
 

 

Gent Per Sineu va néixer com una força política aglutinadora i consensuadora de les 
idees i forces de l’esquerra nacionalista de Sineu, en un moment en el qual s'havia de 
menester un canvi i una altra manera de fer les coses. Ajuntàrem les mans amb un 
objectiu comú i hi posàrem totes les ganes i forces per fer de Sineu un lloc millor. 
D'aquesta manera va sorgir Gent per Sineu, essent un partit assembleari i 
municipalista que reivindicava la transparència i la humilitat, vetllava per la igualtat 
d’oportunitats, la justícia social, la sostenibilitat i l’ecologisme actiu, donant més 
importància a Sineu que a la gent que conformàvem el partit. 

L’esperit de sumar en positiu i aglutinar idees d’esquerres ens va fer remar tan fort 
que la gent ens va donar la confiança a les eleccions de l’any 2015 per posar-nos al 
davant del govern del nostre poble, i així vam crear i dur a terme un projecte polític 
municipalista carregat de valors ètics, humans, socials, comunitaris, ecològics, centrat 
en el poble, en les persones i respectant la diversitat social i de gènere, i la nostra 
idiosincràsia amb la defensa de la nostra identitat, catalanista i sobiranista. 

Posarem en pràctica una altra manera de fer política, des de la voluntat del poble cap 
a la governabilitat, sense protagonismes i engegant projectes amb tanta força que 
encara perduren. Vam donar vida a la cultura, sanejàrem l’Ajuntament, posàrem 
ordre al desordre , posàrem fonaments a l’administració, l’urbanisme, i creàrem xarxa 
associativa i cohesió. 

A les darreres eleccions la gent del poble ho va valorar i vam incrementar els vots, 
però fidels a les nostres idees no acceptàrem un pacte que ens hagués rebaixat a una 
submissió indigna. 

Ara la funció aglutinadora i consesuadora que va fer néixer GXS s'ha complert, i 
mirant el futur, creiem que s’ha de fer una passa més. Creiem que és l’hora que GXS 
es fusioni a un projecte que faci perdurar el que vam començar, i que a part de 
municipalista, s'estén amb la defensa del poble mallorquí en el conjunt dels països 
catalans, lluitant pel dret a decidir i l'autodeterminació dels pobles. Així que pensam 
que té més sentit que GxS quedi fusionat dins les sigles de MES, que ocuparà l’espai 
ideològic de l'esquerra nacionalista dins el nostre poble. 

Gent per Sineu acabarà la legislatura amb el mateix esperit i coratge, i seguirà 
treballant per millorar la nostra Vila la primera amb la participació de tots i totes. 

Gràcies a tots els que han fet possible aquest projecte; seguirem la lluita i sembrant 
llavors. 

 

Gent per Sineu 

Sineu, 15 de gener de 2022 


