CANVI DE BATLIA A POLLENÇA
Intervenció de Gabriel Cerdà Buades, portaveu del PSM a l’Ajuntament de Pollença
Avui és un dia de festa per la democràcia, però des de el PSM pensem que és un dia trist
per Pollença, UM dona la Batlia al PP en virtut d’un pacte d’inversions al municipi amb
els doblers de tots els mallorquins. Un exemple de Solidaritat no consultada a la resta de
mallorquines i mallorquins.
Un precedent sense cap dubte, que pot marcar el devenir de moltes batlies en les
pròximes eleccions o legislatures. A Pollença sembla difícil, ja que si es dona el mateix
resultat, la nova estratègia del PP es donar suport al més votat, i si no es amb majoria
absoluta no se com ho faran.
Un Pacte realitzat pel resident al Consolat de Mar ( el Sr. Jaume Matas ). N’hi ha que no
volen que l’Estatut d’Autonomia de les Balears es pacti a FERRAZ i GENOVA. Les
pollencines i pollencins tampoc volem que els pactes del nostre municipi es facin fora
de Pollença (encara que es vulgui dissimular a una finca), han confiat en les persones
d’aquí, i són les persones d’aquí les que s’han d’entendre. I tots sabem que UM de
Pollença i PP de Pollença no s’entenen, igualment no s’entenien fa 3 anys, essent
impossible un acord, i per dur endavant aquest pacte o matrimoni va haver de venir un
capellà extern.
I es que a Pollença ningú s’ha cregut mai que es duguessin bé.
Així doncs fa 3 anys, una part demanà tot, la boca va ser mesura, i l’altre callà i acotà el
cap. La recompensa: aquesta farsa d’avui: una cadira de Batle per un any.
N’han passat de tot color aquests 3 anys, defora han intentat fer bona cara i no sempre
ho han aconseguit, però dedins ni s’han mirat de cara, i això ho ha notat el poble en el
dia a dia, que es la tasca més important dels polítics locals.
La promesa o Dot pagada, ningú, ni el meu grup ha posat en dubte que no sigui
necessària. Ara bé, si les escoles i els centres de Dia, són negociables depenent del color
polític que governi a Pollença, això sobresurt de la dignitat de qualsevol polític que
gossa fer-ho i també d’aquell que ho accepta i ho alaba.
L’Educació i l’atenció als nostres majors i/o discapacitats no entén de colors polítics, no
són matèries de mercadeig. A més, si entrem amb la forma de finançament, veiem que
estam davant un despropòsit amb tota regla: 30.000 Euros any els pròxims 20 anys, en
canvi l’assessoria del Sr. Cifre més de 40.000 Euros any. Sort que els partits de
l’oposició forçarem un acord en que els interessos d’aquests 20 anys no els assumís el
poble de Pollença, però es que vostès ho intentaren. No obstant a dia d’avui, encara no
consta com es pagaran per part del Govern.
De la resta d’inversions n’hi ha que encara no s’han realitzat, volguent en qualque
moment acusar a l’oposició de posar-hi traves. Però qui els posa traves a vostès que ho
fan tot així com volen quan els interessa? D’això en diuen excuses de mal pagadors.
Dels HTV (habitatges turístics vacacionals) enhorabona, esperem que el remei no sigui
pitjor que la malaltia, no ho desitgem.

Però es d’esperar que després de tants muntatges de reunions informatives d’uns i altres,
aquí i allà, encara ens donaran una mica més d’espectacle. Qui ha fet més? Això ja ho
veurem als pròxims programes electorals.
Del Auditori-Teatre-Sala Polivalent, encara queden molts de capítols, i més sabent que
n’hi ha dels seus que encara dubten, els puc assegurar que el PSM no es el culpable de
que dubtin, ja que la nostra informació, es poca i precària.
En definitiva un matrimoni o pacte de conveniència, d’aquells que es feien un temps, on
la felicitat estava en l’amat o amada en qui contaven totes les seves penes o desgràcies.
Sr. Cerdà Rull, vostè ha fet possible aquest Pacte, n’assumeixi la seva part de
responsabilitat, tant en lo bo com en lo xerec. No obstant el temps serà el qui farà
justícia. D’aquests 3 anys vostè n’ha estat el més intel·ligent, a aprofitat molt bé que
l’aspiració del Sr. Cifre Ochogavia només era aquest dia (asseure’s a la cadira de
Batle), hi ha fet amb ell i el PP de Pollença gairebé el que ha volgut, ara veurem si el Sr.
Cifre Ochogavía en sabrà tant com vostè, no de bades el PP abans d’aixecar la ma l’ha
mirat a vostè primer per saber que fer.
N’hi ha que pensen que nosaltres no hem estat lo durs que havíem d’ésser amb vostè, i
el seu grup, però la demència o l’ignorància ( que sol ser atevida) de qualque personatge
no recorda de temps passats, no tan llunyans per cert.
Li hem trobat a faltar més informació, moltes vegades ens hem assabentat dels temes
abans per la premsa que per vostè, així com del seu grup, i em trobat a faltar la valentia
que ha de tenir un Batle en ocasions.
No obstant Sr. Cerdà Rull, en nom del meu grup, del Sr. Clamor i meu propi, li agraïm
la seva tasca i l’atenció cap al PSM alhora de voler consensuar temes, així com també el
suport que han tingut moltíssimes de les propostes que ha fet el PSM en aquest Ple, i
que nosaltres som els mateixos que abans, i en benefici de totes i tots estam a la seva
disposició.
Sr. Cifre Ochogavía, vostè no ha fet possible aquest pacte, ni aquest , ni cap altre, a
vostè li han imposat, encara que vulgui dissimular que hi va donar el vist i plau.
D’entrada mal senyal per qui vol governar un poble, si no s’entén amb els del seu poble,
hi ha de venir un extern a arreglar-li les coses, i més si tenim en conte que vostè va ser
el més votat. Perquè no s’ha entès vostès amb UM? Probablement per que vostè ha estat
el cap de turc de tants d’anys d’oposició rància, buida d’idees, i plena d’incongruències
polítiques, que l’han fet a vostè hereu, i que un cop dins un Govern no ha estat possible
dur endavant i ha faltat humilitat per reconèixer-ho. Per simple recordança hi ha els
temes de les dedicacions exclusives, els pressupostos municipals, la neteja dels carrers,
les modificacions de crèdit, i un llarg etc.
Hem de reconèixer que a vostè li han tocat àrees de govern difícils, i de ben segur que
ara ho negociaria d’una altra manera. Però els polítics hem d’assumir les nostres
responsabilitats, amb els encerts i amb els errors, i no ho hem vist amb vostè.

Sr. Cifre, té vostè una oportunitat d’or per demostrar a Pollença, que els seus desitjós
són treballar per la comunitat i fer el be de totes i tots els qui residim a n’aquest estimat
poble.
Nosaltres, com ja indicarem en el seu dia al Sr. Cerdà farem el nostre paper d’oposició,
serem contundents, però també amb vocació constructiva, així ho hem demostrat i així
ho seguirem fent. I com he dit abans, en benefici de totes i tots, estam a la seva
disposició. Enhorabona i Sort!

