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EL TÒPIC 

 
Hi ha tòpics que es repeteixen habitualment 

de forma automàtica i tan inconscient que, encara 
que la realitat demostri que no són veritat, ho 
acaben semblant. El primer exemple que em ve al 
cap no és difícil de trobar: “qualsevol temps passat 
és millor”. Realment qualcú pot argumentar, amb 
coneixement de causa, que fa cinquanta o cent anys 
es vivia millor? 
 Un dels tòpics més extesos en els darrers 
temps és que la joventut avui dia és passiva, 
acomodatícia, no interessada en la política, no 
compromesa en res que no sigui el seu propi 
benestar immediat i material... Però aquí, un altre 
pic, la realitat demostra que no és així: sols fa falta 
pensar en els moviments associatius juvenils, el 
voluntariat, les mobilitzacions antiglobalització o a 

favor d’una vivenda digna i accesible per a tothom 
per adonar-se’n que, a la nostra societat, hi ha gent 
molt jove amb moltes ganes de canviar les coses. 
 La candidatura a la Batlia de Pollença 
d’Alternativa EU-EV demostra que el tòpic de la 
joventut “passota” és més que erroni. No només es 
tracta que el candidat a batle tengui 38 anys, és que 
donant un cop d’ull als noms que encapçalen la 
candidatura ens trobam gent que no arriba a la 
trentena. Així, doncs, podem dir sense por a faltar 
a la veritat que, afortunadament, a Pollença hi ha 
un grup de gent molt jove, molt preparada, molt 
disposada a fer feina pel poble, molt il.lusionada i 
molt compromesa. Això ha de ser un motiu 
d’orgull no només per la candidatura, sinó també, i 
fonamentalment, pel poble. 



CALEN RESPOSTES: 
- Per què a l’Ajuntament no responen mai a cap 
instància? 
- Per què Alternativa, EU-EV i ERC estan 
vetades a la tertúlia política de Ràdio Pollença? 
- Per què cada cop que Alternativa va a la ràdio 
abans reben trucades per manar que no es tractin 
segons quins temes? 
- Algú ha vist alguna persona usant el pipican 
del Moll? 
- Quantes regates ha guanyat el veler que 
patrocinem amb la Ç? 
- Per què si es sabia que el torrent està 
contaminat des de l’estiu, encara no s’hagi fet 
res? 
- S’obriran algun dia els camins públics? 
- Per què monten un concert al convent que costa 
molts diners, i a la setmana següent no donen ni 
un duro pel festival Esos Kuernos Rock, 
prohibint que el facin al convent i enviant-los a 
Can Escarrinxo? 
- Per què la única comparsa reivindicativa no 
surt ni mencionada per enlloc? 
- Quants picapedrers faran falta per tapar el forat 
als pressuposts municipals? 
- Perquè Pollença és el lloc amb l’habitatge més 
car de l’illa? 

Democràcia participativa. 
Actualment la ciutadania es sent cada vegada més 
allunyada de la  política, per què aquesta no respon a 
les seves necessitats. Per superar això hem d' avançar 
cap a una nova democràcia participativa que tingui 
en compte la ciutadania d'una forma més constant. 
Quan parlam de Democràcia Participativa 
parlam de democratitzar la democràcia i que 
aquesta no es limiti a votar cada quatre anys. 
Quan parlam de participació ciutadana parlam 
d'influir en la presa de decisions de forma 
vinculant. No es tracta de consultar determinades 
decisions a la ciutadania sinó de traspassar-los el 
poder. Després de 30 anys de democràcia 
representativa, hem de començar l'etapa de la 
democràcia participativa. 

I si fos la ciutadania la que directament decidís com 
es gasten els seus doblers, si s'ha de fer l'Auditori, 
què s'ha de fer amb el Col·legi Miquel Capllonch o 
amb els espais públics de Pollença? Si la gent 
realment participa i decideix evidentment les valora 
més i millor les coses . 

El pressupost municipal és la principal eina de gestió 
d'un Ajuntament, on es concreten les despeses que es 
faran al llarg de tot l'any. Als  Pressuposts 

Participatius, és la ciutadania la que directament decideixi com es gasten els diners municipals 
anualment. 

El primer pas per facilitar la participació ciutadana és la informació accessible i transparent: publicar 
les actes municipals a Internet, emetre els plenaris a la ràdio, fer públiques les llicències d’obres i els 
pressuposts en que s’inverteixen...   

En segon lloc fa falta un diagnòstic dels problemes i de  
les necessitats del municipi. A Pollença sembla que 
moltes coses  es fan segons el que se li ocorre al regidor 
de torn ( que a vegades només es fonamenta en les seves 
aficions o amistats) sense res més.   

També seria necessari crear els òrgans per coordinar la 
Participació (amb representants polítics, de la ciutadania 
i de les entitats ): per coordinar els processos, decidir els 
mecanismes, garantir la  transparència i difondre els 
resultats. I crear els mecanismes per fomentar la 
participació: pressuposts, tècnics... 

Una vegada creada la infraestructura el primer procés de 
participació ciutadana seria aconseguir una reflexió i 
propostes de la ciutadania sobre com volem que sigui 
Pollença en un futur proper.  



NO VOLEM 
MONEADES 

AUDITORI NO! 

LA TRAMA DEL PORT DE POLLENÇA:

GUILLEM COLL MATEU " MITO". 

Era president d'UMP quan al 2002 els contactes 
de Guillem  amb Jaume Matas  varen ser claus 
per fer el pacte entre PP i UMP i per que  Tomeu 
Cifre (PP) encapçalara la coalició. Però d’aquell 
pacte en va sortir el nomenament de Guillem 
com assessor de serveis de Ports del Port de 
Pollença. 

Com assessor de Ports les crítiques i polèmiques 
han estat continues: les dues altures de la llotja 
del moll, les nou casetes que al final van haver-
ne  de tombar set i que ens van costar120.000 
euros, les pèrgoles de l' aturada del bus i taxis 
que ni feien ombra ni emparaven de la pluja , la 
possible ampliació del club nàutic de 43 nous 
amarraments, el Port no disposa de les més 
mínimes condicions de seguretat: Boques 
d’incendi, salvavides... i segueixen havent 
problemes amb el amarres, tractes de favor... 

EL VARADOR DEL PORT DE POLLENÇA. 

L’empresa Sa Nàutica des Port S.L., que va ser 
constituïda en abril de 2006, uns mesos més tard 
va rebre la concessió per part de Ports de les Illes 
Balears de la gestió del varador del Port de 
Pollença. Fins aquí res estrany. El problema és 
que aquesta empresa te tres socis, una d’ells és la 
dona de Mito, Antonia Cerdà Martorell. A més 
cal afegir que la concesió va ser a dit utilitzant la 
fórmula de cessió que permet nomenaments 
sense concurs públic per un màxim de 3 anys. 
Els altres socis són Antonio Salom Valles i Juan 
Fiol Pol. 

Diu Mito que cap altre empresa havia mostrat 
interés per gestionar el varador. Menteix. Tant 
Motonàutica Bonaire com l’Associació 
d’Usuaris i Amarradors del Port de Pollença ens 
han confirmat que havien mostrat el seu interès 
tant a Guillem Coll Mateu com a Ports mesos 
abans de fer-se la cessió. 

LA CANTINA DEL PORT DE POLLENÇA . 

Explotació de 5 anys, una ganga de 5.800 anuals 
IVA inclòs  per a un local amb terrassa a un lloc 
privilegiat, aprofitant l’antic viver de llagostes 
del Port. 

La concessionària va ser María Cifre, mare de la 
responsable de les Noves  Generacions del PP a 
Pollença i dona de Miquel Ferrer Vilanova actual 
Cap dels guardamolls del Port de Pollença i mà 
dreta de Mito al Port. A pesar del preu de la 
concessió, realment una ganga,  al procés 
d’adjudicació, que havia quedat desert 
inicialment per defectes de forma de totes les 
pliques candidates, María va ser la única 
concursant, només es varen donar deu dies per 
presentar el projecte. 

IRREGULARITATS AL CONCURS 
OPOSICIÓ DE GUARDAMOLLS. 

El procediment d'aquestes oposicions actualment 
es troba impugnat per varis opositors. 



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

http://alternativa.balearweb.net/ 
 

Al tribunal trobem el Cap dels guardamolls del 
Port de Pollença Miquel Ferrer Vilanova. 
Secretari del Tribunal i militant del PP. També 
va participar com assessor  a les entrevistes 
Guillem Coll Mateu,  a pesar de que no era 
membre del tribunal i sense que s’hagués fet 
públic com deien les bases generals de 
l’oposició. Guillem va fer preguntes als 
entrevistats i com conseqüència de l’entrevista, 
les 7 pitjors notes de l’examen teòric i pràctic 
varen treure la plaça mentre que varis dels que 
havien tret les millors notes són eliminats. I això 
que en les 
bases de la 
convocatòria 
no es deia en 
cap moment 
que 
l’entrevista 
personal 
tingués 
caràcter 
eliminatori. 

A aquestes 
oposicions 
varen 
aconseguir 
plaça: 

- Juan Suau 
Cerdà, 
Guardamoll 
del Port de 
Pollença des 
de fa un any a 
les ordres de 
Miquel Ferrer Vilanova i militant del PP. En 
Joan Suau també és Vocal, al igual que Guillem 
Mito, de la Junta Directiva del Port de Pollença 
Futbol Club.  A aquestes oposicions va ser 
repescat vàries vegades en el procés d’oposició: 

• El 10 de maig apareix exclòs per què 
presenta el títol de graduat escolar però 
no indica el nom de  l'interessat. 

• El 9 i 12 de juny a la llista provisional 
d’aspirants que han superat els exàmens 
teòric i pràctic torna a desaparèixer Joan 
Suau Cerdà. 

• El 22 de juny a la llista definitiva torna a 
aparèixer. 

• El 13 de juliol apareix la puntuació de la 
fase de mèrits, a aquesta llista la 
puntuació de Joan Cerdà Suau és 0, a la 
llista definitiva posterior té la puntuació 
de 0,48 ( tercera repesca) 

- Juan Vallori 
Domènech. 

Opositor que va 
aprovar amb la 

mínima 
puntuació. 

Germà de 
Sebastià Vallori 

Domènech, 
secretari 

personal de 
Matas i implicat 
en el cas Bitel.  

 
PORTS DE 
LES ILLES 
BALEARS. 
 
Des de 

l’empresa 
pública Ports de 
les Illes Balears 
fan orelles 
sordes a les 

nostres peticions de documentació pública. 
Demanam per escrit i via mail, 2 cops per dia, 
des de dilluns 10 de febrer, una entrevista amb el 
director gerent Pedro Iturbide, amb el director 
Ángel Matías Mateos o algun altre responsable 
que ens pugui mostrar tota la informació referent 
a la concessió de la cantina i la cessió del 
varador del Port, i no hem obtingut cap resposta. 

 
Estam segurs que la ciutadania del Port de Pollença farta d’aquesta situació i d’aquests 
persones que s’han fet els amos del Port, soscavant la igualtat i pervertint a les persones, a 
les empreses i a la ciutadania en general, reaccionaran i que encara sortiran més denúncies. 



Ullal zona humida 
SALVEM L’ULLAL! 

 

NO VOLEM MONEADES. AUDITORI NO!  
HI HA ALTERNATIVES. 

 
Ningú discuteix que a Pollença fa falta una sala 
polivalent per fer teatre, cine, conferències... 
però no un Auditori d'aquestes dimensions i cost, 
sense planificació de gestió ni de continguts i 
sense el famós consens del que tant parla en Joan 
Cerdà Rull. 

Només calen unes dades per comprovar que en el 
tema de l'Auditori hi ha una manca de previsió 
total: 

El projecte del teatre de Pollença parla d'una 
capacitat de 700 persones. Els teatres de la part 
forana tenen una capacitat entre els 198 de 
Vilafranca i els 477 d'Alcúdia (amb dos mil 
habitants més que Pollença). La mitjana 
d'espectadors al 2006 d'aquests teatres ha estat 
entre els 115 de Vilafranca i els 267 de Sa 
Maniga. El teatre de Manacor amb una població 
de 36.000 habitants té una capacitat de 453 
butaques i ha tingut una mitjana d'espectadors  
de 154. O sigui només s'han de fer quatre 
números per demostrar la falta de realisme 
d'aquest "mega auditori". Per omplir el famós 
auditori hi haurem d'anar 1 de cada 20 
pollencins. 

Té sentit fer un auditori a cada ciutat de la illa? 
Sabent que la distància a l'auditori d'Alcúdia és 
ridícula, nosaltres proposam fer un conveni 
amb l’Ajuntament d’Alcúdia per tal de fer un 
ús conjunt del seu auditori. Sabent l’ús mínim 
de l’auditori d’Alcúdia, seria contribuir a la seva 
dinamització. És tractaria de fer la programació 
de la temporada i assumir els costos 
conjuntament, fer actes en que participessin els 
ciutadans d’ambdós pobles. Posar transport 
públic entre Pollença i Alcúdia a les hores dels 
actes, funcions i representacions en les que estem 
coordinats. 
 
Seria més factible reformar i condicionar l’antic 
cinema, la fàbrica o simplement fer un espai a 
mida de les nostres necessitats per fer teatre, 
cine, conferències...i no gastar la milionada 
d’euros que ens costarà aquest Auditori. 
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FEIM FALTA 
Fa ja quasi quatre anys començarem a caminar. Després de les 

eleccions del 2003 i el funest resultat del pacte de dretes a Pollença, 
decidirem que calia un canvi en la política local. Sempre pensant que “cap 
objectiu és massa insignificant, cap victòria massa petita” ens posarem a 
treballar. Per nosaltres la política són les coses del dia a dia, les petites 
coses que fan la vida més còmoda i millor. No preteníem canviar el món, 
però si fer la política més propera i canviar les coses que de veritat afecten 
a la gent. I en aquest sentit hem treballat, sempre en una línia clara i dient 
el que pensam. Petites victòries com són el cobriment de la parada de 
busos del Moll, que arreglin els abocaments d’aigües fecals a la badia... El 
pla per a persones amb mobilitat reduïda de propera aplicació. Totes 
aquestes coses que fan de la vida quotidiana millor, són per les que lluitem 
i no per macroprojectes com l’innecessari auditori d’en Moneo. 

Altres esdeveniments que hem impulsat amb gran èxit són l’Abril 
de República que anirà pel quart any, l’exposició i el llibre sobre l’art i 
l’artesania a les presons feixistes, xerrades i debats al llarg de l’any...  

En l’intent de democratitzar el poble hem portat a persones com Imma Mayol, tinent de batlle de 
Barcelona a que parlés sobre la Democràcia Participativa, també ha vingut Marc Parés de l’Ajuntament del 
Figaró, on han guanyat un premi a la innovació democràtica, a explicar-nos com afrontar un procés de 
pressuposts participatius. Tot amb l’objectiu que la política no sigui un instrument de quatre persones que fan 

el que volen durant quatre anys sense que la gent tengui res a dir. 
Pretenem acabar lo màxim possible amb la discriminació de gènere i fer 
una política orientada cap a la igualtat, i d’això mateix ens va venir a 
parlar Carmen Garcia regidora de l’Ajuntament de Bilbao. 
Nosaltres no sabem fer festes i guanyar-nos a la gent amb regalets ni 
excursions. La nostra manera de veure les coses fa que actuem diferent, 
convocant xerrades, dient el que pensam sempre, criticant i sempre 
proposant alternatives segons la nostra manera de pensar. 

Temes com la contaminació de les aigües de la badia; la contaminació del torrent; la corrupció dins 
el port; l’amiguisme a l’ajuntament; l’excés de preus de les pistes esportives; la construcció de les vies de 
circumval·lació; la destrucció de La Font, el Vilar, Gommar, Formentor, l’Ullal; el pas de la urbanització 
de Cala Carbó a l’Ullal; l’ocupació de les costes a Formentor i els amarraments ;el maltractament dels 
animals com: el tir a la guatllera, l’utilització del ment de Sant Pelós o el gall al Pi; el lamentable transport 
públic; les barreres arquitectòniques; excés d’ocupació dels espais públics; falta d’escoletes i parcs 
infantils; el camp de golf de can Guilló; el parc de la Gola, el 
mal estat i mal horari de la biblioteca; locals d’assaig pels 
músics; la campanya de la Ç;  l’abandó del patrimoni 
arqueològic; el màrqueting verd, l’excessiu cost del Festival 
de Pollença... i una llarga llista de temes que al llarg del 
temps hem tractat. Totes aquestes coses han tengut una 
proposta de millora per part nostre. Com hem dit, no 
pretenem canviar el món, però si les coses del dia a dia. 

Durant aquests anys hem col·laborat estretament amb 
moviments ciutadans com la Plataforma Pro Camins Públics 
Oberts, Iniciativa Ciutadana, persones interessades... i en 
alguns temes amb altres partits com el PSM, ERC o el PSOE. 

Tot i estar vetats a la tertúlia política de la radio municipal, i moltes 
vegades censurats, hem participat del debat polític. Les opcions de 
participar des de fora de l’Ajuntament són limitades i per això creiem que la 
feina feta és molta, però la feina que farem serà molta més. Sense censures 
electoralistes ni por a perdre vots, tan sols seguirem com fins ara, lluitant 
per la Pollença que volem. 
 

 


