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Esquerra Republicana presenta un programa electoral on s’han 
desenvolupat  les  línies  de  treball  per  als  propers  anys  i  s’ha 
sintetitzat  amb  10  objectius  principals.  A  la  vegada,  en  base  a 
aquests  objectius  hem  desenvolupat  un  programa  electoral,  que 
inclou tota una sèrie d’actuacions que donen contingut i forma als 
objectius remarcats.

El desenvolupament  del programa electoral es divideix en 10 
àrees, que són:

- Promoció econòmica

- Medi Ambient i Urbanisme

- Benestar Social

- Mobilitat

- Convivència

- Educació

- Cultura

- Esports

- Sanitat i Consum

- Administració més democràtica

Els nostres principals objectius

1- Establirem un sistema d’auditories i donarem veu a la ciutadania 
a l’hora de prioritzar les inversions.



2- Realitzarem una campanya d’embelliment i posarem en marxa un 
pla de manteniment dels espais i equipaments públics.

3- Promocionarem  la  llengua  catalana,  el  patrimoni  històric,  les 
associacions  socials  i  culturals  i  els  clubs  esportius  com  a 
mecanismes d’integració social.

4- Potenciarem els Serveis Socials, millorarem els centres de salut, 
obrirem el  centre  de dia  i  mantindrem oberta  la  residència  de 
Pollença. 

5- Promourem  l’educació,  la  cultura  i  estudiarem  la  viabilitat  de 
construir nous equipaments culturals adaptats a les necessitats 
del municipi.

6- Fomentarem  la  mobilitat  amb  l’eliminació  de  les  barreres 
arquitectòniques,  la  millora  dels  aparcaments  i  la  construcció 
d’una estació d’autobusos.

7- Impulsarem  el  compliment  de  les  ordenances  municipals,  la 
seguretat i la construcció d’un nou quarter per a la policia local.

8- Promourem  un  mercat  artesanal  per  tal  de  promocionar  els 
productes locals, el petit i mitjà comerç i els artesans.

9- Millorarem i oferirem nous parcs infantils, uns espais per als joves 
i un bus nocturn per accedir a les diferents festes patronals de 
Mallorca.



10- Promourem  el  medi  ambient  i  el  plaer  de  gaudir-ne, 
potenciarem el turisme ciclista i  excursionista a la vegada que 
defensarem el dret a pas i l’accés als camins públics.

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

1- Realitzarem una campanya d’embelliment per tal de millorar la 
imatge de deixadesa generalitzada del municipi.

2- Posarem  en  marxa  un  manteniment  eficaç  dels  espais  i 
equipaments públics.

3- Promourem un mercat artesanal durant la temporada turística 
al centre històric de Pollença, a la primera línia del Port de Pollença i 
a la Cala Sant Vicenç, per tal de promocionar els productes locals, el 
petit i mitjà comerç i els artesans.

4- Potenciarem el turisme ciclista i excursionista amb l’objectiu 
de combatre l’estacionalitat turística que viu el nostre municipi.

5- Promourem el consum del producte agrícola local, a la vegada 
que  els  càterings  que  comani  l’administració  seran  productes  de 
comerç just, o ecològics.

6- Potenciarem la fira d’artesania, la fira del vi i la fira marinera 
del  Port  de  Pollença,  entre  d’altres,  per  tal  de  promocionar  el 
producte local, i impulsarem la participació de les associacions de 
comerciants  i  restauració  en  l’organització  d’activitats 
complementàries.

7- Eliminarem  les  despeses  supèrflues  i  elaborarem  els 
pressuposts  municipals  amb  l’objectiu  d’agilitzar  el  pagament  als 
proveïdors.

8- Agilitzarem l’adjudicació de les llicències d’obres i d’activitats, 



per tal d’afavorir l’activitat econòmica del municipi.

9- Utilitzarem els representants polítics per incloure esmenes als 
Pressuposts Generals, i impulsarem una millor coordinació entre les 
diferents àrees de l’Ajuntament, per obtenir les subvencions que ens 
permetran desenvolupar el nostre municipi.

10- Reclamarem al Govern espanyol i a Costes, la supressió 
del  projecte  de  reforma  de  primera  línia  de  Sant  Vicenç,  i  que 
s’elabori  un  nou  projecte  consensuat  entre  l’Ajuntament  i  els 
diferents representants de Sant Vicenç.

MEDI AMBIENT I URBANISME 

1- Defensarem el dret a pas i l’accés als camins públics, així com 
la inclusió dels camins públics a l’inventari municipal.

2- Promourem  la  replantació  d’arbres  autòctons  a  les  zones 
urbanes als llocs on ja n’hi havia i estudiarem la implementació de 
jardins autòctons fàcils de mantenir a diferents indrets del municipi, 
com l’aparcament de Cala Molins.

3- Millorarem definitivament les entrades del poble, i instarem el 
Govern espanyol i el Govern de les Illes Balears a adquirir i rehabilitar 
l’edifici de la fàbrica d’estores de Can Morató.

4- Impulsarem la construcció d’un Punt Verd de recollida selectiva 
al polígon municipal, que doni servei a tot el municipi.

5- Promourem la  construcció  d’un  carril  bici  i  una  voravia  que 
enllaci el carrer Cecili Metel de Pollença amb el CEIP Joan Mas i el 
passeig de Pollença – Port  de Pollença i  que aquest  arribi  fins a 
l’entrada del Moll.



6- Exigirem  al  Ministeri  de  Defensa  del  Govern  espanyol  el 
compliment  del  acords  presos  a  les  diferents  institucions,  que 
garanteixi l’ús públic compartit del litoral de la Base Militar, per tal 
de fer un passeig fins al far de la punta de l’Avançada.

7- Negociarem un nou conveni amb el Refugi d’Animals, per tal 
que pugui continuar oferint el mateix servei que ha realitzat durant 
aquests anys.

8- Aprovarem l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana al 
Pla Territorial.

9- Promourem el medi ambient i el plaer de gaudir-ne i instarem 
el Consell de Mallorca per tal que la ruta de pedra en sec arribi al far 
del cap de Formentor.

10- Impulsarem un pla de millora de l’escalonada del Calvari, de la 
plaça  de  Can  Sionet,  de  l’entorn  del  Pont  Romà,  entre  d’altres 
espais;  i  incrementarem  el  nombre  de   papereres  amb  diferents 
departaments per promoure el reciclatge.

BENESTAR SOCIAL  

1- Obrirem  definitivament  el  centre  de  dia  de  Pollença  i 
instal·larem els serveis socials a les noves dependències.

2- Mantindrem oberta la residència de Pollença.

3- Signarem convenis  de col·laboració amb les  associacions de 
caire social:  AFAMA i  PRODIS, per tal  que puguin desenvolupar la 
seva tasca.



4- Obrirem un Cassal  de Joves a Pollença i  reconvertirem unes 
aules de l’edifici Miquel Capllonch en un espai per als joves del Port 
de Pollença.

5- Construirem  un  parc  infantil  a  Sant  Vicenç,  millorarem  els 
parcs infantils de Cecili Metel, Ca les Munnares, pont Romà, plaça 
dels Pins del Port de Pollença i  oferirem un manteniment continu 
d’aquests espais; i també els adaptarem per a les persones majors. 

6- Contractarem  empreses  d’economia  social  i  inclourem 
clàusules en els plecs de condicions per a la subcontractació.

7- Potenciarem els  serveis  socials,  i  recolzarem  la  coordinació 
d’aquesta  entre  l’àrea  d’educació  i  la  de  policia  local  amb  el 
programa de Policia Tutor.

8- Atendrem  la  ciutadania  amb  poc  recursos,  a  la  vegada  que 
combatrem l’exclusió social i condicionarem les ajudes a la millora 
de les capacitats individuals.

MOBILITAT 

    

1- Farem  efectiva  l’eliminació  progressiva  de  les  barreres 
arquitectòniques  de  les  voravies  i  de  tots  els  espais  públics  del 
municipi.

2- Promourem la millora de forma integral de la primera línia del 
Port de Pollença amb llambordes per tal d’alentir el trànsit.

3- Potenciarem  l’elaboració  d’un  estudi  de  mobilitat,  amb  la 
participació  de diferents  col·lectius  del  municipi,  que contempli  el 
trànsit  rodat,  augmentar  o  disminuir  l’amplada  de  les  voravies, 
incrementar  o  disminuir  el  nombre  d’aparcaments  als  diferents 



carrers, la peatonització de noves zones, entre d’altres.

4- Impulsarem  la  construcció  d’una  estació  d’autobusos  a 
Pollença.

5- Promourem la reserva d’estacionaments a diferents indrets del 
municipi  per  a  famílies  nombroses i  per  a famílies  monoparentals 
amb dos o més fills menors de deu anys.

6- Millorarem la  senyalització  dels  camins,  de  la  ubicació  dels 
equipaments  municipals,  de  les  platges  i  del  patrimoni 
historicocultural del municipi, entre d’altres.

7- Millorarem els  aparcaments públics  del  pavelló  de Pollença, 
del  centre de salut  i  la  piscina municipal  del  Port  de Pollença,  la 
connexió  dels  aparcaments  de  la  ronda  amb  el  nucli  del  Port  de 
Pollença i aplicarem un correcte manteniment als aparcaments de 
Ca les Munnares.

8- Negociarem  amb  les  diferents  administracions  la  millora  i 
asfaltat  de la xarxa viària, així com la neteja periòdica de les voreres 
i  dels carrils  bici  de la carretera de Pollença – Port de Pollença i 
Alcúdia.

9- Gestionarem la contractació d’un transport  nocturn,  destinat 
sobretot  als  joves,  per  accedir  a  les  diferents  festes patronals  de 
Mallorca.

10- Instarem el  govern  que  connecti  mitjançant  un  bus  tots  els 
trens que arribin i surtin de l’estació de Sa Pobla amb els diferents 
nuclis de població del Municipi.

11- Reclamarem al Govern espanyol i a Costes, el manteniment de 
la carretera entre el Port de Pollença i Alcúdia, i que es suspengui de 
forma definitiva la idea d’eliminar aquesta carretera. 

12- Negociarem un conveni amb l’EMT de Palma, com ja ho tenen 



diferents municipis de Mallorca, per tal que amb la targeta ciutadana 
els menors de 16 anys puguin usar de forma gratuïta el  transport 
públic.

CONVIVÈNCIA

1- Impulsarem el compliment de les ordenances municipals com a 
garantia d’una convivència real entre els ciutadans.

2- Promourem la  construcció  d’un  nou  quarter  per  a  la  Policia 
Local  i  un  dipòsit   municipal  de  vehicles  annex  a  les  noves 
dependències.

3- Instarem el servei de la policia local  a incrementar el treball 
en unitats  especialitzades  com la  unitat  de medi  ambient  i  rural, 
unitat  de  violència  domèstica,  investigació  dels  robatoris,  lluita 
contra la droga, entre d’altres.

4- Impulsarem  el  programa  de  policia  tutor  i  incorporarem  un 
oficial i un altre policia, per tal de poder millorar el treball que es 
desenvolupa.

5- Potenciarem la figura del voluntariat de Protecció Civil, com a 
instrument de millora de la seguretat ciutadana.

6- Fomentarem la figura de l’educador social com a agent clau 
dels plans de convivència a les escoles i instituts del municipi.

7- Promourem la interculturalitat i els cursos gratuïts de català, 
per afavorir la convivència entre persones de distintes cultures en un 
mateix entorn social.



8- Realitzarem campanyes per la pau, per posar des del municipi 
de Pollença, el nostre gra d’arena a la construcció d’una cultura de 
pau global.

EDUCACIÓ  

1- Promocionarem  la  llengua  catalana,  mitjançant  cursos,  a 
través  del  voluntariat  lingüístic  i  serà  la  llengua  vehicular  de 
l’administració i la ràdio municipal, per tal de fomentar la integració 
social.

2- Potenciarem un  manteniment  efectiu  dels  edificis  educatius 
del municipi i els seus equipaments i materials didàctics.

3- Realitzarem campanyes i cursos d’educació sexual, prevenció 
del consum de drogues, de lluita contra el perill de les xarxes socials, 
entre d’altres. 

4- Potenciarem el teatre escolar com a activitat  extraescolar a 
tots  els  centres  educatius,  amb  l’objectiu  de  formar  la  població 
infantil i juvenil amb un esperit crític envers el teatre.

5- Promourem  l’educació  de  persones  adultes,  la  formació 
acadèmica i cursos diversos com cuina, brodats, ioga, entre d’altres. 
A la vegada que instarem el Govern de les Illes Balears a crear una 
Aula  d’Adults,  a  l’edifici  Miquel  Capllonch,  adscrita  al  Centre  de 
Persones Adultes d’Alcúdia.

6- Potenciarem l’escola  de  música,  amb l’objectiu  que  serveixi 
d’instrument  per  a  la  futura  incorporació  de  nous  membres  ben 
formats a la banda de música.

7- Realitzarem reunions periòdiques amb els representants de les 
AMIPAS  i  dels  equips  directius  per  conèixer  de  primera  mà  les 
necessitats i demandes dels centres educatius.



8- Estudiarem la viabilitat de reformar Can Llobera per a convertir 
l’edifici  en  biblioteca  municipal,  amb  l’objectiu  d’oferir  un  millor 
servei als estudiants i al públic en general.

9- Promourem un espai de treball,  per fer  cursos,  exposicions i 
que estigui destinat al artistes d’arts plàstiques de Pollença.

10- Subscriurem la Carta de Ciutats Educadores i elaborarem 
un projecte Educatiu de Ciutat per al municipi de Pollença.

 CULTURA 

1- Estudiarem la viabilitat  de construir  un teatre multifuncional 
adaptat a les necessitats reals del municipi.

2- Estudiarem  la  viabilitat  d’ubicar  l’arxiu  municipal  i  altres 
serveis a Can Llobera.

3- Promourem esdeveniments culturals de petit format, destinats 
sobretot  a  la  promoció  d’artistes  locals,  a  diferents  indrets  del 
municipi: com són el Calvari, el Puig de Maria, la plaça dels pins de 
sant Vicenç, entre d’altres.

4- Potenciarem un esdeveniment cultural  al  Port  de Pollença,  i 
dedicarem un  espai  a  l’escriptora  Agatha  Cristie,  realitzarem una 
estàtua  homenatge  i  promourem  l’edició  del  llibre  Problema  a 
Pollença en diferents idiomes.

5- Promourem la creació de la fundació Festival de Pollença i del 
Certamen d’Arts Plàstiques,  juntament amb altres administracions 
amb l’objectiu de garantir la seva continuïtat.

6- Estudiarem la  viabilitat  de  reformar  l’edifici  municipal  de  la 
plaça Major de Pollença per acollir les instal·lacions de la ràdio de 
Pollença i d’una oficina d’informació turística.



7- Mantindrem una cura especial  del  nostre  patrimoni  cultural: 
poblat  de  Bóquer,  coves  de  Sant  Vicenç,  Castell  del  Rei,entre 
d’altres; millorarem la seva difussió per a donar-los a conèixer a la 
ciutadania en general.

8- Promourem  la  restauració  de  les  àguiles  i  la  restauració  i 
recuperació dels cavallets antics com a símbol de la riquesa cultural 
del municipi.

9- Potenciarem  un  pla  de  manteniment  del  Claustre  de  Sant 
Domingo i elaborarem un pla de millora del museu de Pollença.

10- Estudiarem la viabilitat de construir nous locals d’assaig 
al  polígon  municipal  i  d’un  espai  per  fer-hi  concerts  per  a  donar 
cabuda a la demanda de grups locals.

ESPORTS

1- Impulsarem  l'esport  base  en  totes  les  seves  modalitats  i 
organitzarem jornades per potenciar esports minoritaris.

2- Donarem suport als clubs esportius del municipi de Pollença i 
valorarem la tasca que fan en favor del poble.

3- Abaixarem els preus de les instal·lacions esportives municipals 
i en garantirem l’accés a tota la població.

4- Millorarem  l’aparcament  del  pavelló  de  Pollença,  així  com 
també garantirem un accés segur des de la zona esportiva fins a 
l’interior del poble.

5- Estudiarem  la  possibilitat  d’obrir  els  patis  dels  centres 
educatius  per a que els joves puguin jugar a futbol, bàsquet i altres 
esports sense haver de pagar.



6- Promourem  la  construcció  d’un  skatepark  i  estudiarem  la 
viabilitat de construir un pavelló cobert al Port de Pollença.

7- Inclourem  en  l’oferta  educativa  tallers  d’esports  i  jocs 
tradicionals  com  el  tir  amb  fona,  jocs  de  corda  o  baldufa,  entre 
d’altres.

8- Dignificarem  i  promocionarem  l’esport  per  a  persones  amb 
discapacitat. 

9- Promourem la col·laboració entre els diferents clubs esportius 
del municipi de Pollença.

10- Establirem  un  sistema  de  manteniment  de  les 
infraestructures esportives del municipi de Pollença.

SANITAT I CONSUM 

1- Instarem la Conselleria de Sanitat a ampliar, de forma urgent, 
la Unitat Bàsica de Salut del Port de Pollença.

2- Facilitarem la cessió d’un solar municipal a la Conselleria de 
sanitat per a la construcció d’un nou Centre de Salut a Pollença

3- Instarem la Conselleria de Sanitat a millorar la dotació de 
personal, amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària del municipi. 

4- Garantirem a la Cala Sant Vicenç, un subministrament d’aigua 
potable, una millora efectiva a la xarxa elèctrica i a la recepció 
íntegra dels canals en Català a la TDT.

5- Farem un Pla Municipal d’Educació per a la Salut, amb la 
promoció d’hàbits saludables i la prevenció de conductes nocives.



6- Instarem el govern de les Illes Balears a elaborar un Pla de 
lluita contra el becut, per tal d’acabar amb la plaga que ha afectat el 
municipi i que contempli l’eliminació de totes les palmeres 
infectades.

ADMINISTRACIÓ  MÉS DEMOCRÀTICA

1- Establirem  un  sistema  d’auditories,  es  farà  una  auditoria 
externa a principi de cada legislatura, a la vegada que es podrà 
auditar qualque departament a mitjan legislatura.

2- Donarem veu a la ciutadania a l’hora de prioritzar les inversions 
mitjançant consultes populars.

3- Impulsarem la participació ciutadana en els pressupostos i en 
la gestió dels espais públics.

4- Fomentarem la pàgina web de l’Ajuntament per a la realització 
de  gestions  i  tràmits;  estaran  penjades les  retransmissions 
dels Plens i les actes i informacions més rellevants.

5- Elaborarem un  pla  d’implementació  de  programari  lliure  per 
evitar pagar més llicències de software.

6- Farem zona wi-fi  els principals espais públics, places i parcs 
del municipi.

7- Informarem  la  ciutadania  dels  avantatges  que  suposaria 
disposar  de sobirania  fiscal  del  tipus  concert  econòmic,  per 
poder tenir uns serveis públics de qualitat.

8- Establirem  una  junta  coordinadora  d’associacions  culturals, 
socials,  mediambientals   i  esportives,  entre  d’altres,  per  tal 
d’organitzar activitats conjuntes.



9- Obrirem un concurs d’idees per tal de millorar l’entorn exterior 
de l’edifici Miquel Capllonch del Port de Polença.

10-  Promocionarem  la  ràdio  municipal  com  a  instrument  per 
garantir  la  comunicació  entre  l’Ajuntament  i  la  ciutadania, 
millorarem la recepció al conjunt del municipi de Pollença.


