAMÓN CERDÀ CIFRE.
Faveta
5. MARIA VICTORIA
CORRALES ORTIZ. Vicky
6. JUAN ANTONIO
ZAMORANO VILLALBA.
7. CONCEPCIÓN VILLAR
LÁZARO. Tana
8. JUAN ANTONIO JIMÉNEZ
PASTOR.
9. Mª JOSEFA CUADRADO
FERNÁNDEZ.
10. SADURNI MORENO
JIMENEZ.Nino
11. JOSE MORENO
ROMERO. To Heavy

FEIM FALTA PER UNA CIUTAT MÉS
HABITABLE I SOLIDÀRIA
Pensam que la política social ha estat un dels
grans oblits històrics del municipi. Les polítiques
socials són bàsiques perquè ens han de procurar

Ens comprometem a fer unes polítiques socials
fortes i fetes amb planificació, perspectiva i
dotació de recursos econòmics i humans. És
evident que manquen dependències adequades i
que s’ha d’ampliar la plantilla dels serveis
socials.
Igualment necessitam un pla educatiu municipal
que promocioni la cohesió social.

12. DANI CARMONA PULIDO. 13. SOCORRO MAYOL BELTRAN. 14. MARÍA ANTONIA VALDIVIELSO
NAVARRO. Toñi 15. ENRIQUE GALINDO CARRASQUIlLLA. 16. JAVIER URIA SAN JOSE 17. PERE JOSEP
CÀNAVES CIFRE.De la Punta. 18. ANTÒNIA CERDÀ FIOL. 19. BARTOMEU SERRA SEGUÍ. 20 .Mª ROSARIO
NAVARRO GIMÉNEZ. Rosi.

