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TEIXIM L’ALTERNATIVA

TERRITORI
I MEDI AMBIENT

ACTIVITAT
ECONÒMICA

PERSONES > A Alternativa per Pollença fa molts 
anys que estam compromesos i feim 
feina per un futur millor per a totes les 
persones del poble. Per això apostam 
per un municipi que situï les persones 
al centre, que promogui una economia 
propera i solidària i que  garanteixi 
la protecció del territori i del medi 
 ambient.

>  Amb aquesta intenció feim un pro-
grama que gira entorn a tres eixos: 
les persones, l’activitat econòmica i 
el territori. Un programa resumit en 
50 propostes per assolir 10 objectius 
concrets. Però sempre amb un ho-
ritzó de futur molt clar: una Pollença 
humana, sostenible i amb futur, en la 
qual la gent pugui viure amb dignitat i 
plenament.



 1  Elaborarem un Pla de Participació Ciutadana 
que, des de la transversalitat, consolidi els pres-
suposts participatius i els processos de partici-
pació, així com el desplegament i difusió del nou 
Reglament de Participació Ciutadana.

2 Promourem mesures per enfortir el teixit asso-
ciatiu, com donar suport logístic, assessorament, 
espai adequat on poder reunir-se i coincidir amb 
altres col·lectius, o un registre d’espais amb la 
seva ocupació per facilitar l’organització d’actes 
i agendes.

3 Millorarem la transparència de l’Ajuntament i 
l’empresa municipal, signant un conveni amb el 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, po-
tenciant la funcionalitat de la plana web de l’Ajun-
tament, publicant sistemàticament la informació 
pública i les memòries anuals i difonent la relle-
vant mitjançant xerrades, exposicions, audiències 
públiques...

4 Millorarem la comunicació de l’Ajuntament cap 
a la ciutadania, possibilitant la realització de trà-
mits electrònics a través del web, habilitant apli-
cacions per rebre informació i potenciant els tau-
lers municipals a la via pública.

5 Garantirem uns serveis públics de qualitat, po-
tenciant la participació dels treballadors en l’or-
ganització del treball i amb la fixació d’objectius 
a assolir, així com una política de contractació de 
personal transparent i lliure de clientelisme.

6 Redistribuirem les dotacions pressupostàries 
prioritzant les de matèria de serveis socials.

7 Elaborarem plans d’acció comunitaris que pro-
moguin la cohesió social, l’equitat, fomentin el 
teixit associatiu, a través de la promoció d’activi-
tats culturals, la recuperació de l’espai públic amb 
perspectiva feminista i la reivindicació de la me-
mòria, la identitat del poble i els seus nuclis.

8 Elaborarem de manera participada un pla local de 
salut que fomenti l’educació sanitària i sexoafec-
tiva en infants i joves, i la prevenció d’addiccions 
(també la ludopatia) i foment d’hàbits saludables 
de tota la població, especialment el col·lectius 
amb majors riscs sanitaris i incloent els de salut 
 laboral.

9 Establirem ajudes, amb criteris de renda, per a 
aquells serveis i tractaments no coberts per la 
Seguretat Social i un banc municipal de materi-
al socio-sanitari per prestar (cadires de rodes, 
crosses...).

10 Ampliarem l’atenció a les persones dependents 
per poder cobrir totes les necessitats personals 
(higiene, control medicació) i del domicili (neteja, 
menjar, planxar...), així com fora del domicili amb 
un Servei d’Acompanyament (anar a fer tràmits, a 
comprar, al metge, al banc...).

11 Redactarem un pla per a la convivència en la di-
versitat que tengui en compte l’acollida de les 
persones nouvingudes, un servei de mediació in-
tercultural, la formació al personal municipal i un 
programa d’activitats per fomentar la convivèn-
cia i la valoració positiva de la diversitat i la inter-
culturalitat.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

PERSONES



12 Impulsarem una política integral per a la dona i per 
al col·lectiu LGTBI que inclogui defensa de la seva 
imatge, educació per a la igualtat, acollida i defensa 
a les víctimes de les agressions, la paritat i la trans-
versalitat de les polítiques de gènere.

13 Donarem prioritat a les polítiques d’habitatge amb 
els objectius d’incrementar el sòl per destinar a 
HPO, mobilitzar el parc buit d’habitatge, disposar 
d’una borsa de lloguer social i complementar les 
ajudes supramunicipals al lloguer; a la vegada que 
garantirem que no hi hagi talls de subministra-
ments sense autorització prèvia de Serveis Socials.

14 Defensarem i potenciarem la cultura pròpia i l’ús 
de la llengua catalana en tots els àmbits, com a ele-
ments de cohesió social imprescindibles.

15 Farem una escoleta municipal al nucli de Pollença, 
com a espai de desenvolupament físic, emocional, 
afectiu, social i cognitiu dels infants de 0 – 3 anys.

16 Garantirem l’accés a l’Escoleta i l’Escola de  Música, 
amb criteris de renda i tarificació social, així com 
l’establiment i millora de beques per a estudiants.

17 Coordinarem activitats entre els centres educa-
tius per enfortir la comunitat educativa, entre 
aquests i el serveis municipals (biblioteca, museu, 
ràdio, serveis socials...), i entre aquells i les entitats 
socials del municipi, reforçant així la cohesió social.

18 Treballarem per a la inclusió i la coeducació, tant 
en les activitats que organitza l’Ajuntament com en 
les que directament ho promoguin, a més d’oferir 
recursos didàctics o tallers als centres educatius.

19 Augmentarem les activitats, tallers i cursos per-
què les persones puguin crear i formar-se en dife-
rents àmbits artístics i culturals, atenent especi-
alment els infants de 0-4, els joves i la gent gran.

20 Expropiarem Can Morató per, a la vegada que re-
cuperam el patrimoni industrial, poder habilitar 
un espai polivalent on es puguin dur a terme dife-
rents activitats de tipus artístic i cultural (espais 
de creació, arts plàstiques i escèniques, música...).

21 Museïtzarem el poble per posar en valor el patri-
moni històric, artístic, arqueològic i arquitectò-
nic, a més d’impulsar polítiques de recuperació 
de la memòria històrica i la identitat col·lectiva de 
les classes populars, feminitzant el nomenclàtor 
municipal a la vegada que eliminant la simbologia 
vinculada a la negació de drets.

22 Farem de les festes un àmbit preferent per a la 
participació ciutadana, fent pedagogia i promo-
vent iniciatives que les facin enriquidores cultu-
ralment  i cohesionadores socialment, aplicant-hi 
la perspectiva de gènere.

23 Garantirem l’accés a la pràctica esportiva de tots 
els col·lectius socials, especialment les persones 
amb dificultats econòmiques, risc d’exclusió o 
amb diversitat funcional.

24 Assegurarem una estructura professional sufi-
cient i farem un pla d’instal·lacions i equipaments 
esportius per millorar la gestió i garantir-ne el bon 
manteniment, posant especial atenció a  millorar 
l’eficiència energètica.

 “Prioritzar les necessitats materials        
bàsiques i lluitar per la justícia social”



25  Aplicarem clàusules socials, ètiques i mediambi-
entals per convertir la contractació pública en un 
element transformador i de canvi, i farem compra 
pública de proximitat.

26 Potenciarem el sector artesanal local amb la ca-
talogació de “Fet a Pollença” i habilitarem un espai 
de mostra i venda.

27 Aplicarem la progressivitat als impostos i preus 
públics, establint també bonificacions i exempci-
ons de taxes i impostos municipals a les persones 
desocupades, famílies monoparentals i rendes 
baixes.

28 Afavorirem, a través de la fiscalitat i altres mesu-
res, el petit comerç i els negocis locals que tenen 
obert tot l’any i s’orienten als residents.

29 Elaborarem pressupostos municipals amb pers-
pectiva feminista.

30 Promourem la sobirania alimentària, l’agroe-
cologia, l’alimentació sana i els circuits curts 
de comercialització, facilitant canals de distri-
bució i punts de venda directa, fent-ne la difu-
sió pertinent mitjançant els mitjans municipals, 
promovent especialment els qui fan agricultura 
 ecològica.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

ACTIVITAT ECONÒMICA



31 Establirem una moratòria d’obertura de nous ho-
tels, via planejament urbanístic.

32 Començarem la recuperació i municipalització 
de serveis començant per la neteja viària i es-
tudiant els de platges i els serveis de cures a les 
 persones.

33 Reduirem la despesa en promoció turística i di-
versificació del producte turístic, i ho destinarem 
a impulsar els altres sectors econòmics i la crea-
ció d’un distintiu ecosocial dirigit a empreses tu-
rístiques compromeses amb la comunitat.

34 Utilitzarem l’IIVTNU per gravar l’especulació, 
aplicant un tipus més alt de gravamen en les com-
pravendes del tram de 0 a 5 anys i apujarem l’IAE 
al màxim possible atès que és un impost que no-
més paguen les empreses que facturen més d’un 
milió d’euros.

35 Prioritzarem les cooperatives i altres formes 
organitzatives d’economia social mitjançant ac-
cions formatives, la preferència en l’obtenció 
d’ajuts, la cessió de locals, la subcontractació de 
serveis al propi ens local, la publicitat gratuïta als 
mitjans públics...

“Potenciar les formes d’economia 
social, col·lectiva o cooperativa,la 

justícia fiscal i prioritzar l’economia 
local dirigida als residents”



36 Elaborarem un pla d’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques  aplicant paràmetres 
d’accessibilitat universal (també les barreres de 
comunicació) i una anàlisi de gènere de l’urbanis-
me i espais municipals.

37 Destinarem la plaça de ca les Munnares als in-
fants, amb un projecte de millora i ampliació de 
parc i zona de jocs, que el faci segur i confortable; 
a més d’augmentar i millorar els parcs existents, 
tenint en compte els diferents estils i que estiguin 
adaptats a la diversitat funcional.

38 Executarem el Pla de Residus aprovat, tenint en 
compte criteris de pagament per generació i de 
tarificació social, i habilitarem una zona municipal 
de compostatge.

39 Farem una canera municipal i habilitarem nous 
espais d’esbarjo per a animals domèstics.

40 Defensarem els camins públics i l’expropiació del 
de Ternelles, a més d’editar un mapa de camins 
d’ús públic d’interès senderista.

41 Farem un Pla de Mobilitat, que prioritzi anar a 
peu, en bicicleta i el transport públic, reduint  la 
circulació de cotxes dins els nuclis i assegurant 
recorreguts segurs als centres escolars.

42 Reservarem només per als residents la possibili-
tat d’aparcar dins els nuclis, mitjançant una tar-
geta per a residents i treballadors del municipi.

43 Reduirem l’ocupació de la via pública en aquelles 
zones on no està garantit l’ús públic preferent de 
l’espai.

TERRITORI I MEDI AMBIENT

PROPOSTES D’ACTUACIÓ



44 Establirem descomptes en el transport públic 
entre nuclis per a residents i un servei bonificat de 
transport adaptat porta a porta, a la vegada que 
pressionarem per millorar la freqüència de les 
 línies.

45 Realitzarem plans de gestió de les àrees naturals 
de la Gola-CTO, el Bosquet de Bóquer i Puig de 
Santuïri, promovent-hi en aquesta última l’aula 
municipal de natura.

46 Potenciarem una unitat de la policia local especi-
alitzada i dedicada al medi ambient.

47 Incrementarem les campanyes de sensibilitza-
ció i d’educació ambiental referents a generació 
de residus, estalvi d’aigua i energia, i a efectes del 
canvi climàtic.

48 Apostarem per les energies renovables, amb la 
contractació d’energia renovable certificada i 
amb la instal·lació de sistemes d’autoproducció 
d’electricitat, fomentant aquesta última i l’efici-
ència energètica en edificis particulars per mitjà 
d’incentius fiscals.

49 Estructurarem els trams de la factura de l’aigua 
per incentivar els consums baixos i penalitzar el 
malbaratament en funció del nombre de perso-
nes que viuen a l’habitatge, i promourem els siste-
mes de recollida d’aigua de pluja.

50 Pressionarem les distintes administracions per 
posar ordre als fondejos amb roda a la badia de 
Pollença i per evitar que es converteixi en una 
zona de maniobra d’hidroavions privats.

“Tenir un poble respectuós amb 
el medi ambient i els animals”



35 anys, llicenciada en Filosofia i professora de secundària. Ha estat regido-
ra i portaveu del nostre grup municipal els darrers quatre anys. > Considera 
la seva feina —treballar amb adolescents i potenciar el seu esperit crític— un 
repte i un privilegi, que li encanta. > Li agraden els mercadets de llibres i roba 
de segona mà i intentar arreglar les coses quan s’espenyen. > Odia haver de fer 
tràmits telefònics en què t’atén una màquina i no tolera les desigualtats i les 
injustícies, per això des de fa anys està involucrada en espais o lluites des de les 
quals intenta canviar les coses: en defensa de l’educació pública, en moviments 
feministes, en política municipal...

Marina Llobera Vicens

Xesca Torandell Torres

Guillem Barceló Ramis

Tomeu Sales Gelabert

Pere Josep Coll Torrendell
36 anys, llicenciat en Història i carter. Ha estat regidor del nostre grup muni-
cipal els darrers quatre anys. > Li agrada sortir a córrer, pescar, el ciclisme i és 
seguidor de l’Atlètic Balears. També gaudeix llegint sobre la vessant popular de 
l’esport, sobre política i escoltant tot tipus de música: des de Mozart a Metalli-
ca passant per Vetusta Morla. > No tolera el feixisme.

39 anys, llicenciat en Filosofia, és professor de Filosofia moral i política a la Uni-
versitat de les Illes Balears. > Nascut a Muro al 1980, viu a Pollença des de fa 
més de 10 anys on comparteix la seva vida amb la seva parella i els seus dos fills. 
> Les seves passions són llegir, passejar, conèixer noves cultures i intercanviar 
punts de vista sobre el moment històric que ens ha tocat viure, sobre el passat i 
sobre el que vindrà. Està convençut de la necessitat de compromís per a acon-
seguir una societat més justa, més igualitària i orgullosa de la seva llengua i la 
seva cultura oberta al món i mirant al futur.

46 anys, llicenciat en Història i professor de secundària. > Fa 7 anys que viu a 
Pollença i des que va arribar està vinculat a Alternativa. Va ser un dels porta-
veus de l’Assemblea de Docents durant el conflicte educatiu i des de jove ha es-
tat vinculat en diferents lluites polítiques i culturals. > Li agrada el rock and roll 
i tocar guitarres i harmòniques. La seva debilitat? Comprar música. Acostuma 
a cuinar sense recepta i es declara incompetent amb les postres.
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LA NOSTRA LLISTA

35 anys, mestra d’Educació Infantil, fa feina a una escoleta municipal. > Li en-
canta la seva feina, llegir, anar d’excursió, gaudir de la platja, fer washi i exercir 
de mare. > No li agraden els “callos” i encara menys la falsedat. No pot aguantar 
les injustícies socials.



Rafel Morro Aguilar

Ona Krawietz Villar

Bartomeu Serra Seguí

Antònia Cerdà Fiol

Tonina Amer Cifre

27 anys, llicenciat en Història i format en el camp de l’arxivística amb un Màster 
de la Universidad de Sevilla. Actualment fa feina a la restauració. > Li agrada la 
novel·la negra i policíaca, el cinema independent, el rock, el folk i el senderisme. 
> No suporta el tarannà consumista de la nostra societat i voldria que el poble 
s’unís per lluitar pels seus drets, trencar amb el patriarcat i aconseguir una so-
cietat justa i igualitària.

35 anys, llicenciada en Química i actualment treballadora en una consultora 
ambiental. > Enamorada dels animals i de la vida a l’estiu, espera la tardor per 
gaudir de la seva gran passió: els bolets. Li agraden els llibres i el cinema d’intri-
ga psicològica i el rock dels anys 80 i 90. Valora per damunt de tot la sinceritat 
i la senzillesa. > No suporta esperar que passin les coses i, evidentment, no li 
agrada l’hivern.

34 anys, graduat en Magisteri d’Educació Primària amb una menció i té un 
màster en Audició i Llenguatge. Actualment és mestre d’AL. > Li agrada córrer, 
el barranquisme i el senderisme i gaudeix veient un bon partit de futbol i una 
bona carrera ciclista. Escolta sobretot música punk i metal, i li encanta viatjar, 
cuinar risotto i passar temps amb la seva parella i el seu fill. > Es considera una 
persona capaç de riure’s amb tot i de tot; d’ell el primer. Detesta deixar les co-
ses a mig fer; el que comença ho acaba.

24 anys, està acabant els estudis de psicologia, treballa actualment de recepci-
onista. > És vegetariana, li encanta anar a pegar un capfico a Cala Carbó i, quan 
és fora, enyora molt les Quelitas. > No aguanta cap «bona» cançó de reaggeton.

35 anys, llicenciada en Filosofia, amb un Màster en Evolució i cognició humana 
i Doctora en Filosofia per la UIB amb una tesi sobre les dimensions socials del 
treball. Actualment és professora interina de secundària. > Es considera, per 
sobre de tot, mare, lectora, feminista i una convençuda que la transformació 
social i política és possible. > El seu dia ideal és aquell en què pot fer una llar-
ga caminada gaudint de la natura en bona companyia i acabar el dia sopant de 
raïm amb formatge i una copa de vi. > No li agraden les olives, ni la incipient 
pèrdua de drets i llibertats en la qual estam immersos.
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Pepe Garcia 
Salvador
50 anys, llicenciat en 
Història, professor 
de secundària

Margalida 
Seguí 
Torrandell
36 anys, llicenciada 
en Història, 
professora de 
secundària

Ramon 
Cerdà Cifre

41 anys, grau mitjà 
de Mitja Muntanya, 

instal·lador d’aires 
condicionats

Tòfol 
Plomer 

Cifre
63 anys, 

conductor jubilat

Juan Pérez 
Palma
51 anys, pensionista

Joan Cifre 
Cerdà
43 anys, llicenciat en 
Educació Física

Tana Villar 
Lázaro
63 anys, llicenciada 
en Matemàtiques i 
professora jubilada

Cecilie 
Beck 

Frydenlund
24 anys, estudiant, 

treballadora de 
temporada

Margalida 
Colomar 

Capllonch
57 anys, cuinera

Biel J. 
Perelló Coll

54 anys, llicenciat en 
Geografia, geògraf 

de l’Ibanat
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Susana 
Herrero 
Pérez
43 anys, pediatra

Miquel 
Sánchez 
Vives
54 anys, FP 
d’informàtica, 
comptabilitat 
i electrònica, 
administratiu

Joan 
Ramon 

Bosch 
Sangroniz

72 anys, treballador 
municipal jubilat

Maria 
Carmen 
Álvarez 

García
48 anys, estudis de 
Tècnic Especialista 

Administratiu, 
cartera

Margalida 
Llompart 
Cerdà
63 anys, comerciant 
retirada

Margalida 
Millan 

Barceló
66 anys, mestressa 

de casa

Sadurní 
Moreno 
Jiménez
61 anys, llanterner

Enrique 
Galindo 
Carrasquilla
84 anys, camioner 
jubilat

Pere Josep 
Cànaves 

Cifre
67 anys, carter 

jubilat

Joan 
Llompart 

Cerdà
62 anys, llicenciat en 
Història, treballador 

de banca
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10
OBJECTIUS

3 EIXOS
PROPOSTES

TERRITORI
I MEDI 

AMBIENT

ACTIVITAT
ECONÒMICA

PERSONES

1 Tenir un poble vivible, que 
prioritzi els drets i la quali-
tat de vida dels residents

2  Tenir un poble cohesionat i 
enfortir els llaços comuni-
taris

3  Prioritzar les necessitats 
materials bàsiques i lluitar 
per la justícia social

4 Fer un poble inclusiu i 
igualitari, respectuós amb 
la diversitat funcional, de 
gènere, origen, orientació 
sexual, edat...

5 Potenciar les formes d’eco-
nomia social, col·lectiva 
o cooperativa, la justícia 
fiscal i prioritzar l’economia 
local dirigida als residents

6 Tenir un poble respectuós 
amb el medi ambient i els 
animals 

7 Promoure un poble actiu i 
saludable 

8 Donar importància a les 
necessitats de desenvolu-
pament personal educati-
ves, culturals, creatives...

9 Tenir un poble protector 
d’allò comú: patrimoni, 
història, cultura...

10 Democratitzar les insti-
tucions i fer-les més àgils i 
transparents

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

@alternativa_per
@alternativaxpollenca

alternativaperpollenca


