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És hora d’entre tots construir l’alternativa
Tal vegada, algun de vosaltres s'hagi demanat per
què presentam un candidat tan prest. La raó és
senzilla: perquè nosaltres no improvisam, no feim
fitxatges de darrer moment; ens agraden les coses ben
fetes i sòlides. Som una assemblea que està activa en
tot moment i no només un mes abans de les eleccions.
I per què no feim primàries? La raó també és
senzilla: perquè prioritzam el consens i no utilitzam trucs
per donar aparença de democràcia. Nosaltres estam
compromesos
amb
l'assemblearisme,
amb
l'horitzontalitat i amb la democràcia radical. La nostra
assemblea ho decideix tot: no només quina persona
sortirà en primer pla a un pòster, l'assemblea decideix
la primera i tota la llista, decideix tot el programa,
cada decisió, cada votació al ple, cada moció que
s’ha presentar... Els nostres regidors fan de punta de
llança, però aquesta llança l'empunyam
moltes persones i va cap allà on tots la
dirigim.
És hora que governi el poble
La gent d'Alternativa pensam que fa
falta una transformació social. És evident
que el model actual no funciona, i no
pot funcionar, perquè el problema és el
sistema mateix. El sentit comú ens diu
que el més net és canviar-lo per un altre,
això és el que faríem amb un cotxe que
s'espenya cada dos per tres. És això una
utopia? No és realista? Utopia és pensar
que aquest sistema es pot mantenir molt
més temps. Poc realista és pensar que es
pot mantenir un sistema que exclou la majoria, que se
sosté sobre l'explotació de mig món, que depreda
persones i recursos naturals...
Si estau d'acord amb el fet que cal un canvi de
model, vos necessitam. I no em referesc a que
necessitam el vostre vot (que també), sinó que vos
necessitam a vosaltres. Si estau d'acord amb que cal
un canvi de model, ens necessitam.
Nosaltres no improvisam, no feim fitxatges de
darrer moment, ens agraden les coses ben fetes
Perquè només hi ha una manera de canviar les
coses: organitzant-nos. Perquè els canvis van de baix a
dalt. “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”,
deia n'Allende. I si repassam la història, així és. Res
canvia espontàniament, ni perquè un grapat de
polítics faci una llei, o un determinat partit guanyi unes
eleccions. Els canvis es donen perquè el poble lluita,
s'organitza, i empeny fins que passa per damunt les
institucions, si és necessari.

A Alternativa, el partit com a institució ens serveix
per tenir un peu dedins, per poder fer feina de control i
perquè malauradament la veu té més ressò quan
prové d'una institució “oficial”, però està clar que
l'altre peu ha d'estar sòlidament trepitjant el carrer. La
transformació ha de venir de la base, dels fonaments
perquè sigui possible i perquè sigui sòlida i durable.
Aquesta ha de ser una prioritat per a tots aquells que
volem un canvi, que volem una democràcia real i una
economia social, al servei de les persones i no dels
bancs. No hi haurà canvi social perquè un partit
governi, si no té una base forta i organitzada darrera.
Hem de fer feina per construir, ampliar, reforçar
aquesta base i tenir clar que el partit és un instrument,
un mitjà, mai un fi en si mateix.
Fa falta una transformació social. És evident que
això no funciona i no pot funcionar
Sabeu això que conten del bambú
japonès? És un conte perdut, que el
sistema ja l'ha assumit i l'empra per
animar empresaris i inversors, però... què
punyetes! Anem a recuperar-lo. Idò
diuen que el bambú japonès quan el
sembres està sis anys sense créixer, i
durant el setè, en sis setmanes, creix fins
a 30 metres d'altura. No és que hagi
estat sense fer res tot el temps, sinó que
ha estat creant un sistema d'arrels
complex que li permet després aquest
creixement. Aquest conte el fan servir
per la qüestió de la paciència, però allò
interessant és la metàfora del que passa davall terra:
per la xarxa, pel sistema d'arrels, d'organització i
comunicació, transversal. Hem de fer créixer aquest
sistema d'arrels, estendre-lo, reforçar-lo... Tenim
aquesta feina, cert, però no tenim altra alternativa,
perquè, com canta Raimon, ens estan posant el futur
a l'esquena, ens l'estan robant cada dia que passa.
Voldria animar-vos a tots a participar: les
assemblees són obertes a tothom. Voldria convidar-vos
a implicar-vos en un projecte com n'hi ha pocs a
Mallorca, un projecte polític que et permet, no anar a
votar i haver d'esperar a veure si faran allò que jo
voldria, sinó de dir directament què s'ha de fer.
En fi, davant el panorama actual, només hi ha una
alternativa, l'alternativa som tots nosaltres. Junts.
Organitzats. Combatius. És l'hora que governi el poble,
és l'hora de la unitat popular, és l'hora d'entre tots
construir l'alternativa.
Marina Llobera

Feina institucional d’Alternativa per Pollença
Les mocions d’Alternativa
Ple d'abril
-Moció en relació a les amnisties urbanístiques impulsades pel Govern Bauzà. Rebutjada amb 7 vots en
contra (PP i Pi), 1 abstenció (UMP) i 6 vots a favor (Alternativa, PSOE, PSM i Esquerra). Vàrem presentar
aquesta moció a proposta del GOB. Amb el Partit Popular al capdavant de les principals institucions,
Mallorca es troba en una situació de fragilitat territorial i ambiental sense precedents que compromet el
seu futur.
Ple de maig
- Moció de definició participativa dels usos dels espais públics. Aprovada amb l'abstenció del PP i vot a
favor de la resta de grups. L'Ajuntament ha de realitzar un procés participatiu per decidir entre tots els usos
dels espais públics existents encara sense definir: el futur edifici del solar de la peixateria i quarter, el bar
Katy, el Puig de Santuïri...
Ple de juny
-Moció sobre el referèndum per la República i l’ús públic de Marivent. Rebutjada amb els vots en contra
del PP i UMP, abstencions del PI i el PSOE i els vots a favor d'Alternativa, PSM i Esquerra. Demanàvem fer un
referèndum per decidir entre monarquia i república i que es recuperi l'ús públic originari per al qual es va
cedir el palau de Marivent.
- Moció sobre la suspensió de la licitació i fer un informe jurídic sobre els serveis a les platges. Rebutjada
per 11 vots en contra (PP-PI-UMP), 4 abstencions (PSOE, PSM i Esquerra) i 2 vots a favor d'Alternativa. A
l’explotació dels serveis de platges per enguany s’han introduït nous serveis sense cap tipus de debat
públic ni polític. Demanàvem l’encàrrec d’un informe jurídic sobre el possible incompliment de la llei de
contractació pública i del procediment per autoritzar serveis de temporada a les platges per part de la
Demarcació de Costes.
Ple de juliol
- Moció per declarar Pollença municipi antitaurí. Rebutjada amb vots a favor de Alternativa, PSM, Esquerra i
el PSIB; vots en contra del PP i UMP; i l’abstenció del PI. Moció proposada per “Mallorca Sense Sang” per tal
de declarar els municipis de Mallorca antitaurins i amics dels animals.

Mocions d'altres grups de l’oposició que hem signat
Ple de maig
- Moció presentada per Esquerra, Alternativa, PSOE i PSM de suport a Jaume Sastre i a la vaga de fam per
l’educació. Aprovada amb el vot en contra d'UMP, l'abstenció del PP i el vot a favor de la resta de grups.
Vam mostrar el nostre suport i solidaritat amb una persona que va posar en perill la seva salut simplement
demanant negociar.

Al·legacions d’Alternativa
- A la modificació de l’Ordenança reguladora de preus Públics del Festival de Pollença 2014. Tota l'oposició
demanàvem l'ampliació del descompte als residents del 10 al 25% i que els preus continuessin essent fixats
pel ple i no per la Junta de Govern. Varen ser rebutjades per PP i PI.
- A la modificació puntual del reglament municipal de proveïment d’aigua potable. Vam demanar la
retirada d'aquesta modificació puntual i la reelaboració integral d'un nou reglament. És urgent
l'actualització del reglament d'aigua i dels estatuts de l'empresa municipal EMSER que aquesta legislatura
ha assumit noves feines com la recollida selectiva i la gestió de l'aigua de la Cala Sant Vicenç sense haver
ampliat la seva plantilla. Varen ser rebutjades.
- A l'ordenança reguladora de l'ús i la conservació de la carretera vella de Lluc a Pollença. En la mateixa
línia que la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, demanam que el Consell recuperi tots els trams de la
carretera, l'eliminació de l'ús privatiu de la carretera i recuperar la franja de protecció de tres metres de la
carretera. Pendents de resolució.
*Podeu consultar totes les mocions al nostre web: http://alternativaperpollenca.com.

Breus
Els taurins PP i UMP ens amenacen
El mes de juliol PP i UMP varen
ren votar contra una moció nostra contra les
curses de toros. Gràcies a gent com ells, es segueixen torturant els toros
fins a la seva mort a les places de Mallorca. I això és el que dèiem a un
vídeo penjat a facebook. Però els ha sabut greu i ens han amenaçat
amb denunciar-nos.
nos. Es veu que els hem tret els colors i que no els
agrada que els vinculem amb tant de patiment, sang i tortura. Allà
ells.
El nou model de platges: zero consens
És totalment inadmissible que sense cap tipus de debat públic ni polític es canviï el model de serveis de les
platges. PP-PI han decidit com seran les platges pels propers quatre anys d’amagat i sense informar. A
l’explotació dels serveis de platges per enguany s’han introduït nous serveis
veis dels quals no s’ha informat a cap
partit de l’oposició. Les platges de Pollença fins l’any passat no havien comptat amb cap instal·lació
in
temporal
de quiosc en considerar-se
se que aquest tipus de serveis havien de ser prestats pels establiments situats darrera
la platja. Ara, al quiosc
uiosc que ja es va instal·lar l’any passat, se n’afegeix un altre a no gaire distància, així com
nous serveis: un parc aquàtic, amarraments i Flysurf a la Gola, hamaques balineses, amarraments a la Gola, un
centre de massatges, caixes de seguretat, una escola de vela a Can Cullerassa... Un canvi important de
model de les platges que s’hauria d’haver comunicat i consensuat entre tots els grups.
Volem informació i no propaganda
PP&PI confonen informació amb autopropaganda. Han contractat una cap de
premsa però no són capaços ni de publicar les actes de la Junta de Govern.
Transparència i comunicació no han de ser només paraules buides per utilitzar
a la
a campanya electoral.
La nova majoria absoluta del PP-PI:
PI: governar sense escoltar
PP&PI
PI no han acceptat cap proposta dels grups de l’oposició als pressuposts,
trencant la dinàmica de recerca de consens que hi havia fins aquest moment.
Més trist encara que el tema dels pressuposts va ser l'actuació barroera al tema dels Preus del Festival. Fa uns
mesos el ple va decidir que els preus del Festival fossin decidits pel plenari i que hi hagués un descompte del
25% pels residents. Doncs bé, el PP&PI varen
va n aprofitar la seva majoria absoluta per aconseguir que els preus
passin a ser decidits per la Junta de Govern i que el descompte als residents a Pollença sigui d’un 10%.
10%

Calen respostes
- Per què a l'adaptació del Pla General d'Ordenació Urbanística no s'ha fet cap anàlisi de les construcció
d’edificacions unifamiliars a sòl rústic,, la majoria fora d'ordenació,
d'ordenació, com si aquestes no existissin? És totalment
impossible fer una planificació urbanística correcta del municipi sense tenir en compte els xalets.
xalets
- Per què l'equip de govern no ha tingut el valor de fer una nova ordenança d'ocupació de la via pública,
que es va aprovar d'urgència inicialment fa dos anys, mentre segueix sense complir l'actual ordenança?
- Per què a la semipeatonització de la primera línia del Port de Pollença no s'ha comptat
comp
en absolut amb els
ciutadans i els partits de l'oposició?
- Per què una vegada aprovada la moció sobre participació ciutadana als usos dels espais públics com la
peixateria-quarter,
quarter, l'equip de govern no ha fet res per
començar a fer feina sobre el tema?
- Per què molts dels camins
amins inclosos dins l’inventari
municipal, a dia d'avui, segueixen
xen presentant problemes
de pas? PP&Pi no s'impliquen en la conservació i defensa
dels camins públics i d'ús públic del municipi.
- Per què la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels rep
una subvenció irregular (no hi ha cap conveni) per obrir
les seves portes als visitants (150,25 euros al mes) i es pot
negar a obrir les seves portes a un curs d'arquitectura?

Els comptes clars. Informe econòmic 2013 d'Alternativa per Pollença
Hem publicat un informe que mostra tota la informació econòmica relacionada amb el partit, ja que la
transparència i la no professionalització de la política formen part no només de les nostres demandes, sinó
també del nostre funcionament intern. Alternativa per Pollença ha tancat l'any 2013 amb un excedent de
2.267€.
€. Ha ingressat 6.135€ i ha gastat 3.868€. La principal font d'ingressos (un 79%) prové de la major part del
sou que els regidors
dors no es queden i donen al partit. La principal despesa ha estat en aportacions a col·lectius,
lluites o projectes
jectes amb què ens identificam: la caixa de resistència dels docents i el
e micromecentage per al
rodatge del documental Muerte
rte accidental de un inmigrante.
inm
. A més, no tenim cap persona contractada per
a l'organització (tothom que hi participa ho fa desinteressadament), no tenim cap crèdit bancari, ni cap local
en propietat o lloguer. *Podeu consultar l’informe complet al web.

La unitat de l’esquerra
Queda poc menys d'un any per acabar aquesta
terrible legislatura, on la democràcia ha patit els
atacs més forts des del final de la dictadura
franquista. El PP ha anat més lluny que mai amb les
seves agressions contra el minso estat del benestar,
el medi ambient, la nostra cultura i la nostra
llengua.
Davant la situació actual està clar que s'ha de
reaccionar. A nivell autonòmic els partits de
l'esquerra eco-nacionalista s'han articulat entorn a
MES. Des d'aquest àmbit, Alternativa ha estat
convidada a formar part de la coalició de cara a
les properes eleccions municipals.
Cal recordar que Alternativa per Pollença va
néixer a partir del desencant dels membres de
l’assemblea d’Alternativa EU-Verds de Pollença
amb el funcionament del partit a nivell autonòmic i
sobretot pel desacord amb algunes decisions dins
el pacte de progrés. Arran d’això, es va decidir
impulsar un projecte
municipalista. Pensàvem
i pensam que cal una
nova forma de fer
política,
partint
d’un
principi de radicalitat
democràtica, treballant
de forma assembleària i
horitzontal,
on
els
ciutadans assumeixin la
seva
part
de
responsabilitat i no ho
deleguin tot en els
polítics.
Tot
i
que
som
conscients
de
la
necessitat d’unir forces des de l'esquerra per fer
front als atacs que pateixen les classes populars, el
fet és que no ens acabam de sentir còmodes en
projectes que, més enllà de la política local, en
certa manera, ja neixen esbiaixats per la
professionalització, la verticalitat i la suma de sigles.
Per això hem fet arribar a MES una proposta
unitària que passa per un projecte en torn a una
assemblea conjunta, on no hi hagi un repartiment
de poder en funció de sigles sinó que les decisions
les prenguin les persones que en formin part. En
definitiva, la coalició, més que de partits polítics o
de sigles, hauria de ser de persones. Una assemblea
així, tal com nosaltres l’entenem, hauria de
presentar una total independència respecte a
àmbits supramunicipals, encara que els seus
membres podrien tenir doble militància i seguir en
els seus partits dins l'àmbit autonòmic i nacional.
Més enllà de càlculs electorals concrets pensam
que la unitat de l'esquerra ha de servir per articular
noves alternatives al panorama polític actual. Però

no es tracta sols de derrotar el PP sinó de lluitar
contra un sistema polític i social dominat pels
poders econòmics i financers que està deixant de
banda el 95 per cent de la població. Som dins un
sistema vertical on les decisions les prenen els
aparells dels partits en lloc de les bases populars i
això no pot conduir més que a repetir velles errades
i a perpetuar el sistema. Estam convençuts de què
per canviar les coses no és suficient que la gent ens
voti i, una vegada en el poder, nosaltres ho
arreglarem tot. No hem de vendre fum. Pensam
que no és suficient amb canviar Mariano Rajoy,
Jose Ramón Bauzà o a Tomeu Cifre, tot i que sí és
imprescindible.
El nostre compromís amb la societat l'articulam
en torn a uns valors, fonamentalment de defensa
del be comú com poden ser la justícia social, la
defensa dels recursos naturals i el territori, i no veiem
altre manera de fer-ho que no sigui des de
l'assemblearisme, l'horitzontalitat i la democràcia
radical.
Precisament per no
caure en temptacions
habituals a altres partits
polítics de mercadejar
amb els valors, i per
poder ser ferms en la
defensa del que és de
tots, treballam, més que
per assolir el poder, per
aconseguir un contrapoder suficientment fort
que s'articuli en torn a la
defensa, des de la
responsabilitat individual,
d'aquests valors, que, a més, prioritzi el bé comú per
damunt d’interessos particulars o dels poders
fàctics. Per això hem d’intensificar la feina de
pedagogia política i social per crear aquestes
xarxes de contrapoder. Aquest ha de ser el sentit
fonamental de l’acció política.
Pensam que el nostre èxit no depèn del resultats
a curt termini, sinó del fet de ser capaços d’actuar
amb coherència amb els nostres valors al llarg del
temps. En un moment com l'actual, on sembla
evident l’enfonsament del règim actual, més prest o
més tard s'hauran d'iniciar processos constituents, i
és aquí on cada persona i cada organització haurà
d'assumir el poder popular com una responsabilitat
cap el bé comú i en front dels poders fàctics que
segurament voldran mantenir els privilegis i el poder
actual. Si la suma de responsabilitats és prou forta
avançarem cap un món més just, més equilibrat i
sostenible.
Aquest és el camí que triam, un camí on no
valen dreceres i que ens agradaria compartir cada
vegada amb una part més gran de la societat.

Contacte

Tel: 656967751.
C/Calvari, 2 (bústia d’Alternativa)
alternativaperpollenca@gmail.com

facebook.com/alternativaper.pollenca

