
Acta Assemblea Oberta de MÉS per Palma  
 
 

Casal de Barri Joan Alcover, dimarts 18 de setembre  19 h 
 

 
1- Aprovació de l'acta anterior. 
 
S’aprova. 
 
2- Presentació i aprovació del Pla de feina setembre 2018 - febrer 2019. 
 
Joan Pau Jordà presenta el Pla de Feina de MÉS per Palma de 
setembre 2018 a febrer 2019 (precampanya). L’objectiu és encalentir 
motors de cara a la precampanya i la campanya. Tres eixos de feina: 1. 
Que molta gent participi a les Primàries. 2. Fer un programa electoral 
amb la participació de totes les entitats. 3. Començar a cercar apoderats.  
 
3- Eleccions de 2019. 
 
BB: Durant aquesta legislatura hem impulsat canvis importants en 
Educació, Sanitat i Serveis Socials. El nostre repte actual és millorar 
l’accés a l’habitatges i l’ocupació. Volem unes illes sostenibles 
socialment i mediambientalment. Aquesta tasca la volem dur a terme 
plegats, de manera exigent i ambiciosa. El camí de Mallorca el durem 
sempre de la mà de Palma. A les properes Primàries triarem la llista de 
Palma i acabarem de triar la del Parlament i la del Consell. Volem unes 
Primàries viscudes i participades. Som un partir on les llistes no les tria 
una persona sinó que les tria la militància. Una de les tasques que tenim 
per davant és inscriure el màxim de gent, com el 2014. Hem de tornar a 
demostrar que som el partit de la gent. En aquest procés del pes de 
Palma és primordial.  
 
PP: És la primera vegada que votaré a Palma i em presentaré a les 
Primàries per donar suport . He de criticar la cagada d’ahir den Miquel 
Ensenyat. No ens podem permetre aquestes bregues amb els 
ecologistes. Que demani disculpes. Hem de donar la cara per les nostres 
polítiques, però també reconèixer els errors. 
 
MAC: Vàrem aprovar en el seu moment iniciar converses amb EU i ERC. 
EU prioritza fer un pacte ampli de l’esquerra, però noltros descartam un 
pacte amb Podem. Crec que com a MÉS per Palma tenim la 
responsabilitat de sumar. Els vàrem oferir un número destacat i la 
visibilitat de la seva marca. Ells estan a l’espera de l’oferta de Podem. Hi 
ha militants seus més partidaris d’anar amb uns i d’altres d’anar amb 
noltros. És per això que us demanam deixar llocs reservats a les llistes 
per deixar la porta oberta.  
 
TN: Les eleccions de 2019 són molt importants. Durant aquesta 
legislatura hem tengut grans victòries (El Molinar Port Petit, Can Tàpera, 



Ses Fontanelles). Som la primera ciutat que ha prohibit el lloguer turístic, 
hem restringit els hotels al centre, hem fet l’Ordenança de Terrasses, 
tenim en marxa projectes il·lusionants com el Bosc Urbà, i el gran repte 
del tramvia. Si tornam a governar serem un govern recordat, si no 
haurem estat simplement un bon govern. Per aconseguir-ho us 
necessitam a totes i a tots. Us animam a presentar-vos a les Primàries i 
a participar en la transformació. 
 
BB: Tots compartim que hi ha declaracions que no s’han de fer. Hem 
d’acceptar tots les crítiques dels moviments socials. Mirarem d’esmenar 
aquest problema.  
 
CF: No hem d’entomar tot el mea culpa davant els mitjans de 
comunicació.  
 
AS: Els errors hi són però s’han de solucionar internament.  
 
XM: Quins són els avantatges de l’acord amb EU? 
 
MAC: Amb EU podem sumar i no s’han de perdre vots de l’esquerra. 
Vàrem apostar per ser generosos i sumar. L’acord serà ratificat per 
aquesta assemblea. 
 
BA: Donam a EU el que no tenim. Pens que quan això surt al diari no és 
un bon símptoma. Els tempos són importants i hem de fer un esforç per 
fer front al que ens caurà damunt. El PP torna a estar molt actiu. El 
discurs que s’ensuma és que no hem fet res, els atacs aniran cap aquí. 
Hem de recordar sempre que venim d’unes retallades fetes pel PP que 
hem hagut de remuntar. Hem de deixar clar el que no hem pogut fer a 
causa d’això. 
 
BB: L’oferta d’acord es limita a un lloc per formació política? 
 
MAC: Un lloc per formació política.  
 
SO: Cal incorporar independents a la candidatura. Això sempre ho he 
reivindicat ja que dona molta credibilitat al projecte. És molt més positiu 
això que sumar sigles. Em costa veure quin perfil incorporarem amb EU.  
 
TV: El plantejament de la coalició el veig correcte. Cal tenir en compte 
que EU i ERC han estat partits amb qui hem tengut problemes en el 
passat. És important el perfil dels candidats, que no facin declaracions 
que ens restin. Crec que podem sumar però hi ha elements de risc.  
 
JG: MÉS és un espai de confluència. Si incorporam perfils que sumin es 
poden incorporar a MÉS en el futur. 
 
FS: La proposta de fer coalicions és interessant. Som els únics que ho 
podem aconseguir. Seria interessant que això es repetís a altres nivells. 



Repetir a les institucions consolidaria els canvis, és important que cap 
vot es perdi a les urnes. 
 
BT: No oferim res perquè no tenim res. L’èxit serà ser capaços de 
repetir. Això suposarà que ens comencin a prendre seriosament i que el 
PP quedi més destruït si queda a l’oposició. MÉS és el batle, hem 
d’intentar aglutinar tot el que queda a l’esquerra del PSOE. Tenim 
responsabilitats, això no ho poden fer ni el PSOE ni EU. Si no ho 
aconseguim seran quatre anys de frustració.  
 
BB: La confluència és important per dos motius: ens podríem convertir 
en la primera força d’esquerres a l’Ajuntament. També impossibilitaria 
altres possible candidatures que podrien sortir a rotlo.  
 
NT: Cal una capacitat de lideratge i de cercar coalicions de treball 
conjunt. Hem fet una aposta per cercar independents. Si teniu noms ens 
els heu de fer arribar. Tenim un projecte amb unitat d’acció i ho hem de 
demostrar.  
 
TN: Què sumen PP i Cs i què sumam els altres, això és l’important. 
Tenim sintonia ideològica amb la direcció d’EU. Tenim la possibilitat de 
ser la primera força d’esquerres. Hem d’intentar simplificar l’espai de 
l’esquerra per sumar.   
 
JDG: El programa s’hauria de fer a mitges amb els socis? 
 
NT: Ja va ser així la darrera vegada. ERC s’hi va presentar. 
 
SO: D’aquesta manera veig difícil incorporar-hi gent. Si vas a captar un 
primer espasa i li demanes que competeixi a unes Primàries no anirà bé. 
 
JG: El cens és obert i els independents hi poden apuntar gent.  
 
GF: Una persona de pes social no s’arriscarà a presentar-se a les 
Primàries.  
 
4- Primàries 2018: aprovació, si escau, dels Reglaments i elecció de la 
Comissió de Primàries. 
 
MAC: Ara na Jerònia ens explicarà els dos reglaments. Deixarem 
obertes les coalicions.   
 
JA presenta els reglaments específic i genèric de Primàries. 
 

JA: El genèric anterior respon molt a un context determinat. L’hem modificat 
traslladant-hi el màxim de coses al Reglament específic. Ha de ser una eina 
que ens permeti verificar els principis. L’article 32 diu que es podran reservar 
llocs concrets de la llista per a possibles coalicions preelectorals, sempre i quan 
aquests acords de coalició hagin estat aprovats per l'Assemblea de MÉS per 
Palma. També ho diu a l’article Article 10 del reglament específic.  



 
S’aprova per unanimitat. 
 
MC: La proposta és que la Comissió de Primàries estigui formada per Lourdes 
Martín, Joan Pau Jordà, Teresa Caimari, Tomeu Maimó i Aurora Serra.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
NT: Les modificacions van en sintonia amb Mallorca. A les Primàries hi votarem 
les primeres 25 persones i la resta seran llocs d’honor.  
 
CF: S’han d’apuntar a diferents censos? 
 
AS: Hi ha cap sistema per comprovar si estam inscrits al cens? 
 
JDG: Demà s’enviarà a tota la gent que està inscrita.  
 
JPJ: Hem d’agafar un compromís personal per apuntar 1.000 persones i 
aconseguir uns resultats molt positius.  

 
5- Agenda per als propers mesos. 

 
MC explica el calendari d’activitats per als propers mesos:  
 
- Dimecres 19 de setembre: Obertura del cens de les Primàries i del Termini 
per presentar candidatures. 
 
- Dimarts 2 d’octubre: Jornades sobre Noves masculinitats. 
 
- Dimecres 3 d’octubre: Consell Polític de MÉS per Mallorca. 
 
- Dijous 4 d’octubre: Premis Sinofós.  
 
- Dimarts 9 d’octubre: Jornades sobre refugiats.  
 
- Dilluns 15 d’octubre: Darrer dia de presentació de candidatures.  
 
- Dijous 25 d’octubre: Tancament Cens Primàries.  
 
- Divendres 26 d’octubre: Inici campanya electoral Primàries. 
 
- Dissabte 10 de novembre: Primàries.  
 
- Dijous 22 de novembre: Bunyolada. 
 
- Dissabte 19 de gener: Paradeta de Sant Sebastià. 
 
6- Altres. 
TN: Moltíssimes gràcies per haver vengut. Com sabeu aquest estiu hi ha hagut 
alguns problemes amb els vessaments que s’han argumentat bé. Aquesta 



legislatura hem pintat i arreglat tots els Col·legis Públics de Palma i tendrem 
començat el bosc urbà. Ja s’han licitat els concursos de les voravies de Palma i 
ha millorat la gestió del dia. Durant els propers dos anys es faran obres a totes 
les voreres.  
 


