El PSIB-PSOE celebra els nomenaments de les dones socialistes de Balears que han rebut l'encàrrec de P
divendres, 15 de juny de 2018 12:16

Al nomenament de Carmen Orte com a Directora General de l'IMSERSO la setmana passada,
s'han sumat avui el de Bel Oliver com a secretària d'Estat de Turisme i el de Rosario Sànchez
com a delegada del Govern central a Balears

Els socialistes de les illes celebren que "a més d'influir en les polítiques progressistes del nou
Executiu de Pedro Sànchez, ara també estam recuperant espai de decisió en qüestions
estratègiques com el turisme"

El PSIB-PSOE ha celebrat els nomenaments fets públics avui pel Govern de Pedro Sànchez i
ha desitjat molta sort i encerts a Bel Oliver, Rosario Sànchez i Carmen Orte, dones socialistes
de les illes que han rebut l'encàrrec de Pedro Sànchez d'incorporar-se a l'estructura del nou
Executiu, Oliver com a secretària d'Estat de Turisme, Sànchez com a delegada del Govern
central a les illes i Orte com a directora general de l'IMSERSO.

El portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha reiterat la importància d'influir "en les
polítiques progressistes que ha d'impulsar el nou Executiu de Sànchez", al mateix temps que
ha celebrat que "ara també estam recuperant espai de decisió en qüestions estratègiques com
el turisme".

"Ara", explica Negueruela, les illes "estam recuperant el pes perdut durant els anys de PP,
quan Company i Bauzà es limitaven a acotar el cap", mentre ara, gràcies a les polítiques
impulsades, "Balears va per davant, som pioners i un referent de transformació del sector".
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El portaveu socialista ha destacat el perfil d'Oliver, "una dona molt coneixedora del sector
turístic, amb una gran experiència de gestió en diferents institucions i molt capacitada per
desenvolupar amb èxit la política turística que necessita Espanya". Negueruela també ha
aprofitat per posar en valor les capacitats tant de Rosario Sànchez com de Carmen Orte,
"altres dues dones sobradament preparades per afrontar la tasca que tenen per endavant".

Els socialistes de les Illes Balears han encoratjat a les tres dones a treballar per continuar fent
realitat el canvi a Balears i també a Espanya, per "deixar enrere el més aviat possible l'etapa
negra del PP de la corrupció i les mentides, de Rajoy i de Salom, per tal que es torni a obrir un
període de més oportunitats per a la gent de Balears".
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