
 
Número 5. ESTIU 2005 . BONES FESTES.  Publicació trimestral d’ ESQUERRA UNIDA DE 
POLLENÇA. Segona època.  Bústia electrònica: eurxella@yahoo.com 

 

Durant aquests dos anys el PP ha fet el que ja sabíem  que 
faria, negocis,  la sorpresa ha estat Unió Mallorquina que  
ha sacrificat qualsevol coherència per tal d’ocupar 
posicions de govern, per a la qual cosa ha pactat amb un 
partit com el Popular que poc té a veure amb la seva 
militància de base. UM ha fet ús de tàctiques deshonestes 
que li permeten controlar la pràctica totalitat del Consell 
de Mallorca amb només tres consellers. Plegats el Partit 
Popular i Unió Mallorquina estan arrasant Mallorca, 
usant de forma descaradament partidista els mitjans de 
comunicació públics, atacant el català i tenint 
l’administració pública com si fos un vedat particular.  

Recapitulem alguns desastres d’aquest bienni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALBARATAMENT DELS DOBLERS 
PÚBLICS  
 S’han llevat diners d’educació per pagar  amics 
Michel Douglas, (4, 8 milions d’ euros) equips 
ciclistes i de bàsquet (6 mlions d’euros anuals). 
Si ens despistem un mica ens carreguen també 
les factures del Rasputin. A més de campanyes 
de publicitat ridícules, festes inaugurals... A 
Pollença també en tenim exemples; els assessors 
fantasmes, les casetes del port, “la festa” que 
varen fer per inaugurar l’asfaltat de la carretera 
Pollença-Port, treure una nova plaça d’arquitecte 
municipal innecessària.... 

LA SEVA IDEA DE DEMOCRÀCIA. Hi ha hagut un 
important retrocés democràtic i s’intenta controlar, d’una 
manera totalitària, els mitjans de comunicació. A més  de 
la nova televisió autonòmica (Matavisión), tres empreses 
properes al PP es varen repartir les adjudicacions de les 
televisions digitals locals. Unió Mallorquina amenaça 
amb fer el mateix i crear la seva pròpia televisió 
(Munarvisió), què fàcil és gastar els doblers dels altres. A 
la vegada se sotmet a un setge despietat a la premsa 
forana i li lleven les ajudes. A Pollença la ràdio municipal 
es converteix en un vedat  dels amics; es talla al líder 
socialista Antich, es veta a ERC i s’impedeix la nostra 
participació i la d’ERC a la tertúlia política dels dimecres. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTRUCCIÓ DEL 
MEDI AMBIENT; 
L’activitat destructora del 
govern és impossible de 
resumir li dedicarem un 
article sencer al proper 
Urxella . A Pollença no s’ han 
aturat cap de les destruccions 
en marxa( Vila, Gotmar, La 
Font, Vall de Colonya... ) i 
per salvar Cala Carbó es 
decideix destruir l’Ullal. No 
s’ ha aprofitat la 
reconstrucció de la Llotja per 
millorar l’impacte visual de la 
mateixa. La Gola i la badia de 
Pollença, que han sofert els 
pitjors abocaments d’aigües 
residuals de tota la seva 
història (altre tema que 
mereix un article sencer). A 
més es continua amb el 
projecte de la segona part de 
la via de circumval·lació. 
També s’ha abandonat al 
projecte del Pacte de Progrés 
de conducció d’aigua entre 
Llubí, Crestax i Pollença ( 
finançada en un 80% per la 
UE) per apostar per la 
dessaladora d’ Alcúdia, una 
infrastructura  que suposarà 
un elevat consum energètic i 
un gran cost econòmic que 
tots pagarem per beneficiar 
als de sempre. 

TREBALL. 
Quan Esquerra Unida dirigia la Conselleria 
del Treball la caiguda de la sinistralitat 
laboral va ser espectacular, ara les Illes 
Balears tornen ésser la comunitat  amb major 
índex de sinistralitat d’Espanya i no es fruit 
de la casualitat ni de la mala sort sinó que n h́i 
ha un clara responsabilitat del govern: La 
despesa en Salut Laboral ha baixat un 45 % 
als pressupost del 2004, s’ ha desmantellat l’  
Institut de Salut Laboral, s’han suprimit els 
fons destinats a la formació dels delegats de 
prevenció, s’ha suprimit el conveni amb la 
Inspecció del Treball, s’ha suprimit el 
conveni de col·laboració amb les corporacions 
locals per al desenvolupament de la prevenció 
de riscs laborals a l’administració pública, s’ 
ha suprimit el conveni per al control i 
seguiment de l’obra pública ( tres treballadors 
han mort  a les obres de les autopistes, i això 
ja no té solució)... 
És terrible jugar així amb la vida de la gent i 
eliminar unes polítiques que s’havien 
demostrat eficaces, tan sols perquè han estat 
aplicades per una formació política diferent. 
 Una POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

a la  que la federació 
d’organització per la llengua 
catalana ha puntuat amb un 0. No 
s’ha elaborat cap pla de 
normalització lingüística a les illes, 
s’han llevat els ajuts a les 
publicacions en català. La televisió 
autonòmica es fa majoritàriament 
en castellà, fins a un 80%. S’ han 
rebaixat els nivells de coneixement 
del català  als funcionaris de 
l’administració autonòmica.. A 
Pollença no s’ ha fet un pla meditat 
i amb un bon pressupost 
d’integració  lingüística dels 
immigrants, no és suficient fer 
tallers de conversa amb 34 
persones per un sol monitor. 

APUNTS DE BAR. 
- Pollença sembla un poble de 
cansats amb tantes cadires als 
carrers i places. 
- Prest Gotmar demanarà la 
independència, ja està més 
urbanitzat que un poble. 
- Magnífica la idea de fer dos 
concerts el mateix dia i a la 
mateixa hora. 
- Una altra genialitat; fer nets els 
carrers just abans de la festa de 
les votacions 
- Per què després de tan de temps 
en Tomeu no és capaç de firmar 
un conveni digne ama el personal 
laboral de l’ajuntament ? 
- És més barat drogar-se que 
fer esport. 

SANITAT i BENESTAR 
SOCIAL: 
La idea d’aquest govern es clara 
s’afavoreix la sanitat privada i la 
sanitat pública solament 
interessa per fer negocis 
urbanístics. 
És vergonyosa l’especulació de  
Son Espases, on es construirà un 
hospital nou que costarà 23.000 
milions de pessetes més que la 
reforma de Son Dureta, i que 
suposarà una important destrossa 
patrimonial i urbanística. 
Som la primera autonomia que 
ha eliminat la Conselleria de 
Benestar Social. 
A nivell local el geriàtric del Port 
forma part d’un suculent negoci, 
es construiran 12 geriàtric a tota 
la illa. Els ajuntaments han cedit 
(regalat) els solars públics (el del 
Port de 12.000 metres quadrat, 
calculeu el seu preu) al govern 
per a què una empresa privada 
gestioni el geriàtric, a canvi d’un 
40% dels residents assistits. Quin 
xollo! 
Igualment indignat es que el 
govern aporti al nou centre de 
dia de Pollença 30.000 euros 
anuals, menys del que cobra 
Tomeu com assessor d’en Matas 
(50.000 euros anuals), com li va 
recordar el PSM. 
 
 



  

 
  
 

 
CALEN RESPOSTES DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA JA! 

- Per què cada any del pacte de regrés hem de començar la temporada amb problemes? Fa un any el 
retard a l’explotació de les platges, les obres a la plaça Capllonch, la declaració de les aigües del 
moll no aptes pel bany i els abocaments de la depuradora. Enguany es repeteixen els dos darrers i 
afegim les obres de la rotonda   d’ Alcúdia, l’asfaltat de la carretera Pollença –Port i una oficina de 
turisme del Port tancada fins 13 de juliol ( i encara es posen medalles). 
- És veritat que els arquitectes del club nàutic del Port s’ han queixat de què el que ells no varen 
poder fer, dues altures, s’ha fet a la nova Llotja?  
- És cert que s’ha presentat un projecte amb un gran impacte visual per la reforma dels Astilleros 
Cabanellas i el restaurant Stay al Port?  
- Per què el projecte del refugi de muntanya xoca frontalment amb la tipologia urbana del casc antic 
de Pollença? 
- Oficina de Turisme del Port o búnquer? 
- Què feia el regidor de cultura a una foto que anunciava la instal·lació de la canonada general d’aigua potable al moll? Ha 
canviat de regiduria i no ens hem assabentat? 
- Sis mesos de retard per presentar els pressuposts d’enguany, conflicte total amb el personal laboral municipal...Què farà 
Tomeu quan sigui batlle? 
- No s’està abusant de la utilització de becaris i voluntaris a l’ajuntament ? 
- Realment el solar on ja no es farà  el polígon del Port serà reclassificat per un ús esportiu o de serveis?  Ningú no en 
traurà un bon benefici d’aquests canvis urbanístics? ALERTA. 
- Ha recaptat l’ajuntament el que havia previst als pressuposts del 2004 per infraccions urbanístiques? 
- Per què encara no s’ha solucionat el problema del camí 
públic de Ternelles ? 
- Per què als socorristes de les platges els pagarà 
l’ajuntament i no els explotadors ( com figurava al plec de 
condicions)? 
- Algú ha notat que s’hagi complit la promesa de menys 
ocupació de l’espai públic? 
- És millor i més  barata una empresa privada de neteja? 

PINZELLADES POLLENÇA 2007:DEMOCRATITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT. 
És el nostre objectiu democratitzar a fons l’ajuntament, acabar amb l’opacitat, millorar la funcionalitat i l’atenció als 
ciutadans. No poden tornar a passar situacions com la del carrer Beguins, on els ciutadans no descobreixen les decisions 
que els afecten fins que és massa tard. Per això: 
- Donarem la màxima informació i facilitat d’accés a la mateixa a tothom. Si un ciutadà demana una informació, fa una 
queixa o un suggeriment mereix una resposta el més aviat possible. Actualment moltes instàncies o correus electrònics no 
obtenen cap resposta. 
- Acabarem amb  el tracte de  preferència als amics, tothom mereix el mateix respecte.  
- Crearem un Servei d’ Atenció al ciutadà, obert també els capvespres.  
- Farem una ràdio al servei del municipi, amb un funcionament més objectiu, democràtic, participatiu i obert Totes les idees 
i tendències han de tenir cabuda a la ràdio, no només “els nostros”. 
- Facilitarem la participació dels ciutadans en l’elaboració dels pressuposts municipals, el que es coneix com a Pressuposts 
Participatius,  model de participació política que ja es fa a diverses ciutats i municipis ( a Artà  EU- EV  ja ha iniciat el 
procés) . Serà la ciutadania la que directament decidirà com es gastaran els diners municipals no compromesos ( com per 
exemple els 240.000 euros que ha costat el concert de l’orquestra filharmònica de San Petesburg)  
A Pollença els pressupost participatius ajudarien a avançar en la descentralització del poble i podrien  millorar els 
problemes, del Port i la Cala, nuclis diferenciats amb problemàtiques diferents on les persones que hi resideixen, 
“tradicionalment” s’han queixat de l’allunyament cada vegada més gran dels polítics.  
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És el número de fotografies on apareix el batlle al 

Punt Informatiu número 238. 
 



 

FAN “MONERIES” 
Amb el viatge a Madrid per regatejar el preu de l’auditori a Moneo,  Jaime Me Matas, Tomeu i Joan no fan més que 
“moneries”. Ningú no discuteix la qualitat de Rafel Moneo, però al manco podrien haver realitzat  un concurs d’idees 
com s’ ha fet amb el palau de congressos de Palma, on s’ ha triat el projecte de l’ arquitecte Patxi Mangado i no el de 
Rafel Moneo. No obstant pensem que estan marejant el tema per presentar l’auditori com “la pastanaga” electoral del 
2007 

MONEO 

MENYS ELITISME I 
MÉS COBRIR LES NECESSITATS BÀSIQUES DEL 

MUNICIPI. 
Quant temps esperant aquest moment, i és que ja arriba l’estiu. Patrona?, 
festes? Idò no! Estic il·lusionat per una cosa encara més important i 
popular: el magnífic concert, festival o… reunió de gent rica no 
pollencina, i algun pollencí també, que se celebra sens falta cada any 
amb l’arribada de la calor. Estic tan emocionat com quan vaig 
assabentar-me de l’arribada d’una nova sangonera a can Juan Carlos. 
Vendrà enguany la reina? Importa a algú això? Algú en treu benefici, o 
millor dit, afecta d’alguna manera a Pollença? Idò sí, el nostre 
excel·lentíssim ajuntament, és a dir el poble, inverteix, o malgasta segons 
es miri, més de 62 milions de pessetes. No hi ha diners per un bus perquè 
els estudiants del Moll venguin a l’institut de Pollença, tampoc per una 
guarderia... però sí per a un absurd concert on lluir, el senyor batlle i 
companyia, els seus vestits de gala, des de la primera fila i sense pagar, 
és clar, gentilesa de les nostres butxaques. Si el que volen és invertir en 
cultura, que no ho crec, més valdria que obrissin la biblioteca a hores a 
les quals hi pugui anar la gent i no en hores de treball. El camí no són 
premis literaris d’un milió de pessetes, tots sabem la vocació d’escriptor 
del nostre regidor de cultura, així si guanya tot queda en casa, ni concerts 
elitistes per a una minoria que ens costen tants diners. Basta ja 
d’hipocresies i de despeses inútils i més inversió en nosaltres, el poble, la 
majoria de pollencins que no podran, o no voldran, pagar un absurd per 
veure un concert. És hora de deixar-se d’actes selectes per a  minories 
acaudalades i pensar una mica amb la gent, que som els que 
veritablement paguem aquest festival. Reflexió per a la posteritat: fa 
tanta pudor això com els abocaments de la depuradora o en fa encara 
més? 
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-Participants: totes les persones professionals i aficionats que ho desitgin.  
- Àmbit: Terme municipal de Pollença. 
- Tema: IMPACTES: SOCIAL I MEDIAMBIENTAL A POLLENÇA 
- Nombre de d’obres: un màxim de tres per autor. 
- Les fotografies es poden enviar per correu  electrònic a l’adreça eurxella@yahoo.com o impreses 
(amb una mida no superior a 20 x 30 cm)  a Vidres Garma, pare vives nº 69. 
- Dades: Cal escriure al correu electrònic o dors de cada obre; el títol, la localització exacta del 
problema, el nom i el llinatges de l’autor,  telèfon o adreça de contacte. 
- Premis: Hi haurà un únic premi en metàl·lic de 60 euros 
- Jurat: Estarà format per l’executiva d’ Esquerra Unida de Pollença i la seva decisió serà 
inapel·lable. 
- Data límit d’ admissió d’obres; 30 de setembre. 
- Les obres presentades podran ser utilitzades per Esquerra Unida per a la realització d’una exposició 
o la denúncia pública dels problemes assenyalats. L’ autor si així ho sol·licita podrà mantenir-se a 
l’anonimat. 
- La simple participació en el concurs implica la total acceptació de les   bases. 
 



Només si acceptam la realitat la podrem canviar. 
 

18 DE JULIOL. DIARI ÚLTIMA HORA: 

 
20 DE JULIOL. DIARI ÚLTIMA HORA: 

 
 

ORGULLOSOS 
DE PÈRGOLES 
QUE DEIXEN 

PASSAR EL SOL 
I L’AIGUA? 

 
QUINA ÉS LA 

IDEA 
D’HARMONIA 

DE LA 
SENYORA 
CABRER? 

De l’associació encarregada de les banderes blaves: 
 http://www.blueflag.org/ 
Bàsicament per a la concessió de una Bandera Blava se 
segueixen quatre criteris:  
- La qualitat de les aigües de bany ??? 
- Que es compleixi la legislació ambiental vigent ??? 
- Qualitat dels serveis oferts i seguretat. En el cas de les 
platges s'atén a la disposició i nombre de dutxes, vestuaris, 
papereres etc.  
- Informació i educació ambiental. 
Els millors observadors del grau de compliment dels criteris 
són els propis usuaris En conseqüència si observa 
l'incompliment d'algun criteri obligatori contacti amb 
l'organització nacional. Tlf: +34 91 43 53 147   
Fax: +34 91 43 50 597 Mail: adeac.feee@teleline.es 
 

Acudit d’en Pau. 
Diario de Mallorca. 


