Els Socialistes presenten una llista plural i diversa “tal com és Formentera”
diumenge, 10 d'abril de 2011 14:51

Atualitat
L'Agrupació Insular de Formentera del PSIB-PSOE ha presentat la llista de candidats per a les
eleccions municipals i al Consell del proper mes de maig. Es tracta de 16 candidats d'orígens
diversos, que segons el cap de llista Hilari Ferrer representen la diversitat social de l'illa avui i
que tenen en comú que “estimen Formentera i volen treballar per als formenterers”.

A l'acte, al qual hi han assistit unes 350 persones, el Secretari General del PSIB-PSOE,
Francesc Antich, ha destacat la “bona relació entre institucions” que ha permès que Formentera
s'hagi beneficiat aquests quatre últims anys de 20 milions d'euros en inversions. Uns diners que
hanpermès avenços molt importants i han estat cabdals per a fomentar una societat més justa i
cohesionada.

Segons Hilari Ferrer aquesta “pluja de diners” ha servit per a millorar significativament el
benestar dels ciutadans i les infraestructures de l'illa. En aquest sentit el socialista ha destacat
el nou centre de dia, el centre esportiu o la intervenció a la plaça Europa que s'han duit a terme
en aquesta legislatura.

Ferrer però ha deixat clar que encara queda molt per fer. “Haurem de fer molta feina, s'ha fet
molt , però tota aquesta feinada s'ha de consolidar”. Entre els projectes pendents Ferrer ha
destacat la importància d'endegar polítiques de protecció de l'entorn com són la creació de la
cooperativa agrària, la protecció de la ramaderia o la
recuperació de camins tradicionals. Així mateix, també ha marcat com a prioritàries les
intervencions infraestructurals com la via de circumval·lació o la ampliació d'un polígon
industrial.
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Respecte als candidats Antich ha assegurat que representen els valors socialistes i una
determinada manera de fer política centrada en les persones. La mateixa manera de fer política
que ha caracteritzat l'executiu balear, que ha duit a terme una “lluita a mort contra la crisi” no
sols per sortir de la recessió sinó per sortir bé, amb una societat més cohesionada i implicant la
ciutadania en la política.

En aquest sentit Antich ha defensat la gestió feta pel govern amb iniciatives com l'aplicació del
Plan E que ha permès no només crear infraestructures necessàries sinó salvar 40.000 llocs de
feina amenaçats per la crisi.

Així mateix, ha assegurat que han estat els socialistes i no cap altre partit els qui històricament
han apostat per garantir la igualtat d'oportunitats. Així, ha recordat que només en temps de la
República s'havia fet tant en matèria d'infraestructures educatives a balears, com en aquesta
legislatura. També ha apuntat que “els únics habitatges protegits que s'han fet mai a
Formentera han estat fets pels socialistes i els que hi estan projectats, també estan projectats
pels socialistes.

Llista de Candidats
HILARI FERRER FERRER
MARIA DOLORES FERNANDEZ TAMARGO
SANTIAGO JUAN JUAN
ANA JUAN TORRES
JAUME VERDERA VERDERA
LUCIA OSORIO FERNANDEZ
RAMON SANTOS MARTINEZ
ANA LUISA DIAZ ALGAR
EUGENE COTROBASI
TERESA ROCA GIBERNAU
PERE SERRA FERRER
JOANA ESCANDELL GUASCH
VICTOR TUR FERRER
ENCARNACION MAGAÑA ALAPONT
JOSEP ANTONI MAYANS MESQUIDA
ISABEL ANGELES TEMPORAL VILLAPLANA
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