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NOMÉS UNA COSA PER GIRAR A L’ESQUERRA.
Quan Joan Cerdà va justificar davant la premsa
el seu pacte amb PSOE i PSM va dir una frase
que em va impactar, literalment va dir que “per
mil coses a Unió Mallorquina eren més
propers a l’esquerra”. No sabem si la Unió
Mallorquina de la que parlava era la mateixa que
durant quatre anys havia governat amb el Partit
Popular (amb un retrocés molt important en
matèria medi ambiental) i que recentment s’ha
negat a parlar amb el BLOC a les negociacions
del nou govern... Però no parlem del passat,
parlem del futur. No demanarem a Joan mil
coses, en realitat de moment
només li
demanarem una cosa fonamental per l’esquerra:
La defensa del que és públic davant dels
interessos privats. Només demanam que
s’apliqui la llei i les ordenances vigents; obrint
els camins públics , fent complir l’ordenança
municipal que regula l’ús de la via pública, que
tot el poble pugui passejar per allò que és seu.
També li demanarem, el que sembla més
complicat, fer complir la llei de disciplina
urbanística, evitant la destrucció total del
paisatge rústic de Pollença.
També demanam al nou equip de govern que
lluiti davant d’altres
institucions; per fer
cumplir la Llei de
Costes a Formentor,
demanant una gestió
pública i gratuïta
dels fondeigs de

Formentor, demanant que els gestors del Port es
preocupin més pel serveis que pels negocis,
aconseguint ajudes per evitar la urbanització de
Cala Carbó o la zona humida de l’Ullal...
En la mateixa defensa del que és públic
demanarem que es millori l’administració
pública amb més i millors serveis, que les places
de direcció dels serveis municipals que
actualment depenen de càrrecs de confiança es
treguin a concurs públic per ser ocupades per
personal qualificat i professional. Els funcionaris
i el personal laboral han de poder treballar
eficientment pel conjunt de la ciutadania, i amb
independència dels clientelismes i manipulacions
que a vegades imposa el polític de torn per
afavorir interessos particulars.
Ja veu ens conformem, per començar, amb una
sola cosa... més endavant parlarem de les altres
999; honestedat, sense oportunisme ni
favoritismes, menys desigualtats socials, més
respecte al medi natural, al patrimoni històric
i cultural del poble…

Si vols estar informat del que
passa a Pollença entra al bloc
Urxella, un article diferent
cada dia:

http://alternativa.
balearweb.net/
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JA TENIU REGIDOR A L’AJUNTAMENT.
Gràcies als vostres vots hem donat un pas important: ja no tenen més remei que escoltarnos/vos i donar-nos/vos respostes. Som conscients de que tenim una gran responsabilitat
no només amb els nostres votants sinó amb tota la ciutadania. Som l’únic referent de
l’esquerra a l’oposició, situació que ens dona la llibertat de no callar i de no haver
renunciat a res del nostre projecte polític. Nosaltres seguirem amb la línia transparent i
directa que hem seguit fins ara, i no ens deixarem enlluernar, per les sigles a l'hora
de fer oposició. La nostra oposició no es basa en sigles sinó en projectes i fets. Sobre la
taula l’equip de govern ja s’ha començat a trobar crítiques, idees, projectes,
preguntes... lluitarem per que la gestió del municipi es faci realment des de un punt
de vista social, igualitari i respectuós amb el medi ambient. Estam segurs que no us
defraudarem i que donarem un nou aire a la Sala. Estam a la vostra disposició com a
canal de petició, informació i denúncia dins l’Ajuntament.
Gràcies.
CALEN RESPOSTES:
- Per què l’equip de govern no ha demostrat, reduint les
dedicacions exclusives, que realment hi ha hagut un gir
a l’esquerra?
- No ha estat surrealista el repartiment de les àrees de

l’equip de govern amb un regidor de festes, esports i
llicències d’obra, i un regidor de Cultura a mitges?
- Per què a una sèrie de parcel·les al costat del
Torrent de Can Botana, on a l’adaptació al POOT
encara no aprovada va considerar que s’havien de
construir vivendes unifamiliars, s’han donat llicències
per fer els apartaments?
- Renunciarà Biel Cerdà al seu sou de regidor ara que és
director general?
- Com pot dir Martí Ochogavía que l’Ajuntament no ha
participat en les contractacions de personal pel refugi
del Pont Romà, quan és evident que sí ho ha fet?
- Com es pot dir el 24 de juliol, davant d’una sèrie de
preguntes que varem fer al ple per cercar solucions als
previsibles problemes greus de subministrament i
qualitat d’aigua al municipi, que s’estan estudiant?
- Com es pot dir que encara s’està estudiant fer alguna
cosa per verificar o no els resultats del preocupant
estudi que va detectar elevats nivells tòxics de cadmi
al Torrent de San Jordi i que demanava mesures
urgents fa ja un any?

CONTACTA
Alternativa EU-EV
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Ajuntament, c/Calvari nº2 07460.
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Pollençalternativa
Hem iniciat la campanya "Pollençalternativa". Es tracta de solucionar els problemes quotidians i les
petites coses que, per no ser macroprojectes milionaris, sembla que no interessa arreglar-les. Coses com
carrers, voreres, places, papereres, brutor... coses del dia a dia que cal solucionar per tenir una Pollença
millor, més còmoda i més neta.
Necessitam les teves fotos, vídeos, els teus comentaris, la teva informació dels punts negres de Pollença:
Aquells llocs del municipi en mal estat, degradats, bruts, oblidats, etc.
A més de publicar aquesta informació al blog Urxella, la traslladarem a l’Ajuntament on farem feina per
trobar-hi solucions.
Ens podeu fer arribar els punts negres que considereu que calen arreglar de forma oral, escrita, fotogràfica
o gravada. Recollirem la informació a través del blog Urxella http://alternativa.balearweb.net
, d’enquestes directes, al nostre correu electrònic: eurxella@yahoo.es, al telèfon 656967751 o la bústia
del nostre regidor Pepe García a l'Ajuntament; C/ del Calvari, 2 07460 Pollença.
Entre tots construirem una Pollença millor, a la nostra mida, solucionant els problemes del dia a
dia que permetin una millor convivència i relació amb l’entorn.
Exemples que ja ens han denunciat.
- Estructura de fusta al costat de la Talaia d’Albercuix. Al primer ple el batle es va comprometre a
llevar-la.

- Camió de gran tonatge que es va encastar contra una casa la zona del Calvari. El batle s’ha
compromès a no permetre que camions grans facin feina centre històric ( tenien un permís especial):
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UNA HISTÒRIA DE DESPROPÒSITS.
Al ple del dia 24 de juliol es va aprovar l’adjudicació de la concessió de l’explotació del local situat a la
plaça Joan Cerdà (Port de Pollença) a la que varem votar en contra, no per que s’hagi fet
incorrectament aquesta adjudicació, legalment és correcta, sinó per que l’adjudicació de la concessió és el
darrer capítol d’una història de despropòsits.
Despropòsits que comencen per la lentitud de l’obra (projecte aprovat al 2 de desembre de 2004,
iniciada a finals del 2005 i que no es va acabar fins final
d’agost del 2006). Lentitud que s’ha mantingut en
l’adjudicació de l’explotació del local, que es fa ara amb
la temporada ja ben avançada i quan en teoria es
pretenia que els banys fossin operatius des del primer de
març.
Que segueixen per la realització de l’obra, igual que
moltes altres fetes per la Constructora favorita de
l’Ajuntament a l’anterior legislatura, Construccions
d’Obres Públiques Crespí SA, mostra uns acabats prou
millorables i sense haver-se estrenat ja presenta
desperfectes ben visibles. Igualment resulta lamentable
que entre el local i el parc hi hagi un gran escaló que tira
per terra tots les bones paraules del Consistori respecte a
l’eliminació de barreres arquitectòniques i això que en
teoria s’havia pensat concedir el local a PRODIS (Associació Pro Discapacitats de Pollença).
Però el despropòsit més gran es que quan varen començar les crítiques sobre el fort impacte visual del
local que destrossa el Parc Joan es vas a excusar dient que seria gestionat per PRODIS, el que ens
semblava l’únic aspecte positiu d’aquesta construcció. Però el problema és que només varen ser paraules
buides de propaganda ja que PRODIS des de que es va començar l’edifici ( final 2005) només va tenir
notícia d’aquesta idea per la premsa fins aquest mes de maig. Per gestionar el local PRODIS necessitava
un conveni amb l’Ajuntament per que l’Associació pogués formar als seus usuaris i contractar un
monitor, cosa que no es va fer.
Per acabar l’adjudicació ha estat una subhasta al millor
postor. L’oferta que simplement ofereix més duros 18.000
euros supera amb molts de punts a la de l’Associació de Veïns
que oferia dotar la plaça amb jocs infantils per exemple, o a la
d’un particular que oferia aportar 600 euros anuals a PRODIS o
associacions similars o a la d’una Societat que oferia 11
millores tant a l’interior com a l’exterior, inclosa l’eliminació
de les barreres arquitectòniques als banys.
Res ha quedat del propòsit social o cultural d’aquest local Pensam que el millor que es pot fer amb aquest
edifici es esbucar-lo amb els dobles que es recaptin aquests quatre anys de concessió.

Amb El Jueves a per la III República
Urxella dedicat al setmanari satíric El Jueves, que recentment ha estat segrestat pel Jutge del
Olmo. Perquè en aquests temps que vivim no és ni lògica, ni democràtica la impunitat d’unes
persones que essent representants del poble, elegits per Deu, Franco o per delegació directe
per via fàlica gaudeixen de privilegis i vacances pagades a una “vivenda vacacional” a
Marivent o un llaüt sempre a la seva disposició. Perquè no acceptam una institució anacrònica
com és la monarquia. Amb el Jueves a per la Tercera República!!!
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