POLLENÇA 2007. ALTERNATIVA.
ESQUERRA UNIDA – ELS VERDS
Alternativa. Esquerra Unida –Els Verds a Pollença és una eina política pensada per a aquelles
persones que s’identifiquen amb la suma d’EU i EV, i no de manera especial amb cap de les seves
parts i per a aquells que no desitgen militar a un partit o organització política a l’ús.
ALTERNATIVA a la pràctica política, el centre de nostre interès és Pollença, no ocupar càrrecs
d’assessors fantasmes o conselleries a la carta.
ALTERNATIVA a uns polítics més
preocupats per la propaganda o per sortir a la
foto que per escoltar els ciutadans i solucionar
els problemes del dia a dia.

POLLENÇA

ALTERNATIVA als favoritismes, tan
freqüents a l’actualitat en Pollença. Tothom té
el mateixos drets i ha de ser escoltats amb el
mateix respecte.
ALTERNATIVA a la passivitat ciutadana de Pollença. S’ha de fer un reglament d’associacions
que eviti la submissió i s’ha de complir el reglament de participació ciutadana. La gent ha d’opinar i
participar en la construcció de la Pollença del futur mitjançant assemblees i pressupostos
participatius.
ALTERNATIVA a la destrucció de la identitat i patrimoni de Pollença, perduts dins un tsunami
d’asfalt i ciment. Volem una Pollença on les urbanitzacions i carreteres no es mengin les
muntanyes, cales i humedals.
ALTERNATIVA perquè es poden millorar moltes coses; el transport públic, l’esport popular, les
aigües de la badia, el respecte als animals, els camins públics, l’ocupació de la via pública, els
serveis socials, l’educació, la sanitat, la cultura...
Les decisions dins Alternativa es prenen de manera participativa i assembleària, cercant el
consens i d’acord amb el principi d’una persona/un vot. A Alternativa les persones que no són
afiliats ni d’EU ni d’EV poden participar plenament en la presa de decisions i no són “convidats de
pedra”. PARTICIPA JA si no t’interessa la política, als qui manegen els teus doblers si els hi
interessa, ja és hora de deixar de tudar els doblers públics entre amics, propagandes, inauguracions i
similars.
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El lloc on podràs opinar del canvi de batle, de l’auditori, del
camins públics, de la plaça de Joan Cerdà, de la reforma del
club nàutic, dels padrins d’en Tomeu, del nou conseller
d’Identitat i Patrimoni, dels problemes diaris de Pollença, de la Pollença que és i la que vols...

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA JA. ENTREU I PARTICIPEU AL BLOG URXELLA

COSES DE L’EXTORSIÓ
QUE NO T’HAN CONTAT.
- La depuradora encara no compleix la legislació
europea, no es fa la depuració terciària i un any
més la qualitat de les aigües del Port és
deficient.
- L’Auditori; s’hipoteca el municipi i no sabem
quan s’acabarà de pagar. Si quan el govern
invertia tres milions, s’acabaria de pagar al 2020
ara quan s’acabarà de pagar?
- El Centre de dia de Pollença; el Govern només
inverteix 600.000 euros que es pagaran fins
2016, d’un pressupost de 2.300.000 euros, la
resta el posa l’ajuntament.

MÉS DESTRUCCIÓ INNECESSÀRIA.

- La residència i centre del dia del Port de
Pollença, un bon negoci per a les empreses
privades (solar gratuït a canvi d’una part dels
serveis).
- La Gola. Només s’ha comprat un 18% dels
73.558 metres quadrats.
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- Xarxa d’aigües pluvials de la primera línia del
Port. Encara no s’ha fet per manca de
coordinació entre ajuntament i govern, i per
improvisació l’han de dedicar doblers que en
principi eren per la Gola.

BOCADABATS AMB
Amb que l’Ajuntament patrocini i
organitzi dues tirades de guatl·lares.
Amb la feinada que s’ha hagut de fer per
una cosa tan evident com mantenir obert
un camí públic?
Amb la proposta de l’Ajuntament per
obrir el camí de Ternelles, més
restrictiva, que la proposta del GOB. I és
que el llinatge March encara té molta
influència i poder.
Amb el mal funcionament de la
campanya de la Ç. A més del fulletó on
surt la plaça de Sineu, com si fos la de
Pollença, la pàgina web és penosa. I tot
això costa molt de duros, algú a
l’ajuntament hauria d’exigir
responsabilitats?
Amb que encara hi hagi gent tan
intolerant per cremar i intentar arrabassar
el monuments als republicans de la
Talaia d’Albercutx?
Amb la concessió de la cantina del moll
nou, a Maria Cifre, mare de la secretària
de les Noves Generacions del PP.
Amb que Maria hagi estat l’única
concursant.
Amb que només pagui un cànon anual de
6.000 euros.
Amb les continues mangarrufes del PP i
UM; Can Domenge, Son Real, Ses
Salines, subvencions del Consell...
Amb la nova conselleria d’Identitat i
Patrimoni creada pel partit que ha
col·laborat en la destrucció del Pont del
Tren, les Torres del Temple, Monestir de
la Real, Son Real, Can Pescador....

CALEN RESPOSTES, DEMOCRÀCIA
PARTICIPATIVA JA!
Per què han fet els banys públics de la plaça Joan Cerdà del
Port amb tanta lentitud, des de desembre i amb la temporada
començada encara no s’han acabat. Recordam que a més de
la mala imatge turística, s’ ha inutilitzat un dels pocs parcs
infantils del Port de Pollença. Per què no s’ha fet a la part de
darrere? Es podia haver evitat l’impacte visual i la gent
només hauria de caminar vint metres més per arribar als
banys. Per què no s’ha fet millor? Ara sabem que el
pressupost inicial va sofrir una retallada important que ha
suposat la utilització de materials de pitjor qualitat que els
inicialment prevists.
Ja que volen fomentar la bicicleta. Per què no recuperar i
arreglar bicicletes velles? Per què no deixen bicicletes que es
puguin utilitzar gratuïtament? A Palma es fa.
Com és possible que encara s’hagi d’esperar a Pollença al
bus damunt la voravia? Quan faran una parada de bus decent
( no fa falta que la faci Moneo)? Ç?
Qui paga el repartiment casa per casa de la publicació Part
Forana? Ja sabem qui paga l'
anterior periodista d'
aquesta
publicació Henry Alexandre Pinto. NOSALTRES, ja que ha
estat nomenat assessor tècnic de la recent creada conselleria
d'
immigració, amb una retribucions anuals de 46.897,07
euros.
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