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En Joan Xamena Galmés, nascut
a Felanitx fa 42 anys, casat i amb
dos fills, viu a Son Negre, mestre de
la cooperativa Es Lledoner. Des de
l'any 2000 dirigeix la Fundació
Museu Cosme Bauçà i de sempre
gran defensor de la cultura i la
llengua de la nostra terra. El seu
objectiu polític és aconseguir
millorar la vida de les felanitxeres i
dels felanitxers i aconseguir que la
nostra ciutat torni esser un referent
dins Mallorca.

- Què és i qui és el Bloc per Felanitx?

- El Bloc per Felanitx és un partit mu-
nicipalista d’àmbit exclusivament fela-
nitxer creat l'any 2013. Els nostres prin-
cipis polítics són progressistes, catalanis-
tes, ecologistes i feministes. Ara som un
partit propi i per tant som nosaltres qui
decidim la nostra forma d'actuació, no
depenem d'uns òrgans superiors ni de-
vem obediència a cap partit ni a cap per-
sona. A les passades eleccions, el Bloc
era una coalició de partits i ara per primera ve-
gada és un partit independent. Creim que això
és important en aquest municipi tan poc parti-
cipatiu. Però també creim que és necessari fer
un front comú de les esquerres, sobiranes i eco-
logistes i per tant l'any passat decidírem inte-
grar-nos dins MÉS per Mallorca, integrat pel
PSM, Iniciativa-Verds, Independents de Sen-
celles, Independents de Santa Margalida i al-
tres partits locals. Creim que la unió fa la força
i com més sumem a les institucions autonòmi-
ques, millor.

- Com valores les persones que es presen-

ten amb tu a la llista?

- La candidatura actual, en els primers llocs,
està formada per gent que repeteix, com jo
mateix o en Pere Mestre i na Carlota Socias;
per gent que es torna a incorporar després
d'uns anys allunyats de la política activa, com
en Colau Barceló i na Isabel Montero; i per
gent nova, com en Pere Cler i en Miquel Ros-
selló. I la gran majoria tenen una titulació
acadèmica. De fet, set dels deu primers de la
llista, en un moment o un altre han estat regi-
dors, per tant sabem de què anam per dins la
Sala. Tots estam preparats i capacitats per go-
vernar. Per a mi, tot i que la llista del 2011
era molt bona, aquesta encara ho és més.

- Què ofereix el Bloc?

- A part d'il·lusió i ganes de fer feina (im-
prescindibles per formar part d’una llista pro-
gressista) oferim per una part experiència i per
l'altra cares noves. Així com alguns partits han
sofert potser massa renovació i tot, nosaltres
ens vàrem avançar i ja la férem la legislatura
passada. Per tant ara ja tenim quatre anys d'ex-
periència i sabem les mancances que té Fela-
nitx i com hem d'actuar dins les institucions
perquè es produeixi un canvi, una millora en
la vida dels ciutadans. A més, com vos he dit,
set dels deu primers de la llista, ja tenen expe-
riència de regidors, per tant estam preparats
per governar. No trobareu altra llista que es
presenti sabent que ha de fer tot d'una que en-
tri a governar. Tenim les idees clares i tenim
un full de ruta marcat, no anam improvisant
com ha fet el PP durant aquests 12 anys. Cap
dels membres de la llista electoral aspira a en-
trar a l'Ajuntament per qüesti. econòmica, com
sembla en el cas d’alguns candidats d'altres

partits, ja que tothom s'intenta guanyar les so-
pes d'una altra manera. És hora de canviar de
gestors, després de 12 anys de majoria absolu-
ta i absolutista, el cicle s'ha acabat. Cal una re-
novació, un canvi.

- Quin és el balanç de la legislatura que

ara acaba? Què ha fet el Bloc durant

aquests 4 anys?

- El Bloc per Felanitx durant aquesta legis-
latura ha desenvolupat una oposició construc-
tiva: hem presentat 48 mocions (a vegades
amb altres partits), de les quals sols 18 han es-
tat aprovades pel PP. I també hem formulat
prop de 200 preguntes a l'equip de govern. A
més, hem fet un esforç d’informar la ciutada-
nia, per exemple amb casi 150 columnes en el
setmanari Felanitx (essent el partit que més
col·laboracions ha presentat) i altre tant als al-
tres mitjans de comunicació. També hem tre-
ballat en les xarxes socials i hem fet xerrades
informatives. De les propostes que ha fet el
Bloc per Felanitx, vull destacar les ajudes per
rehabilitar les cases del centre (aprovada pel
PP!) amb una partida anual de 80.000€, la cre-
ació de Naus Compartides al polígon per a pe-
tits empresaris, la iniciativa per expropiar el
Sindicat...També vàrem denunciar el tema del
traspàs d'arena de Cala Marçal, les irregulari-

“És hora de canviar de gestors,
el cicle s’ha acabat”

“No trobareu altra llista
que es presenti sabent
que ha de fer tot d'una
que entri a governar”

Entrevista a Joan Xamena, candidat a Batle pel Bloc per Felanitx

tats amb el concurs de platges o el mal es-
tat de l'enllumenat públic. A més també
hem defensat i ajudat a la Plataforma Pus
Esteses, a la Plataforma Salvem es Port...

- I de l'equip de govern actual què n'o-

pines?

- En canvi el balanç d'aquesta legislatura go-
vernada pel PP ha estat lamentable. En gene-
ral, el PP ha duit fins a l'extrem la seva majo-
ria absoluta, sense tenir en compte l'oposició,
com és el cas de les NNSS. I en les polítiques
per millorar el municipi, ha estat una legisla-
tura sense d'idees per part del PP. No tenen un
criteri definit sobre res. Simplement han anat
improvisant. No saben quin poble volen a llarg
termini. Ara, un parell de mesos abans de les
eleccions, de forma molt electoral, han decidit
arreglar els carrers, que és l'única cosa que han
sabut fer. No vull dir que no sigui necessari
però hi ha problemes més greus que no han
merescut ni atenció ni inversió: ha acabat la
legislatura sense aigua potable al Port, sense
noves de l’Hospici, les NNSS, sembla que no
s'aprovaran en aquesta legislatura, la partici-
pació ciutadana és inexistent, el centre segueix
degradat, Felanitx segueix brut, el Polígon està
pràcticament inactiu i el Port segueix abando-
nat. És a dir, no han solucionat cap dels temes
importants. A nivell autonòmic la problemàti-
ca del TIL d'en Bauzá, la pèrdua de drets so-
cials i la reducció d’espais democràtics han
marcat la legislatura. El PP de Felanitx hi ha
contribuït: no va defensar com tocava els inte-
ressos de la comunitat educativa felanitxera,
la cadira té un preu.

- Quins són els punts forts de la candida-

tura del Bloc?

- Jo destacaria tres coses: les persones que es-
tan a la llista, el programa i la naturalesa inde-
pendent del Bloc. Ja hem parlat de la llista, però
de la proposta programàtica voldria destacar que
per dur-la a terme hem celebrat Assemblees Ciu-
tadanes i reunions amb entitats per tal de recollir
el màxim possible les idees de la majoria de la
Ciutadania. I, dins aquest paquet de mesures hi
ha, evidentment, els grans temes que preocupen
a la ciutadania, com l’Hospici, el Centre de Fe-
lanitx, el Sindicat, les Normes Subsidiàries, el
Polígon Industrial, la millora del Port i els dis-
tints nuclis del terme, l'educació, la cultura, l'es-
port, l'economia, la indústria...

- Felanitx necessita un canvi?

- És evident que després de 12 anys de ma-
joria d'un mateix partit, aquest ha perdut la

iniciativa política i la gestió es converteix
amb un automatisme. Es necessita una reno-
vació, gent amb les idees noves i fresques,
gent amb saba nova, gent que revitalitzi la
política i renovi els aires del nostre poble. Cal
un Bloc per Felanitx.

- Com seria la manera de governar del

Bloc?

- Volem canviar l’organització de l’equip
de govern: ha de ser més eficaç i més econò-
mica. Ara s’estructura segons el nombre de
regidors a col·locar. La batlia i quatre regido-
ries han de ser ocupades per regidors/es amb
dedicació exclusiva i la resta de regidors/es
que donen suport a l'equip de govern han de
tenir una assignació econòmica com la de l'o-
posició, amb independència de si tenen o no
delegacions de batlia. L'Ajuntament de Fela-
nitx s'organitzarà en 5 grans àrees de treball.
Creim que això és més eficient i redueix la
partida total que l'Ajuntament destina a la re-
muneració de càrrecs polítics i assessories
externes un mínim d'un 15% respecte a la que
figura en els pressuposts del 2015. Serà una
administració local transparent en els con-
cursos públics i a l’alçada de les noves exigèn-
cies ciutadanes. A més donarem molta im-
portància a la participació ciutadana, tornat a
una plenària ordinària al mes, retransmetre-
la a través de diversos canals de difusió i fa-
cilitant la participació dels veïns a les plenà-
ries També celebrarem una Assemblea Ciu-
tadana i una assemblea jove anuals.

- El fet de què el Bloc per Felanitx no-

més sigui d'àmbit local no és un per-

judici?

- No, de cap manera. Tot el contrari.
Per una part tenim l'avantatge de no de-
pendre de cap partit i de no rebre ordres
de fora. Nosaltres decidim la nostra po-

lítica. Però a la vegada, el fet d'estar inte-
grats dins la coalició de MES per Mallorca
farà que a les institucions de Ciutat hi ten-
guem partits afins que ens recolzaran i ens
escoltaran alhora de plantejar els proble-
mes de Felanitx i, si és el cas, de sol·licitar
inversions per al nostre poble.

- Tornar-te a presentar de candidat a ba-

tle té també una dimensió personal

- Per a mi és un gran repte tornar encapça-
lar la llista del Bloc per Felanitx. Aquests
quatre anys a l'oposició m'han servit per
agafar molta experiència que abans no te-
nia. Amb els regidors del Bloc que hem pas-
sat per la Sala hem fet molt bona feina, prin-
cipalment amb en Pere Mestre. Junts hem
après que és la política institucional i grà-
cies a ells aquests quatre anys han estat més
bons de dur. Ara em veig amb més coratge
de poder gobernar que fa quatre anys. A més
tenc gent molt capacitada i preparada per
ajudar-me en aquesta tasca. Hem fet una
llista molt bona. En tot cas, no ha estat un
decisió fàcil. La legislatura passada ha estat
políticament parlant molt difícil. Vàrem co-
mençar amb els aldarulls de Sant Agustí,
passant pels moviments educatius contra el
TIL imposat pel PP, i arribant a les mani-
festacions populars en contra de la privatit-
zació del Far. Però tot això t'enforteix com
a persona, a més he duit la sort de tenir sem-
pre el recolzament i la comprensió de la fa-
mília.

“Jo destacaria tres coses: les
persones que estan a la llista,
el programa i la naturalesa

independent del Bloc”

“Volem canviar
l’organització de l’equip
de govern: ha de ser més
eficaç i més económica”
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Benvolgut/da amic/ga:

El Bloc per Felanitx és un partit polític
d’àmbit exclusivament felanitxer, asso-
ciat a Més. Tu també en pots formar part.
L’única condició és el compromís amb
Felanitx.

No tots els polítics són iguals. Les per-
sones del Bloc no ens dedicam a la polí-
tica per doblers i tenim clar que l’Ajun-
tament administra recursos de tots i no
interessos particulars. Felanitx té remei i
el Bloc vol contribuir a fer-ho possible
amb propostes progressistes, amb princi-
pis de rigor i amb vocació de servei pú-
blic. 

D’entrada, abans de començar a fer fei-
na, vull deixar clar que com a Batle em
compromet a:

1 Baixar un 15% el que l’Ajuntament
gasta en càrrecs polítics.

2 Consensuar les prioritats de Felanitx
amb altres partits i associacions.

3 Dedicar la màxima iniciativa a les

grans qüestions pendents del municipi.
4 Contractar béns i serveis mitjançant

concursos públics i total transparència.
5 Prioritzar els interessos i béns pú-

blics sobre els particulars.
6 Retransmetre les sessions plenàries

a través d’algun canal de comunicació.
7 Donar veu a la ciutadania a totes les

Plenàries.
8 Assegurar l’atenció directa a tota la

ciutadania dels regidors de l’equip de
govern.

9 Convocar una assemblea ciutadana
anual per tractar els grans temes del mu-
nicipi.

10 Defensar les nostres senyes d’iden-
titat, especialment la llengua catalana.

Informa’t del nostre programa i valo-
ra si Felanitx necessita un gran canvi i si
el que oferim marca el camí a seguir. Fi-
nalment, si creus que ens el mereixem,
dóna’ns el teu vot. No el tudarem.

Cordialment,
Joan Xamena i Galmés

BLOC per Felanitx i MÉS per Mallorca,
eines per liderar el canvi necessari

El Govern Bauzá ha ac-
tuat amb gran prepotèn-
cia, protagonitzant rècords
d’aturats, estalonant un sis-
tema econòmic cada ve-
gada més estacional i pre-
cari, enfonsant la indústria
balear i el comerç local,
sense cap idea de model
econòmic de futur, prota-
gonitzant el conflicte edu-
catiu més gran des que te-
nim autonomia, permetent
que el govern Rajoy ens
deixi sense inversions, en-
fonsant els serveis socials
i la sanitat pública,... 

No ens enganaran més.
Els ciutadans després d’-
haver vist com s’enfon-
saven les seves perspec-
tives de futur per rescatar
la mala gestió de direc-
tius bancaris, pels doblers
robats per la corrupció, i
per pagar l’estafa de les
elèctriques, ja no creuen
més en els que han
permès aquesta situació,
ara el PP, abans el PSOE.

MÉS ha començat a caminar aquesta legislatura per posar les ba-
ses pel canvi necessari. Radicalitat democràtica, prosperitat com-
partida, economia del bé comú i dret a decidir de la ciutadania són
les nostres propostes més importants. Amb un sistema assembleari
començant pel nivell local estam establint MÉS a cada barri, poble
i ciutat de Mallorca, i establint aliances també a Menorca, Eivissa i
Formentera.

Volem comptar amb
tothom que hi vulgui par-
ticipar. Per això hem es-
tablert sistemes de llistes
obertes en els quals han
pogut participar els ciu-
tadans que volen un fu-
tur fet des d’una perspec-
tiva progressista i sobira-
nista. També hem elaborat
el programa de 2015 amb
les aportacions d’entitats,
associacions, ONGs i
centenars de persones que
hi han volgut participar a
títol particular. 

La incorporació a MÉS de grups independents locals, com el
BLOC per Felanitx, és una demostració que estam bastint un ins-
trument de participació política amb un gran potencial. Una política
que es faci des de la base de la participació ciutadana i que miri per
tots i no perquè guanyin els que més tenen, com ha passat sempre
fins ara.

D’aquesta manera hem
aconseguit ser la força pro-
gressista més arrelada al te-
rritori. La que més candi-
datures presenta el 24 de
maig. La que més regidors
i batlies sumarà.

En aquestes eleccions,
MÉS i el BLOC som l’al-
ternativa al PP. Per això es-
tam en disposició de lide-
rar el canvi que Felanitx i
les Illes necessiten. Com diu
el nostre lema #Indignarse-
NoBasta, demana MÉS.

Biel Barceló i Milta

C a r t a  d e l  C a n d i d a t



Petit comerç: Som en Miquel Àngel Caldentey. Tenc una petita empre-
sa i duc el bar que hi ha dins el mercat. Fa més de trenta anys que les meves
simpaties polítiques estan amb l’esquerra nacionalista i ja havia anat a la
llista altres vegades. Per cert, la renovació del grup de candidats, amb entra-
da de gent jove, és una gran alegria. M’interessa el món de l’esport, sobretot
el futbol, i m’agradaria veure canviar la dinàmica del comerç i del centre de
Felanitx. Estic un poc cansat de veure que les coses es fan sempre al revés!

Felanitx com a partit: "El meu nom és Isabel Montero, comptable
de professió. Que Felanitx necessita un canvi és evident, l'ordre de prioritats
elmarquen les ideologies, però encara més que en les ideologies jo crec en
les persones, en la seva capacitat de feina i en la seva honradesa, és per això
que pens sincerament que el Bloc pot dur a terme el canvi que necessitem i
em sent orgullosa que m'hagin convidat a formar part del projecte."

L'educació: Som na Carme Tur i Porcel, tenc 28 i som Mestra d'educa-
ció infantil. Em present pel Bloc per Felanitx a fi de col·laborar i participar
amb una agrupació que treballa i vetlla constament per la defensa del nostre patrimoni històric, la llengua, la cultura, per Felanitx i pels Fela-
nitxers; també com a docent i defensora d'una educació de qualitat, pens que des de la política municipal des de la política municipal s'han d'a-
judar les escoles i l'institut del nostre municipi i donar la mà a aquells que lluiten per aconseguir l'impuls que l'educació del nostre país mereix.

Que Felanitx torni a ser el que era: Hola, som na Victò-
ria Vidal. Faig feina al Servei de Biblioteca de la Universitat (UIB).
Em present pel Bloc perquè, com a partit d'aquí, crec que és l'únic
que podria canviar a millor Felanitx, per tal que torni ser el poble
de nomenada que era fa un temps, un municipi de referència dins
Mallorca i arreu.

Mirar endavant: Som en Pere Cler. Faig feina donant su-
port tècnic informàtic. Ja fa anys que particip dins el Bloc, en al-
tres moviments socials i associacions. Ara faig una passa endavant
per presentar-me com a candidat perquè crec que, com a projecte
municipalista, el Bloc ha trobat la fórmula per convertir-se en una
sòlida confluència de forces progressistes a Felanitx. Entre altres
millores, amb el Bloc recuperarem l'espai públic i fomentarem la
participació ciutadana.

Canvi de govern: Som en Marc Ordinas. Som programador
d'ordinadors i em present pel Bloc per Felanitx perquè trob que és

molt necessari que hi hagi un canvi en així com es governa el poble de Felanitx i al Bloc tenim la il∙lusió i el coneixement per dur endavant
una política diferent per canviar les coses i millorar el nostre municipi.

Guanyar el canvi: Som en Miquel Àngel Bennàssar i és la tercera
vegada que vaig a les llistes del Bloc a l'Ajuntament de Felanitx. Vaig ser
regidor a la legislatura anterior i em present perquè aquesta vegada serà
la definitiva, la que aconseguirem guanyar les eleccions per fer que l'A-
juntament sigui el motor que faci possible que els felanitxers tornem po-
sar en marxa el poble.

Suport als joves: Som na Miquela Bennàsar. Vaig néixer a Cas
Concos, visc al Rivetó i estic jubilada. Vénc aquí per donar suport a la
gent jove perquè ja està bé dels desastres que fan aquests polítics nostres
passats. Tenc fe en els joves del Bloc. M'agradaria molt que tenguéssim
èxit perquè tot funcionàs d'una altra manera..

El Bloc, la millor opció: El meu nom és Pere Coves. Som profes-
sor de l'institut de Felanitx i crec que Felanitx no pot aguantar més una
legislatura amb aquest equip de govern. Crec que està fent una feina de
poca planificació, de baix nivell, i crec que nosaltres representam la mi-
llor opció, una altra manera de fer les coses.

Treure el PP: Som en Pere Mestre i actualment som regidor a l’a-
juntament, faig feina a la Universitat de les Illes Balears i aquestes
eleccions em torn a presentar a les llistes del Bloc. De fa 4 anys a ara
el municipi de Felanitx no ha millorat gens, millor dit, encara s’ha de-
gradat més. L’única manera d’aturar aquesta degradació és un govern
municipal fort, competent i amb ganes de fer feina, cosa que actual-
ment no tenim. Actualment el Bloc per Felanitx és l’única opció vali-
da per aconseguir-ho.

Participació ciutadana: Som en Miquel Rosselló Mesquida,
tenc 22 anys i estudii llengua i literatura catalanes. D'ençà que tenc re-
cord, la política m'interessa, que no vol dir que m'agradi. Això m'ha
duit a implicar-me activament en moltes lluites, des dels moviments
anti-autopista amb els quals vaig créixer fins a les mobilitzacions per
la llengua i l'ensenyament que he vist néixer, passant per la denúncia
d'uns governants locals dèspotes que ens han acabat d'enfonsar el po-
ble. Ara és l'hora que totes aquestes lluites siguin assumides per les institucions i estic convençut que el Bloc és la millor eina de la qual dispo-
sam per a aconseguir-ho. Felanitx ho val.

Diversitat: Soy Mariángeles Betanzos. Trabajo en el Hospital de Manacor como administrativa. Vuelvo a presentarme con el Bloc para
cambiar la situación actual de Felanitx. El deterioro del pueblo es cada vez más evidente, no hay centro de día ni hospicio, sin agua potable en
Portocolom, muchas cosas que el PP no quiere o no es capaz de solucionar. Creo sinceramente que este grupo político tan diverso con gente
joven con ilusión y ganas, gente madura con experiencia política y gente mayor que aporta seriedad e ideas es la alternativa.
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Renovació: Som n'Aina Crespí, mestra de primària, m'he apuntat a
les llistes perquè crec que la millor política municipal és la que es fa amb
els ciutadans, sense perdre la humilitat i escoltant les seves opinions. Fe-
lanitx necessita cares noves i moltes ganes de fer feina i el Bloc és l' al-
ternativa.

Experiència política: Som en Nicolau Barceló. Vaig ser regidor
del 2003 al 2011 i abans havia estat director general de Qualitat Ambien-
tal del govern. M’he presentat dues vegades com a cap de llista a les mu-
nicipals de Felanitx (2003 i 2007) i dues vegades a llocs més discrets
(2011 i, fa molt de temps, 1983). Tant a la meva feina de professor d’anglès
a l’escola pública com en política intent que la meva manera de fer les
coses es regeixi per una idea fonda de servei públic.

Preparació: Som en Sebastià Capó, repetesc a aquesta llista per re-
colzar als qui pens que gestionaran millor el nostre ajuntament com una entitat pública, plural, justa i amb actitud positiva. No crec en partits
de fora que no entenen ni coneixen la nostra cultura i manera de fer. Felanitx està molt per baix de les seves possibilitats i no ho mereix, per
aquestes i moltes altres raons crec en el Bloc.

Política de primera fila: Som na Fina
Santiago. En aquests moments faig de psicò-
loga en el Servei de Protecció de Menors des-
prés de molts anys en política autonòmica i em
present pel Bloc per donar-li suport perquè
crec que és una alternativa real per a Felanitx.

La força de dues dones: Som na Carlota
Socias. Som treballadora social i mediadora i
em present pel Bloc perquè crec que Felanitx
necessita renovar-se; necessita joventut; ne-
cessita qualque cosa diferent; necessita parti-
cipació ciutadana i crec que el Bloc pot donar
moviment, pot fer que Felanitx sigui més dinà-
mic. Pens també que necessitam dones, dones
amb força al capdavant i també perquè vull un
millor futur per als qui vénen.

candidats candidats
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Les coordenades del Bloc per Felanitx

E l Bloc per Felanitx és un partit polític d’àmbit felanitxer format per persones progressistes que senten com a propis els valors de
les esquerres, del nacionalisme, del feminisme i de l’ecologisme i que volen aplicar aquests valors a la política local de Felanitx.
El punt de trobada de totes aquestes persones és la participació política en el sentit més profundament democràtic de l’expres-
sió: intentar aportar alguna cosa en positiu a Felanitx per treure el poble endavant.

Dins el Bloc per Felanitx, els càrrecs o els llocs a la candidatura municipal s’ocupen en funció del grau de compromís amb el municipi i
amb la pròpia agrupació que cada persona pugui adquirir en un determinat moment. El Bloc és hereu de les candidatures que amb el mateix
nom es varen presentar a les eleccions municipals en el 2007 i el 2011. 

El Bloc per Felanitx no depèn orgànicament ni econòmicament ni políticament de cap partit polític ni de cap coalició, si bé participa
dins Més en condicions d’igualtat amb la resta de partits membres. Les decisions es prenen de forma assembleària i creim que al marge de
les estructures clàssiques dels partits, es poden fer moltes coses!

Què és, doncs, el Bloc per Felanitx? Un partit polític felanitxer de vocació local amb les arrels ideològiques ben fermes dins terra bona.
Un grup de persones disposades a contribuir amb les seves propostes a millorar Felanitx en temps de crisi i de desencant polític. Persones
que volen superar l’apatia política, l’abstencionisme i el menfotisme generalitzats. Persones que volen combatre les dificultats amb activi-
tat política, no amb passivitat resignada de sofà i barra de bar. 

La corrupció de la dreta, la crisi econòmica, els atacs a la llengua catalana, el descrèdit de la política i la particular crisi de Felanitx són
motius per reprendre la lluita, no per abandonar-la. Els corruptes i els causants de la crisi es presenten a les eleccions, per què no s’hi hau-
ria de presentar l’alternativa? El Bloc és alternativa. 

Per participar en el Bloc per Felanitx, basta situar-se políticament en aquest entorn i tenir ganes de fer feina.

Nicolau Barceló Monserrat

1
... de racionalització pressupostària i d’eliminació de despesa
supèrflua. Felanitx necessita un pressupost eficaç, just en l’apli-
cació dels imposts municipals, amb finalitats de redistribució so-
cial i que impulsi l’economia felanitxera, i no sols a seguir com

sempre.

2
... de reduir un 15% el que gasta l’Ajuntament en els seus polí-
tics, de gestió política moderna, racional i eficient. Una adminis-
tració local transparent en els concursos públics i a l’alçada de
les noves exigències ciutadanes. 

3
... de servei públic, d’iniciativa política, de valors progressistes,
de participació ciutadana, especialment la dels joves, i sense ami-
guismes. D’obrir les portes de l’Ajuntament al poble i deixar
sentir la seva veu.

4
... d’urbanisme racional, sostenible, que prioritzi la rehabilitació i
que no ens dugui a una nova crisi, millorant i actualitzant les Nor-
mes Subsidiàries i controlant les infraccions. Cal fer complir els
expedients d’infracció urbanística.

5
... d’economia productiva i diversificada, de turisme, de comerç,
d’agricultura, de pesca, de serveis, d’indústria local, d’innovació
i d’impuls als que generen llocs de feina. Impuls al Polígon.

6
... de revitalització urbanística, comercial i social del centre de
Felanitx, amb un anell d’aparcaments. Pla Integral de Rehabilita-
ció del centre de Felanitx i pla municipal d’habitatge, especial-
ment per a joves.

7
... per Felanitx, Portocolom, S’Horta, Cala Ferrera, Cas Concos,
Es Carritxó, Son Valls, Son Mesquida, Son Negre, Son Prohens,
els camins, els torrents, les cales, els puigs i cada pam del munici-
pi.

8
... amb les polítiques socials i d’igualtat, l’esport, l’educació, la
cultura, la llengua catalana, la diversitat i la seguretat ciutadana.
Creació de places de centre de dia i de residència per a persones
majors. Millora de les infraestructures esportives del Poliesportiu

(sala polivalent, voltadora,...)

9
... de neteja i cura del medi ambient, amb servei de deixalleria al
Polígon, més recollida selectiva i de millora de la qualitat de l’ai-
gua a tots els nuclis.
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... d’esforç polític i de gestió per aconseguir els grans reptes
que ens retornin l’autoestima com a poble.

COMPROMIS PER FELANITX 

1.  Joan Xamena Galmés
2.  Nicolau J. Barceló Monserrat
3.  Isabel Montero Morán
4.  Pere Cler Porcel
5.  Carlota Socias Puyol
6.  Pere Mestre Manzanares
7.  Miquel Rosselló Mesquida
8.  Mª Ángeles Betanzos Espinosa
9.  Miquel Àngel Bennàssar Orell
10.  Maria Victòria Vidal Juan
11.  Marc Ordines Llopis
12.  Carme Tur Porcel
13.  Sebastià Capó Fernàndez
14.  Miquela Bennàssar Obrador
15.  Pere Coves Vicenç
16.  Aina Crespí Pou
17.  Miquel Àngel Caldentey Bennàssar

Suplents: 
18. Josefina Santiago 

CANDIDATURA 2015




