
Alternativa per Pollença som un partit que 
duu anys fent feina per Pollença des d’una 
perspectiva d’esquerres, feminista i ecologis-
ta. I per això tenim molt clar que el model actu-
al no ens agrada i que calen canvis profunds. El 
que volem és posar els pollencins i pollencines 
al centre de la política i transformar Pollença 
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en un poble en el qual puguem viure tots de 
manera digna. Aquests han estat i seran els 
nostres tres eixos d’actuació els propers qua-
tre anys: les persones, l’economia social i la 
protecció del territori i el medi ambient. Aquí 
teniu un resum de les principals polítiques que 
impulsarem.

Justícia social · Dret a l’habitatge · Feminisme 
Medi Ambient · Cultura i llengua
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LA NOSTRA LLISTA
CANDIDATURA D’ALTERNATIVA PER 
POLLENÇA A LES ELECCIONS DE 2019

MARINA LLOBERA VICENS 
35 anys, llicenciada en Filosofia, 
professora de secundària

ANTÒNIA CERDÀ FIOL
35 anys, llicenciada en 
Filosofia, professora de 
secundària

PEPE GARCIA 
SALVADOR
50 anys, llicenciat en 
Història, professor 
de secundària

RAMON CERDÀ 
CIFRE
41 anys, grau mitjà 
de Mitja Muntanya, 
instal·lador d’aires 
condicionats

SUSANA HERRERO 
PÉREZ
43 anys, pediatra

JUAN PÉREZ 
PALMA
51 anys, pensionista

TANA VILLAR 
LÁZARO
63 anys, llicenciada 
en Matemàtiques i 
professora jubilada

MARGALIDA 
LLOMPART CERDÀ
63 anys, comerciant 
retirada

MARGALIDA 
MILLAN BARCELÓ
66 anys, mestressa 
de casa

MARGALIDA 
COLOMAR 
CAPLLONCH
57 anys, cuinera

SADURNÍ MORENO 
JIMÉNEZ
61 anys, llanterner

PERE JOSEP 
CÀNAVES CIFRE
67 anys, carter 
jubilat

GUILLEM BARCELÓ RAMIS
46 anys, llicenciat en 
Història, professor de 
secundària

TOMEU SALES GELABERT
39 anys, llicenciat en 
Filosofia, professor de la UIB
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MARGALIDA SEGUÍ 
TORRANDELL
36 anys, llicenciada en 
Història, professora de 
secundària

TÒFOL PLOMER 
CIFRE
63 anys, conductor 
jubilat

MIQUEL SÁNCHEZ 
VIVES
54 anys, FP d’infor-
màtica, comptabi-
litat i electrònica, 
administratiu

JOAN RAMON 
BOSCH 
SANGRONIZ
72 anys, treballador 
municipal jubilat

MARIA CARMEN 
ÁLVAREZ GARCÍA
48 anys, estudis de 
Tècnic Especialista 
Administratiu, 
cartera

JOAN CIFRE 
CERDÀ
43 anys, llicenciat en 
Educació Física

CECILIE BECK 
FRYDENLUND
24 anys, estudiant, 
treballadora de 
temporada

BIEL J. PERELLÓ 
COLL
54 anys, llicenciat en 
Geografia, geògraf 
de l’Ibanat

ENRIQUE GALINDO 
CARRASQUILLA
84 anys, camioner 
jubilat

JOAN LLOMPART 
CERDÀ
62 anys, llicenciat en 
Història, treballador 
de banca

RAFEL MORRO AGUILAR
27 anys, llicenciat en 
Història, cambrer

PERE JOSEP COLL 
TORRENDELL
36 anys, llicenciat en 
Història, carter

TOMEU SERRA SEGUÍ
34 anys, graduat en 
Educació Primària, mestre 
d’Audició i Llenguatge

TONINA AMER CIFRE
35 anys, llicenciada en Química, 
consultora ambiental

XESCA TORANDELL 
TORRES
36 anys, mestra 
d’Educació Infantil

ONA KRAWIETZ VILLAR
24 anys, llicenciada en 
Psicologia, recepcionista
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> Dret a l’habitatge 
i subministraments 
bàsics.

> Lluita contra el masclisme, el racisme i 
desigualtat econòmica.
> Atenció a la dependència i acció 
comunitària.
> Millora de la participació i suport i espai 
per a les associacions.
> Millora de la web municipal i de 
l’administració electrònica.
> Nova escoleta municipal a Pollença.
> Protecció del patrimoni i expropiació de 
Can Morató.
> Recuperació de la memòria històrica.
> Llengua catalana i cultura pròpia, com a 
element de cohesió.

> Remunicipalització 
de serveis: neteja 
viària, platges...

> Contractació pública de proximitat i 
amb clàusules socials i mediambientals.
> Foment del comerç i artesania local i del 
cooperativisme.
> Lluita contra la turistització total i mo-
ratòria a l’obertura de nous hotels.
> Sobirania alimentària, agroecologia i 
alimentació sana.
> Fiscalitat progressiva, penalització 
de l’especulació i bonificacions per a les 
rendes baixes.
> Pressupostos feministes: que prioritzin 
la igualtat i posin la vida al centre.

> Projecte “Plaça 
Ca les Monnares, 
per als infants!” i 
millora de parcs 
infantils.

> Pla d’accessibilitat i supressió de bar-
reres arquitectòniques i urbanisme amb 
perspectiva de gènere.
> Expropiació del camí de Ternelles i de-
fensa dels camins públics.

> Pla de mobilitat que fomenti anar a peu, 
en bicicleta i en transport públic.
> Aparcament dins els nuclis només per a 
residents.
> Reducció de l’ocupació de la via pública.
> Pla de gestió de Bóquer, Santuïri i la 
Gola.
> Contractació i foment de les energies 
renovables i l’eficiència energètica.
> Construcció d’una canera municipal.

PROPOSTES
D’ACTUACIÓ

PERSONES ACTIVITAT
ECONÒMICA

TERRITORI
I MEDI

AMBIENT

alternativaperpollenca.com
alternativa.balearweb.net
alternativaperpollenca@gmail.com

@alternativa_per
@alternativaxpollenca

alternativaperpollenca
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