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Recuperem el futur

Entendre la política com un espai d’integració i de millora del nostre
poble és un dels punts centrals de la manera que tenc de conceptualitzar-la.
Sa Pobla necessita un canvi imminent i estic ben convençut que Més
per sa Pobla, amb tot l'equip que el compon, podrà protagonitzar-lo.
Molts i moltes podeu pensar que sóc jove, i que els joves no som
responsables, que tenim altres prioritats i que la política es troba
distant de tot nosaltres. En el meu cas, és precisament el contrari,
crec en la política com un motor de canvi, com una possibilitat de fer
una societat millor i una forma de veure la vida gestionant espais i
sinergies que defugen de la persona individual i s'aglutinen en un
tot, al grup, al poble. Som jove, però tenc uns ideals ferms, uns
ideals d'una esquerra nacionalista que estima la seva terra, la seva
cultura, la seva gent i que per tot això i més creu que pot ajudar a
mantenir el que és nostre.
Crec en el nostre projecte i en la meva gent per fer de sa Pobla un
poble millor.
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Plantam cara

Prioritats Per Sa Pobla

Cultura:
• Potenciarem la llengua i la cultura, i dinamitzarem amb nous
mètodes el poble i totes les entitats culturals.
• Recuperarem espais centrats en la cultura.
• Hem d'inventariar, catalogar i posar en valor tot el patrimoni de
sa Pobla.
• Posarem en marxa nous projectes culturals que permetin la
integració de totes les cultures que conviuen al poble
• Destacarem programes i activitats centrades en l'àmbit cultural

Participació
ciutadana
• Governarem amb i per als ciutadans: democràcia i pressuposts
participatius.
• Un poble que sigui el motor en si mateix, per això volem que
les persones siguin partíceps de les festes, de les activitats i
de les tasques del poble. Que els poblers i pobleres decideixin.
• Suport als joves, a les associacions de la vila i a totes aquelles
iniciatives que permetin mantenir l'esperit del poble.

Salut
i serveis socials
• Hem de fer un manteniment adequat del Centre de Salut i
ampliar-ne els serveis.
• Actuarem com un vertader grup de pressió per garantir les
necessitats bàsiques i un servei adequat, i reduirem les
llargues coes d'espera.
• Potenciarem una agrupació d'usuaris per fer pressió.
• Hem de millorar la cobertura social de les persones dependents a través de la xarxa municipal i governamental

Urbanisme
i
habitatge
• Potenciarem polítiques d'embelliment del poble: rehabilitació
d'edificis en mal estat o el seu enderrocament per garantir la
seguretat en el poble.
• Potenciarem un mobiliari urbà pensat per a les persones, i en
potenciarem el bon ús.
• Potenciarem el baix consum de l'enllumenat públic, així com
noves formes de subministrament energètic.
• Hem d'eliminar les barreres arquitectòniques de tots els
edificis municipals.

Economia
• Defensam el petit comerç i la mitjana empresa: impuls dels
productes locals com de km 0.
• Volem que l’associació d'empresaris tingui una iniciativa sòlida
i coordinada amb la política i el poble
• Pressuposts participatius, on l'opinió del poble compti, com un
exemple de la nova política i la integració del municipi en la
política. Igualment és un exemple de transparència que
permet al ciutadà veure com es gestionen el diners públics.
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