
El Pi, proposta per les Illes Bale-
ars, presenta un programa res-
ponsable i compromès amb el 
poble de Pollença, sempre hem 
volgut donar el millor servei al 
poble que és, sense cap dubte, la 
primera prioritat de la política 
local. Recordem que donam un 
servei públic i que ha de ser de 
la màxima qualitat possible per a 
la ciutadania. Hem governat amb 
responsabilitat, serietat i cohe-
rència i així ho volem seguir fent 
en el futur.

El Pi, proposta per les Illes Balears, és 
un partit de persones i per les perso-
nes, respectuós, tolerant i disposat a 
treballar molt dur pel futur, pels nos-
tres fills, nets, padrins. Sempre defen-
sarem els interessos de la nostra terra 
per sobre de qualsevol altre.

L’educació i la sanitat, tan maltracta-
des en la darrera legislatura, tant des 
de Madrid com des de Palma, seran 
una prioritat en l’agenda del PI de Po-
llença. La crisi econòmica no és excu-
sa per deixar d’aplicar correctament 
uns pressuposts que volen ser per so-
bre de tot socialment compromesos.

El nostre programa és un conjunt de 
voluntats que de ben segur podrem 
dur a terme, ja que, plantejam un pro-
grama realista i viable, on l’objectiu 
primer és el bé comú de la gran majo-
ria de pollencins i pollencines.

De cara a la legislatura que ve des de 
el PI, apostarem per millorar les infra-
estructures del municipi, acabar amb 
l’aïllament de la cala i que sigui una 
realitat la primera línia del moll i ter-
cera fase de Gommar.

Apostarem per renovar espais com el 
Pont Romà, La Peixateria, el Capitol i 
sobretot un nou model econòmic amb 
el turisme com a motor de bon
de veres, i això passa, com sempre 
hem  reclamat des del Pi, i sobretot 
a Pollença, per una llei d’habitatges 
vacacionals com es mereix el nostre 
poble.

La joventut necessita de més oportu-
nitats per poder arrelar i mirar al futur 
amb seguretat laboral i amb tota la 
riquesa possible tant en l’àmbit d’in-
fraestructures com de cultura i entorn, 
respectuós amb les persones i medi-
ambientalment sostenible.

L’esport i la cultura són riquesa i ca-
mins obligatoris per garantir la quali-
tat de vida que des de el PI desitjam 
per Pollença.
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SANITAT  I SERVEIS 
SOCIALS 

•	 Pollença	 necessita	 ja	 un	 nou	 cen-
tre de salut. No podem passar una 
legislatura més sense aquesta nova 
infraestructura. El Pi exigirà davant 
el Govern Balear la seva construc-
ció. Aquest nou espai ajudarà a cre-
ar nous serveis, com per exemple la 
Medicina Preventiva.

•	 Reforçar	 l’atenció	 sanitària	 al	 Port	
de Pollença. Volem el servei d’am-
bulància  24 hores, al manco, durant 
la temporada turística.

•	 Seguir	donant	suport	a	les	associaci-
ons de les terceres edats del municipi 
així com totes les associacions de ca-
ràcter social i dotar de l’ajuda neces-
sari perquè puguin cobrir les seves 
necessitats. Volem incrementar al 
màxim la col·laboració entre l’Ajunta-
ment i aquestes associacions.

•	 Potenciar	l’integració	dels	nous	vin-
guts al nostre poble.

•	 També	 volem	 tenir	 en	 compte	 la	
gent amb necessitats que queden 
fora dels circuits més oficials d’aju-
da, elaborant un cens. Volem que 
l’ajuda arribi a tots i a totes.

•	 Seguir	 amb	 els	 Centres	 Escolars	
Oberts els  capvespres. Pensam que 
és una eina d’integració i socialitza-
ció	 d’infants	 i	 joves.	 També	 creim	
que els educadors de carrer podrien 
actuar les tardes i així millorar la 
seva feina.

•	 Seguir	 fent	 arribar	 al	 municipi	
la Universitat Oberta de Majors 
(UOM). És una bona manera de què 
els nostres majors es puguin formar. 

•	 Sempre	hi	som	a	temps	per	apren-
dre. Incrementar la partida pressu-
postaria en beques per estudiants 
del municipi.

•	 Potenciar	un	codi	ètic	en	la	pràctica	
de l’esport amb col·laboració amb els 
diferents Clubs de Pollença amb la 
finalitat d’entendre l’esport de forma 
sana i lúdica i menys competitiva.

EDUCACIÓ
•	 Seguir	amb	el	Programa	de	Centres	

Oberts. És important que els cen-
tres estiguin oberts i els infants i 
joves puguin gaudir d’ells.

•	 Seguir	 amb	 el	 Pla	 integral	 de	 dro-
gues. Els pares i els joves necessi-
ten informació i formació damunt 
aquest tema.

•	 Incentivar	 l’Escola	de	Pares.	Apos-
tam per la formació de pares amb 
els temes que més els puguin pre-
ocupar i necessitar. Amb una pro-
gramació oberta, on la participació 
sigui un eix principal.

•	 Volem	 aconseguir	 la	 implanteció	
progressiva del Batxillerat al I.E.S. 
Clara Hammerl del Moll i del mòdul 
formatiu d’hostaleria.

•	 Seguir	 amb	 la	 gestió	 directa	 amb	
l’Escola d’adults i l’Escoleta Munici-
pal de La Gola.

•	 Col·laboració	 estreta	 entre	 educa-
ció i altres entitats, club nàutic, en-
contre de professors “educació per 
la vida”, àrea d’esports. Seguir amb 
l’Àrea de cooperació municipal.

•	 Volem	fomentar	el	projecte	d’incu-
badores de projectes. Posar a l’abast 
als joves emprenedors eines per que 
puguin començar el seu projecte de 
feina, per exemple un espai.

•	 Apostam	 també	 per	 una	 educació	
inclusiva, una educació per a tots, 
per això pensam que s’ha de dotar 
de més personal el Servei munici-
pal d’orientació educativa (SMOE) 
i així poder arribar a molta més po-
blació que necessiti aquest servei.

•	 Donar	 suport	 a	 el	 Consell	 Esco-
lar Municipal. Pensam que és una 
eina de consens i d’informació dels 
diferents agents educatius, pares, 
professors, Ajuntament. Creim que 
s’hauria de reunir almenys tres ve-
gades a l’any, per tal de posar en 
comú tots els temes educatius que 
puguin afectar als diferents col·lec-
tius implicats.

JOVENTUT
•	 Potenciar	el	màxim	diàleg	entre	els	

joves i l’Ajuntament. Volem escol-
tar-los per poder atendre en millor 
eficàcia les seves necessitats. Oferir 
els mitjans de comunicació al seu 
abast.

•	 Signar	convenis	amb	les	entitats	ju-
venils que hi pugui haver a Pollença 
per poder tenir una millor col·labo-
ració amb l’Ajuntament. Dinamitzar 
les activitats juvenils amb convenis 
amb les entitats privades interessa-
des i que potenciïn la cohesió i inte-
gració social a tot el municipi.

•	 Creació	 d’una	 borsa	 de	 formació	 i	
voluntariat per poder dur a terme 
les activitats de joventut.

•	 Seguir	i	fomentar	l’Àrea	de	Coope-
ració Municipal(ACM) que inclou 
les Ares d’Educació, Mediació Cul-
tural, Esports, Serveis Social, Jo-
ventut i Policia tutor. Amb aquesta 
Àrea a més d’altres temes es pot dur 
una millor coordinació en temes 
tan importants per la joventut com 
poden ésser la drogodependència, 
la inserció social, treball, estudis, 
temps lliure, etc.

•	 Establir	un	projecte	per	a	joves	em-
prenyadors al municipi.

•	 Intentar	establir	 i	dur	endavant	un	
projecte integral de joventut que in-
clogui diferents aspectes, tenguent 
en compte diferents necessitats i 
demandes segons les franges d’edat 
dels joves i on també el punt impor-
tant sigui el d’habitar un espai on es 
facin diferents activitats per la gent 
jove, un espai que a més d’altres as-
pectes també faci la funció de bar i 
de punt d’encontre pel jovent.

CULTURA
Pollença sempre ha estat lligada de 
manera molt profunda amb la cultu-
ra. L’art, la música, la literatura sem-
pre han trobat entre els pollencins 
un espai ric per desenvolupar amb 
llibertat coneixement, bellesa i emo-
ció que fan que la vida sigui molt 
millor. Hem de respectar i enriquir 
aquest sentiment. 

•	 A	més	 a	 més	 la	 cultura	 i	 les	 nos-
tres festes són un puntal bàsic per 
oferir al particular turisme del qual 
gaudeix Pollença. Nosaltres som i 
volem seguir sent un destí turístic 
que permeti combinar el sol i platja 
amb la cultura, la gastronomia i el 
medi ambient sempre des del mà-
xim d’excel·lència possible. 

•	 Hem	 d’ajudar	 i	 potenciar	 als	 artis-
tes locals sense oblidar l’important 
paper de la presència d’artistes in-
ternacionals en el cada vegada més 
ric panorama artístic i cultural del 
municipi. 

•	 Protegir	 tot	el	nostre	patrimoni	ar-
queològic serà una prioritat. Volem 
sol·licitar a totes, les administraci-
ons que s’impliquin amb la recerca, 
protecció i estudi d’aquest patrimo-
ni. Cal donar a conèixer la riquesa 
arqueològica de Boquer.

•	 Pensam	 també	 que	 hi	 ha	 d’haver	
una coordinació amb tots els agents 
culturals que actuen al municipi i 
que l’Ajuntament coordini els dife-
rents programes a fi d’harmonitzar 
totes les activitats. .Hem de seguir 
fent feina a les biblioteques munici-
pals, dotant aquests espais perquè 
puguin ser un referent de la cultura 
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del poble, espais dinàmics i socials. 
El Casal de Can Llobera serà per el 
Pi un valor cultural, social i patri-
monial a protegir, potenciar, dina-
mitzar i harmonitzar perquè sigui 
una biblioteca i un arxiu municipal 
referent per tot Mallorca.

•	 Volem	 ampliar	 els	 espais	 del	Mu-
seu de Pollença i dur a terme l’acli-
matament de totes les seves sales. 

•	 Les	activitats	culturals,	música,	teatre,	
cinema etc. han d’arribar a tothom. 
Han de ser diverses i de qualitat. 

•	 Seguirem	potenciant	i	dinamitzant	
La Banda municipal i l’Escola de 
música, incorporant noves activi-
tats com el teatre, arribant a con-
vertir-la en una escola d’arts.

ESPORTS
Infraestructures:
•	 Construir	un	pista	de	BTT	(	bicicle-

ta tot terreny) pera totes les edats.
•	 Adequar	 Can	 Escarrintxo	 per	 a	

Rugby.
•	 Construir	 una	 pista	 de	 futbet	 al	

Port de Pollença.
•	 Estudiar	 la	 possibilitat	 de	 fer	 una	

tercera pista de tennis al poliespor-
tiu de Pollença per tal,de que es pu-
guin fer competicions.

•	 Establir	 convenis	 de	 col.laboració	
econòmica amb els clubs esportius 
del municipi.

•	 Augmentar	 les	 subvencions	 des-
tinades a l’esport al pressupost de 
l’Ajuntament

•	 Fomentar	l’ús	del	carnet	esportiu
•	 Continuar	 millorant	 el	 servei	 d’ac-

tivitats esportives per a totes les 
edats. Entenem l’esport com una 
bona eina de formació integral de la 
persona i també d’integració social

TURISME
•	 Des	 de	 el	 Pi	 volem	 una	 regulació	

del lloguer turístic i demanarem 
que es solucionin els problemes 
que l’actual Govern del Partit Po-
pular ha creat a n’aquest sector pas-
sant per una solució consensuada 
amb tots els agents implicats.

•	 El	Pi	 té	 un	 compromís	 absolut	 en	
la defensa del turisme de vivendes 
vacacionals essent molt conscients 
de la importància que té dins l’eco-
nomia pollencina, promocionar i 
protegir aquest tipus de turisme 
serà un objectiu prioritari.

•	 Millorar	 la	 xarxa	 d’oficines	 turísti-
ques que té el municipi i el seu ho-
rari d’atenció al públic.

•	 Fer	un	estudi	de	les	necessitats	tu-
rístiques del nostre municipi impli-

cant tots els agents que en formen 
part per tal d’elaborar un pla direc-
tor turístic coherent que marqui les 
actuacions futures, coordinades i 
consensuades.

•	 Obrir	 nous	 eixos	d’interès	 turístics	
i culturals. Pollença gaudeix d’un 
gran patrimoni artístic i cultural i 
potenciar aquest fet serà un objec-
tiu. Obrir diferents espais rellevants 
i singulars que tenim al municipi per 
tal de dinamitzar el turisme cultural. 
Rutes literàries, visites dramatitza-
des a diferents espais, església, con-
vent etc, tant al Port com a Pollença 
en seran un exemple. Aquest tipus 
d’elements turístics contribuiran a 
poder allargar també la temporada 
turística conjuntament amb el man-
teniment de les platges el màxim de 
temps possible.

•	 També	és	una	prioritat	per	el	Pi	mi-
llorar les entrades de tots els nuclis 
urbans del municipi, tenir cura dels 
monuments i zones públiques amb 
la finalitat d’embellir aquestes zones. 
Cal redactar un pla de manteniment 
dels camins rurals amb col·laboració 
de les altres administracions.

•	 Realitzar	un	pla	d’embelliment	de	la	
primera línia del Moll i de l’estètica 
urbana a tot el municipi, façanes, 
mobiliari de terrasses, rètols, etc.

MEDI AMBIENT
•	 Continuar	 implantant	 i	 millorant	

el Pla de Residus tal com marca la 
normativa, gradualment i en trans-
parència. Volem un municipi més 
ecològic i sostenible.

•	 Pollença	compta	amb	un	patrimoni	
natural i patrimonial extraordinari. 
L’hem de protegir i potenciar per-
què és de tots i també perquè és 
una font de riquesa important pel 
nostre municipi.

•	 Pensam	que	 l’Educació	Ambiental	
ha d’arribar a tots els ciutadans i 
ciutadanes del municipi, dels esco-
lars, passant pels professionals fins 
a la gent gran.

•	 Volem	també	apostar	al	màxim	per	
les energies renovables, l’eficiència 
energètica i de baix consum

•	 El	Parc	de	La	Gola	ha	d’ésser	un	Parc	
Urbà de referència, exigint que totes 
les administracions que s’impliquin, 
essent l’Ajuntament el coordinador 
de totes les diferents actuacions, ja 
que es l’òrgan de govern més impli-
cat i més proper al ciutadà.

•	 Millorar	 el	manteniment,	 senyalit-
zació i difusió de les Coves de Sant 
Vicenç.

•	 Estudiar	la	possibilitat	de	convertir	
les cotxeres del Puig de Santuari 
amb un espai sostenible i amb una 
aula mediambiental.

•	 Adequar	 com	 a	 ruta	 cicloturística	
i peatonal el camí entre el Port de 
Pollença i Cala Sant Vicenç i enlla-
çar-lo amb el de Coves Blanques.

URBANISME
•	 Acabar	l’adaptació	del	Pla	General	
d’Ordenació	Urbana	al	Pla	Territo-
rial amb el màxim consens de les 
forces polítiques i socials del mu-
nicipi.

•	 Realitzar	 un	 Pla	 d’Accessibilitat	
real, tant als espais públics com els 
privats, facilitant a tots els negocis 
del municipi per que s’adeqüin a la 
normativa.

•	 Acabar	la	segona	fase	del	camí	pe-
atonal entre el Port de Pollença i 
Pollença.

•	 Augmentar	 les	 zones	 de	 vianants	
en el nucli urbà.

•	 Volem	 fer	 una	 consulta	 ciutadana	
sobre la Peixateria, per tal de triar el 
projecte a realitzar, la participació 
ha d’estar degudament reglamen-
tada i ha de ser significativa

•	 Execució	 de	 la	 rehabilitació	 del	
Capitol i redacció d’un pla d’usos 
i serveis.

•	 Dur	a	terme	el	projecte	de	semipe-
otanització i millora de la primera 
línea del Port de Pollença.

•	 Iniciar	un	procès	amb	la	Comissió	
de Patrimoni del Consell Mallorca 
per tal de trobar una solució a Can 
Moretó i determinar els seus ele-
ments a protegir.

•	 Realitzar	 un	 passeig	 paral·lel	 al	
Pont Romà fins el pont de Sant Jor-
di i el de l’Horta.

•	 Millorar	 les	 zones	 d’us	 públic	 per	
que els pollencins i les pollencines 
les puguin gaudir en garanties

•	 Fomentar	l’ús	de	la	bicicleta
•	 Revisar	el	registre	de	béns	públics
•	 Agilitzar	 la	 informació	 sobre	 el	

procés de llicències urbanístiques. 
Establir un registre per conèixer en 
cada moment la situació de la lli-
cència.

•	 Realitzar	 un	 projecte	 consensuat	
damunt l’ús i funcions de les case-
tes del Parc de Pollença.

•	 Adequar	les	sales	del	Claustre	per	
usos	 complementaris	 al	 Festival,	
com per exemple: sala de premsa, 
camerinos etc, inqüestionable tam-
bé es puguin utilitzar per altres ac-
tivitats.

•	 Finalitzar	el	procés	per	dur	a	terme	
e Pla Integral de modificació i actu-
alització de millora de la Cala Sant 
Vicenç.

ECONOMIA
•	 Seguir	realitzant	una	gestió	dels	re-

cursos públics responsble.
•	 Elaborar	uns	pressupots	municipals	

sempre ajustats als ingressos reals 
de l’ajuntament. Pressupots que 
han de ser participatius, sempre que 
aquesta suigui significativa.

•	 Rebaixar	 la	 pressió	 fiscal	 sempre	
que sigui possible, com les taxes de 
fems, I.B.I., etcètera.

•	 Bonificar	 als	 col·lectius	 de	 risc	 en	
els impots i taxes municipals en co-
ordinació amb els serveis socials.

•	 Cal	que	els	ingressos	generats	pel	
turisme tinguin un afecte multipli-
cador per tots els sectors del mu-
nicipi i per tota la societat. Volem 
recolzar la xarxa de  negocis de Po-
llença i el petit i mitja comerç, que 
donen vida i caracter al nostre mu-
nicipi.



     Lluita 
pel que 
   estimes

RADIO
•	 La	ràdio	ha	d’arribar	a	tot	el	munici-

pi, Pollença, Port de Pollença i Cala 
Sant Vicenç, tant en difusió i cober-
tura com en continguts.

•	 Connectar	 amb	 el	 sistema	 RDSI	 a	
les principals dependències munici-
pals per tal de poder tenir connexi-
ons en directe i de qualitat.

•	 Continuar	amb	el	programa	de	be-
caris i intentar ampliar la plantilla a 
la fi de poder tenir una programació 
més ampla i variada

•	 Des	de	 la	 ràdio	donar	suport	 i	veu	
als joves fent un programes per ells 
i amb ells. Donar veu a tots els sec-
tors del poble.

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA
•	 Augmentar	 la	partida	de	participa-

ció ciutadana als pressuposts mu-
nicipals per poder tenir més marge 
d’actuació.

•	 Posar	en	marxa	el	reglament	de	par-
ticipació ciutadana, fer-lo més via-
ble, útil, senzill i adaptat a la realitat 
i gestió municipal.

•	 Augmentar	els	canals	de	comunica-
ció i informació per l’atenció al ciu-
tadà.


