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Carta de presentació

Amics i amigues,

Em dirigesc a vosaltres per donar-vos a conèixer el programa electoral amb el 
qual el PSM-EN es presenta a les eleccions municipals del pròxim 22 de maig.

El programa que teniu a les mans, més enllà d’una proposta electoral, té la 
finalitat de mostrar-vos quins seran els nostres objectius i les línies d’acció per 

dur-los a terme, si a les properes eleccions aconseguim la vostra confiança per 
governar.

Han estat uns anys marcats per la crisi, per una excessiva despesa i per la 
corrupció, la qual cosa ha repercutit  en totes les institucions. Per tot això, i per  

unes males decisions dels que fins ara han governat aquest poble, l’austeritat  
serà una constant en la nostra acció de govern. Aquestes propostes   
presentades per un partit polític d’esquerres que sempre ha defensat els 
interessos de Mallorca, i en concret de sa Pobla (cultura, llengua, ecologisme, 

agricultura...), compta amb la contribució de gent independent amb idees 
noves i moltes ganes de fer feina.

Si he decidit presentar-me com a candidata en aquestes properes eleccions, 
amb totes les forces del meu cos –i del meu cor–, és perquè estic envoltada 

d’un equip de gent honesta, compromesa, coherent, transparent i eficaç que 
vol fer les coses ben fetes. També perquè vull aconseguir dinamitzar entre tots 
el nostre poble, intentar sortir de la regressió que hi ha actualment i, a poc a 
poc, esdevenir un poble il·lusionat, amb empenta i amb perspectives de futur.

Per  a tots vosaltres volem ésser la vostra veu.

                                                                                                    Margalida Vidal Company
                Candidata a la batlia de sa Pobla



PARTICIPACIÓ CIUTADANA

URBANISME, HABITATGE I EQUIPAMENTS PÚBLICS
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PROGRAMA ELECTORAL 2011 
PSM SA POBLA

Democràcia participativa. Defensarem un model de democràcia participativa, 
on la veu i els desitjos dels ciutadans no es limitin a l’exercici del dret de vot cada 
quatre anys.

Línies d’actuació:

• Crearem un fòrum de participació ciutadana. 
• Establirem un sistema de pressupost participatiu que permeti als poblers i po-      

bleres decidir de forma progressiva sobre la destinació dels recursos econò-       
mics municipals.

• Realitzarem referèndums quan algun tema de competència municipal sigui     
motiu de debat.

Administració més propera. Crearem una Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà 
que, mitjançant la utilització de tecnologies de la informació, millorarà els serveis 
de gestió i atenció adreçats als ciutadans i simplificarà els procediments. Un servei 
disponible les 24 hores del dia des del portal web de l'ajuntament.

Recolzarem el teixit associatiu oferint un servei directe a totes les entitats del 
poble d’assessorament, de suport i d’enllaç amb les altres administracions per a 
facilitar les seves tramitacions.

Revisarem el catàleg patrimonial de sa Pobla i promourem ajudes per a la 
rehabilitació de façanes i altres elements patrimonials que es recullin en el 
catàleg.
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Planificació de serveis. Elaborarem un pla d’actuació d’obres que, en el moment 
que s’obrin nous carrers o es facin obres de remodelació, es preparin amb les 
infraestructures necessàries perquè es puguin anar soterrant tots els serveis de llum i 
telèfon per, gradualment, eliminar el cablejat aeri del poble i amb previsió de 
l’arribada del gas natural.

Revisarem l’estat de conservació dels carrers i places del poble, de Crestatx, 
s’Obac i Son Toni.

Línies d’actuació:
• Condicionament i restauració de carrers i vials. 
• Substitució progressiva de l’enllumenat actual del poble per un de baixa 
   contaminació  lumínica.
• Adequació a la ronda d'un carril bici fent-lo arribar fins als IES.
• Creació de nous aparcaments per a bicicletes.
• Eliminació de les barreres arquitectòniques.

Promourem la conservació de la identitat del poble, consensuant els criteris que 
han de seguir les obres que es facin dins el centre urbà.

Afavorirem zones d’aparcament properes al centre antic.

Mantendrem els parcs, revisarem els seus usos i adequarem la il.luminació de tot els 
espais públics.

Cobertura Wi-Fi. Afavorirem la implantació de la xarxa Guifi (xarxa lliure) per a 
poder donar servei gradualment a tots els nuclis del municipi i accedir així als 
serveis telemàtics de l’Ajuntament.

Farem un vial per a vianants i ciclistes des del poble fins a l’oratori de Crestatx.

Farem una gestió àgil dels diferents espais municipals per a aconseguir un major 
aprofitament per part dels usuaris que en vulguin fer ús.



HISENDA PÚBLICA

COMERÇ I INDÚSTRIA
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Fomentarem i incentivarem les tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) entre tots els comerços del poble.

Pla de xoc de reforçament d’empreses i comerços del poble.

Promourem cursos per a les indústries i comerços en matèria d’innovació i 
estratègies comercials.

Crearem un servei d’atenció als empresaris oferint un servei directe a tots els 
comerços i empreses del municipi d’assessorament, de suport i d’enllaç amb les 
altres administracions per a facilitar les seves tramitacions.

Cercarem noves vies de promoció per a donar a conèixer els serveis o productes 
del municipi.

Promocionarem i dinamitzarem el mercat dels diumenges.

Reduirem el deute mitjançant un pla d’austeritat.

Tots els contractes administratius superiors a 600.000€ s’adjudicaran per subhasta.

Racionalitzarem la despesa pública.

Totes les meses de contractació seran mixtes amb la participació de tècnics i 
representants de cada un dels partits polítics amb representació.

Redistribuirem el personal per a una millora d’efectivitat.

Garantirem el manteniment dels serveis bàsics. 
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1. Margalida Vidal i Company
“Vidal”
Administrativa

7. Arnau Mir i Torres
  “Barreroig”
    Professor d’universitat

2. Nofre J. Pons i Sureda
   “Corme”
    Metge

6. Arnau Socies i Tugores
“Can Corró de s’espartaria”
Diplomat en Treball social

8. Antoni Simó Tomàs i Canyelles     
“Can Toni Betzo”

     Estudiant de Sociologia

12. Antoni Ponce i Rosete
    “Ponce”
     Tècnic en seguretat

13. Maria Teresa Fuentes i Mayol
    “Fuentes”
     Administrativa

14. Nicolau Canyelles i Serra
    “Magarro”
     Pensionista
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3. Albert Palou i Caldentey
  “Palou”
  Enginyer tècnic informàtic

4. Margalida Gost i Torrandell
   “De can Felip”
    Llicenciada en Història

5. Emili Gallardo i Rojas
 “Gallardo”
Llicenciat en Filosofia i lletres

9. Magdalena Mairata i Serra
 “Mairata”
 Diplomada en Treball social

15. Guillem Seguí i Crespí
    “Can carrasquet”
     Estudiant de Bioquímica

16. Carme Galmés i Bennàssar
   “Murera”
Estudiant d’animació sociocultural

17. Sebastià Gallardo de Arriba
     “Gallardo”
      Misser

10. Antònia Siquier i Capó
  “De ca sa Molinera”
    Professora d’institut

11. Maria Antònia Serra i Crespí
  “De can Serra”
   Administrativa



AGRICULTURA

SEGURETAT CIUTADANA

EDUCACIÓ, CULTURA I OCI
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Vetllarem pel bon estat dels nostres aqüífers per a garantir els nostres conreus.

Impulsarem els nostres productes agrícoles i fomentarem la qualitat com a 
l’element diferenciador amb una marca pròpia.

Oferirem un servei directe als pagesos amb estreta col.laboració amb les 
cooperatives locals d’assessorament, de suport i d’enllaç amb les altres 
administracions per a facilitar les seves tramitacions.

Promourem l’agricultura ecològica per accedir a nous mercats.

Millorarem la tasca de condicionament i manteniment de camins i síquies.

Proporcionarem a la policia local els mitjans necessaris per a millorar l’actuació 
contra el tràfic de drogues en coordinació amb la Guàrdia Civil.

Implicarem els diferents col.lectius en l’elaboració del pla municipal contra les 
drogues.

Incrementarem el nivell de seguretat ciutadana a la zona urbana i especialment a 
les zones rurals impedint els furts d’eines i productes agrícoles.

Adequarem sales d’estudis amb l’equipament necessari per tal que els estudiants 
es puguin reunir per a fer treballs de grup i/o estudiar, a més d'oferir la possibilitat 
als estudiants universitaris aquest servei les 24 hores del dia.

Crearem l’arxiu municipal d’imatge i so per a preservar el patrimoni històric del 
municipi i fer-lo accessible a tots els ciutadans.



PROMOCIÓ TURÍSTICA
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Aproparem la biblioteca municipal als usuaris fent-la més accessible a través de 
les noves tecnologies, amb les quals els usuaris registrats podran fer reserves, 
renovar i consultar els seus préstecs.

Farem un catàleg de patrimoni literari municipal de la biblioteca. 

Crearem una ludoteca i servei de préstecs de llibres digitals amb visors.

Implantarem un pla de formació general en matèria musical, artística i literària, en 
coordinació amb els centres educatius i entitats culturals.  

Potenciarem els espais culturals existents al poble (Can Planes, Sa Congregació, 
Escola de Música, Casal de Cultura, Es Cavallets, Can Verdal, …)

Fomentarem la participació ciutadana i les activitats i esdeveniments de carrer, 
dirigits a impulsar la implicació ciutadana en les festes en tots els sectors de 
població.

Col.laborarem i donarem suport a les diverses activitats promogudes des del teixit 
associatiu del poble.

Reactivarem els tallers a partir de la demanda dels usuaris.

Elaborarem una col.lecció d’itineraris culturals per dins el poble i rutes 
cicloturístiques pel municipi.

Recuperarem el museu etnològic, promocionarem i dinamitzarem els museus de sa 
Pobla tant en l’àmbit escolar com de promoció turística.

Promocionarem el poble a les principals guies turístiques.



INTEGRACIÓ DE LA IMMIGRACIÓ

ESPORTS I JOVENTUT
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Promocionarem i impulsarem l'esport base, garantirem que totes les nines i nins de 
sa Pobla puguin accedir a la pràctica de l’esport a les instal.lacions municipals.

Farem un pla d’estudi i viabilitat per a donar una solució a la situació actual del 
poliesportiu.

Promocionarem curses per a la gent gran, a peu i no competitives, associades als 
esdeveniments esportius del poble: sa Llego i la mitja marató.

Ofertarem activitats esportives i culturals amb horaris nocturns com a alternativa 
d’oci durant els períodes de vacances escolars. 

Durem a terme un pla d’integració de la immigració en la societat poblera, des del 
principi d'igualtat, d'obligacions i de drets.

Crearem un consell d'immigració en els quals participaran els serveis socials 
municipals, els sanitaris dependents de l’ib-salut, la parròquia, etc. L’objectiu és 
donar suport social a aquests col.lectius i ajudar la convivència de les cultures.

Impulsarem la col.laboració de la Policia Local i els Serveis Socials municipals amb 
el Govern Balear i l’Estat en el control de la immigració il.legal.

Demanarem a les institucions sanitàries i socials la potenciació de la figura del 
mediador cultural.



SANITAT I SERVEIS SOCIALS

MEDI AMBIENT

11

Ampliarem els horaris i serveis d’atenció al ciutadà.

Millorarem la coordinació entre les diferents entitats dedicades a l’àmbit social.

Fomentarem una xarxa de voluntariat per a fer arribar les persones impossibilitades 
a l’atenció mèdica i d’infermeria.

Treballarem per a aconseguir prou dotació de personal mèdic i d’infermeria al 
nostre centre de salut.

Reivindicarem que sa Pobla tengui representació al patronat de la fundació de 
l'Hospital Comarcal d’Inca.

Potenciarem el centre de dia.

Col.laborarem amb tots els experts municipals necessaris per a aconseguir uns 
hàbits saludables des del punt de vista dietètic, per a evitar els hàbits tòxics i 
promocionar l’exercici físic entre la gent més gran del municipi.

Potenciarem els mitjans d’atenció domiciliària amb l’increment de l’oferta de 
serveis d’ajuda a domicili.

Estendrem el programa de recollida selectiva de residus urbans a tots els nuclis del 
municipi, tant per als particulars com per a les empreses, com a sistema general de 
recollida de residus urbans així com també a totes les papereres del municipi.

Fomentarem la reducció de la contaminació acústica.
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Impulsarem  la implantació i ús d'energies renovables.

Revisarem i millorarem les canonades de la xarxa de distribució de l’aigua 
potable.

Reduirem la despesa de residus, fent una gestió municipal dels residus 
orgànics, amb la creació d’una planta de compostatge, la qual aportà material 
orgànic per a la nostra agricultura.

Controlarem de forma estricta els nitrats a les aigües. Els adobs dels horts 
i marjals són necessaris per a la producció, però també són una font de perill 
per a la salut.





sapoblabloc.psm-entesa.cat

Ens pots trobar a un “clic”

Al nostre bloc:

sapobla.psm-entesa.cat 
A la nostra plana web:

A twitter i a facebook:
 PSM sa pobla

14
Di

ss
en

y 
i m

aq
ue

ta
ció

: A
nt

on
i S

im
ó 

To
m

às
 C

an
ye

lle
s



Per als jovesPer als autònoms
Per als més grans

Pels pagesos

Per als estudiantsPels immigrants
Per als ecologistesPer als ciutadans

Per als qui estimen la cultura

Per a tots serem la vostra veu!

Per als ciutadans
Per als pagesos

Per als estudiants
Pels qui estimen la cultura

Per als ecologistes
Per als pagesos

Per als joves
Per ls autònoms

Pels qui volen un món millor

Per als qui volen un món millor
Per als immigrants

Per als joves
Per als més grans

Per als qui ho necessiten
Per millorar Per canviar Per als més grans Per als estudiants

Pels estudiants

Pels ecologistes



Biel Barceló i 
   Fina Santiago

Candidats al Parlament de les Illes Balears

Joan Font i 
 Magdalena Palou

Candidats al Consell de Mallorca


