
Antoni Simó 
Tomàs i Canyelles
candidat a batle per sa Pobla

Plantam Cara!



És un plaer per a mi presentar-vos el programa, que no és més que 

un resum de les propostes per millorar el nostre poble, sa Pobla. 

Amb això, volem mostrar-vos els eixos generals que són la nostra 

raó de ser com a partit i com a forma de fer política.

Volem rompre amb el que ja sabem que no funciona i, com hem 

vist, degrada el poble. Volem fer de sa Pobla un poble amè, i propi 

de les pobleres i els poblers. Volem fer una política que gira entorn 

del poble, i treballa pel poble. Som la representació de la nova 

política, de la revolució democràtica que volem encapçalar com 

una forma innovadora de la participació ciutadana.

Ateses les circumstàncies generals de la política, hem pogut 

veure com ens han potejat, se n’han enrigut de nosaltres, ens han 

atacat, ens han desposseït del que és nostre. És hora de plantar 

cara, és hora de tombar el que hi ha fet, i construir de nou la 

política, el nostre poble. Per això, jo en sóc la cara visible. No 

obstant això, una quantitat innombrable de persones fan que el 

nostre projecte polític sigui conseqüent i innovador. Som MÉS, som 

el futur, som el canvi real. 

Antoni Simó Tomàs i Canyelles



1. ANTONI SIMÓ TOMÀS I CANYELLES

2. RAFEL SOCIAS I TUGORES

Sóc sociòleg, encara que no sigui 

la meva única faceta a la vida. Sóc 

una persona versàtil i 

compromesa amb la meva terra i 

la gent. Des de sempre he estat 

treballant en equip i la meva vida 

ha estat una forma contínua de 

fer política. Com a candidat, 

però sobretot com a persona 

estic orgullós de les persones 

que m’acompanyen.

• La participació ciutadana serà el pi-

lar de la política municipal.

• Volem garantir la democràcia real 

que és la que permet decidir, dia a 

dia, el model de societat que volem.

• Introduirem elements democratitza-

dors i impulsarem estructures de 

caràcter comunitari. 

Som llicenciat en Història i 

professor d'educació secundària. 

Sempre he cregut en la defensa 

dels serveis públics com a base 

d'una societat justa. Som un 

acèrrim defensor de la llengua 

i la cultura pròpies dins una 

societat plural.

3. CATALINA MUNAR I ERTXÀNIZ

Sóc una persona que des de ben 

joveneta he estat plenament 

conscient de la riquesa cultural i 

lingüística que tenim. La meva 

aportació al context polític de sa 

Pobla és fer les coses amb el 

màxim consens. Pens que la 

política és una vocació, que ha 

de crear mecanismes de 

participació ciutadana per 

prendre decisions.
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• Hem d’aconseguir, des de les insti-

tucions, la creació de canals de par-

ticipació reals, efectius i garantir 

que s’utilitzin i serveixin perquè els 

ciutadans autoorganitzats executin 

polítiques per al poble.

• Impulsarem els pressuposts partici-

patius com un exemple de trans-

parència i participació en política.

• Impulsarem l’associacionisme com 

a motor de participació i creació ciu-

tadana, per fer una societat rica 

amb oferta d’activitats, impulsades 

des del poble.

• Escoltarem l’opinió de la ciutadania i 

crearem els mitjans necessaris per a 

crear espais comunicatius.

De can Toni Betzo

De can Corró de s’esparteria

De ca na Cuqueta

Participació Ciutadana

Participació Ciutadana

Participació Ciutadana



4. MARGALIDA VIDAL I COMPANY

5. ARNAU MIR I TORRES

Som tècnica superior en 

administració i finances. He estat 

empresària. He format part de 

diferents associacions i fa 20 anys 

que em present a les llistes 

municipals del PSM, essent 

regidora de l'oposició durant 3 

legislatures. Enguany em present 

amb la coalició MÉS, amb la 

mateixa il·lusió que abans, per 

aportar la meva experiència.

Som professor de Matemàtiques 

d'universitat des de fa més de 25 

anys. Estic orgullós de formar part 

d'aquest poble i crec que MÉS és 

la millor alternativa per governar 

sa Pobla. Per això me present per 

sisena vegada, per portar 

endavant aquest projecte.

6. JOANA MARIA COMAS I BOYERAS

Estic estudiant el darrer any del 

Grau d'Història a la Universitat de 

les Illes. Com a historiadora en 

potència m'interessa el passat, 

però també el present i sobretot el 

futur, i pens que l'única manera de 

canviar-lo és implicant-se. Per 

això crec fermament en el nostre 

projecte. És l'hora de MÉS.
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• Tractarem l’urbanisme com una eina 

social.

• Revisarem el catàleg patrimonial de 

sa Pobla i promourem ajudes per a 

la rehabilitació de façanes i altres 

elements patrimonials.

• Planificació de millora de serveis, 

elaborant un pla d’actuació d’obres.

• Revisarem l’estat de conservació 

dels carrers i places del poble, de 

Crestatx, s’Obac i Son Toni.

• Promourem la conservació de la 

identitat del poble.

• Farem un carril-bici per anar a l’ins-

titut, i crearem vies segures d’accés 

a les escoles. Farem un vial des del 

poble fins a l’oratori de Crestatx.  

• Crearem un poble pensat per a les 

persones i la bicicleta, no per als 

cotxes.

• Eliminarem les barreres arquitec-

tòniques.

• Racionalitzarem la despesa pública i 

prioritzarem els serveis públics.

• Totes les meses de contractació se-

ran mixtes amb la participació de 

tècnics i representants de cada un 

dels partits polítics amb representa-

ció.

• Analitzarem la possibilitat de reas-

signar els recursos humans per afa-

vorir l’eficiència dels serveis.

De can Vidal

De can Barreroig

De can Pelut

Urbanisme

Urbanisme

Hisenda Pública



7.  ALBERT PALOU I CALDENTEY

8. MARGALIDA GOST I TORRANDELL

Sóc informàtic i exercesc la 

docència a secundària. Des de ben 

jove he participat del teixit 

associatiu juvenil a on he après a 

fer feina en equip i a ser una 

persona activa i compromesa amb 

l’entorn. Em present perquè crec 

en un model diferent de fer política 

en què els ciutadans tenguem una 

major participació en la presa de 

decisions.

• Defensarem el petit comerç, així 

com la mitjana empresa.

• Impulsarem una regularització de 

les grans superfícies.

• Fomentarem el comerç local i km 0.

• Procurarem que l’associació d'em-

presaris tingui una iniciativa sòlida i 

coordinada amb la política i el poble.

• Incentivarem les cooperatives in-

dustrials que afavoreixin l’optimitza-

ció de l’ús dels recursos i talents.

Llicenciada en Història i vaig 

cursar el postgrau de gestió de 

polítiques culturals. Tinc 

experiència com arxivista i docent 

de secundària. Conscienciada en la 

promoció de la cultura, llengua i 

patrimoni. Encantada de formar 

part de Més. Visc la política com a 

vehicle de reivindicació i eina de 

canvi social.

9. JOSEP BUADES I PAYERAS

Sóc informàtic i tenc experiència 

en el sector turístic i periodístic. 

Estic molt content de poder 

col·laborar amb aquest grup per a 

proposar polítiques per un poble 

més arrelat a la seva cultura 

catalana, amb més benestar. Per 

fer un poble més just.
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• Fomentarem i incentivarem les tec-

nologies de la informació i la comu-

nicació (TIC) entre tots els comerços 

del poble.

• Promocionarem els serveis i produc-

tes del municipi creant una marca 

de producte local.

• Dinamitzarem i refundarem el mer-

cat dominical donant una major 

presència al producte local, així com 

a l’ecològic. 

• Fomentarem i potenciarem de forma 

escalonada l’agricultura ecològica.

• Vetllarem pel bon estat dels nostres 

aqüífers per a garantir els nostres 

conreus.

• Farem un programa de consciencia-

ció ecològica.

• Impulsarem els nostres productes 

agrícoles i fomentarem la qualitat 

com a l’element diferenciador amb 

una marca pròpia.

De can Palou

De can Felip

De can Massanet Agricultura

Comerç i Indústria

Comerç i Indústria



10. AMÈLIA REDONDO I PALOU

11. MARIA MAGDALENA AMENGUAL I CALDÉS

Curiosa que va estudiar Història 

per entendre el futur. Amb esperit 

crític, i sóc una lectora intrèpida. 

M'ensenyaren des de ben petita 

que tots som iguals i que tots, 

vinguem d'on vinguem, som 

mereixedors de les mateixes 

oportunitats: ensenyament públic i 

de qualitat, sanitat pública i 

universal. Accés a la cultura per 

igual. Això ens fa lliures.

Després d'uns anys 

qüestionant-me si formar part de 

la llista electoral, enguany he 

decidit que ja era l'hora. És ara, 

més que mai, quan crec que he de 

fer tot el possible per defensar i 

treballar pel nostre poble, per la 

nostra escola, pels nostres drets 

com a ciutadans i pel nostre futur.
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• Posarem en marxa programes eco-

lògics com el mercat de producte 

local al mercat dominical i a Cres-

tatx. 

• Impulsarem la cistella ecològica.

• Oferirem un servei directe als page-

sos per a facilitar les seves tramita-

cions i la seva formació.

• Millorarem la tasca de condiciona-

ment i manteniment de camins.

• Ajustarem el nombre de policies lo-

cals segons el volum de població del 

nostre poble. 

• Garantirem a la policia local els 

mitjans pertinents per a millorar 

l’actuació i impulsarem una millor 

comunicació entre els cossos de se-

guretat.

• Augmentarem la seguretat de les 

zones agrícoles i fora vila. 

• Establirem un nou pla de seguretat, 

ben planificat amb l’opinió d’experts, 

la policia i la ciutadania.

• Millora de l’enllumenat públic.

• Introduir i coordinar la tasca d’edu-

cadors de carrer amb els centres 

socials i centres educatius.

Agricultura

Seguretat Ciutadana

Seguretat Ciutadana

De can Rapinya

De can Poller

12. ONOFRE PONS I SUREDA

Apassionat de la lletra, sóc pobler i 

metge. M'agrada llegir i escriure 

però sobretot pensar. Crec en el 

canvi polític, i aquesta llista de la 

qual form part és un referent del 

canvi que necessita el nostre 

poble, sa Pobla. Per primera 

vegada som MÉS i volem MÉS.

De can Corme



13. BIEL PAYERAS I TORRANDELL

14. ANTONINA AINA SIQUIER I CRESPÍ

Sóc estudiant de Ciències 

Polítiques a la UPF, a Barcelona. 

Crec en la força transformadora de 

la política, especialment de la d'a 

prop, la municipal. Perquè la 

democràcia no sigui cosa d'uns 

pocs, cal més participació del 

poble. És l'hora d'un canvi: un 

Ajuntament al servei de la gent 

comuna. "Si no és ara, quan? Si 

no som nosaltres, qui?"

• Farem una distribució equitativa per 

a les persones nouvingudes i perso-

nes amb atenció especial a les aules, 

per afavorir la integració social.

• Impulsarem espais per als joves, on 

ells siguin el centre vital d’aquests 

espais.

• Instaurarem la consulta jove als ins-

tituts.

Som biòloga i faig feina de 

professora de secundària des de 

l'any 1998. He estat membre de la 

directiva del GOB durant molts 

d'anys i participat en plataformes 

de defensa del territori. Davant 

l'atac al sistema educatiu, he 

format part activa de 

l'Assemblea de Docents. Me 

present a llistes per primera 

vegada amb molta il.lusió.

15. ANTONI PONCE I ROSETE

Sóc director de seguretat i tècnic  

per a l'elaboració de plans 

d'autoprotecció. Des de fa gairebé 

25 anys, sóc el responsable de 

seguretat de l'hospital de 

referència de les nostres Illes (Son 

Dureta i ara Son Espases). La 

seguretat és un bé necessari 

on tots participam. Vull un sa 

Pobla MÉS segur, t'apuntes?
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• Introduirem personal mèdic a les 

escoles per les malalties cròniques i 

ajuda a les famílies.

• Adequarem sales d’estudis amb l’e-

quipament 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 durant l’època d’e-

xàmens.

• Implantarem un pla de formació ge-

neral en matèria musical, artística i 

literària, en coordinació amb els 

centres educatius i entitats cultu-

rals.  
• Potenciarem els espais culturals 

existents al poble (Can Planes, sa 

Congregació, Escola de Música, Ca-

sal de Cultura, es Cavallets, can Ver-

dal…).

Educació, Cultura, joventut i Oci

Educació, Cultura, joventut i Oci

Educació, Cultura, joventut i Oci

De ca’s Siulet

De can Buades

Ponce



16. CARME GALMÉS I BENNÀSSAR

Sóc estudiant d'Educació Social i 

tècnica en Animació Sociocultural. 

Aquesta és la meva segona 

experiència a l'hora de formar part 

de la llista electoral del partit. Hem 

consider una persona 

compromesa amb la nostra 

llengua i cultura, és per això que 

em sent orgullsa de formar part 

d'aquest equip i plantar cara pel 

canvi.

De ca sa Murera

18. MARIA ANTÒNIA SERRA I CRESPÍ

Som una persona inquieta i 

dinàmica, i vull que sa Pobla sigui 

un referent de participació i 

dinamisme, on tots ens puguem 

sentir part d'un projecte comú, 

que sa Pobla sigui un poble pel 

nostre futur.
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• Promocionarem el poble a les prin-

cipals guies turístiques a través d’un 

dels nostres màxims potencials: la 

gastronomia. 

• Potenciarem el cicloturisme.

• Aprofitarem les infraestructures tu-

rístiques per a la gent del poble.

• Creació d’itineraris culturals per dins 

el poble, on s’inclourien visites al 

Museu Can Planes. 

• Promocionarem i impulsarem l'es-

port base, garantint que totes les 

nines i nins de sa Pobla puguin ac-

cedir a la pràctica d’algun esport. 

• Democratització dels espais espor-

tius perquè tots els ciutadans del 

poble puguin gaudir de les instal·la-

cions esportives. 

• Ampliació dels horaris d’obertura i 

tancament del Poliesportiu. 

• Fomentarem la contractació de per-

sonal suficient i lluitarem contra la 

precarietat en el servei sanitari. 

• Transparència pressupostària mit-

jançant la creació de memòries 

anuals i plans d’actuació.

• Impulsarem una coordinació eficient 

entre els serveis socials i les entitats 

socials del poble.

(SUPLENT)

Promoció Turística

Esports

Sanitat i Serveis Socials

De can Serra

17. NICOLAU CANYELLES I SERRA

Som el veterà de la llista, encara 

que jove d'esperit. Des de la 

primera vegada que em vaig 

presentar, fa trenta-cinc anys, he 

cregut en la idea de fer de sa Pobla 

un poble millor, i crec que ara 

MÉS que mai ho podem 

aconseguir.

 De can Magarro



19. LARRY HERSHON

20. MARGALIDA SERRA I RAYÓ

Anglès, i a la vegada pobler. 

Enamorat del poble, veig en ell un 

gran potencial i una artèria viva de 

cultura, de gent i de poble. Sempre 

que puc hi particip amb una de les 

meves grans passions com és la 

música. Sóc doctor en literatura, i 

m’agrada la política. Per això i 

per primera vegada, m’intro-

dueixo en ella. Crec amb el 

projecte de MÉS per sa Pobla.

• Ampliarem els horaris i serveis d’a-

tenció al ciutadà, així com la poten-

ciació del centre de dia.

• Durem a terme un pla d’integració 

de la immigració, des del principi d'i-

gualtat, d'obligacions i de drets.

•Lluitarem contra la xenofòbia, ra-

cismes, homofòbia, sexisme i defen-

sarem els drets de tota la ciutada-

nia.

Hi ha maneres d’entendre i de 

conformar el món i crec que el 

nostre pot millorar, podem millorar 

sa Pobla. Sóc de MÉS perquè veig 

en el projecte una forma de 

millorar el present, i deixar un 

terreny més ferme als nostres 

infants. Sóc infermera, 

professió que m’ha marcat 

durant la vida.

21. ANTONI CARDELL I CRESPÍ

Sóc programador web. Amant de la 

tecnologia i dels esports aquàtics

Compromès amb els valors de la 

nostra terra i preocupat pel llegat 

que deixarem a les properes 

generacions.

Intentaré aportar el meu 

granet d'arena en aquest 

projecte motivant.
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• Implantarem el programa de recolli-

da selectiva “Porta a Porta”, reduint 

la taxa de fems, ja que, com més re-

cicla un municipi, menys paga a-

quest per volum de fems, i es creen 

llocs de treball.

• Extensió al poble de papereres urba-

nes habilitades pel reciclatge. 

• Control de l’ús dels productes fito-

sanitaris. 

• Promocionarem l’ús de la bicicleta. 

• Impulsarem la implantació i ús d'e-

nergies renovables o el subminis-

trament a partir d’energies verdes 

en els espais municipals.

(SUPLENT)

(SUPLENT)

(SUPLENT)
Sanitat i Serveis Socials

Medi ambient

Medi ambient

L’Anglès

De can Panxa

De can Tix



#IndignarseNoBasta

Biel Barceló
candidat al Parlament

Miquel Ensenyat
candidat al Consell



1. Lluitarem per un poble JUST econòmicament i 
socialment.

2. Volem un poble sostenible conscienciat amb i per 
l’ecologisme.

3. Volem la igualtat de gènere i sexualitat.

4. Volem que el centre de la política sigui la participació 
ciutadana.

5. La peça clau i la nostra raó de ser és el 
municipalisme, i volem impulsar la solidaritat amb 
els municipis veïns.

6. Volem un poble dinàmic, orgullós del que li és propi, i 
amb una col·laboració entre tots per dur a terme les 
festes, les activitats i les tasques del poble.

7. Potenciarem la cultura. Volem un poble culte i crític. 
Un poble que no es deixi tapar.

8. Facilitarem la integració i farem una societat oberta 
per ser un autèntic referent.

9. Ajudarem als joves, generant espais lliures per 
poder-los deixar fluir socialment.

10.Volem marcar la revolució democràtica.

EL NOSTRE DECÀLEG

Escaneja-ho per 
decarregar-te el nostre 

ideari polític



Plantam 
cara!

@MÉSpersaPobla
@tositoca

Més per sa Pobla

w www.mespersapobla.cat
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