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Francina Armengol: "Els socialistes vàrem somiar un canvi, i ara anam a unes eleccions podent
dir que hem fet allò que vam dir que faríem"

El Secretari d'Organització del PSOE i Ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha assistit avui,
juntament amb la Secretària General del PSIB-PSOE, Francina Armengol, i la Secretària
General dels i les Socialistes de Mallorca, Mercedes Garrido, a l'acte "Transformant", el "primer
míting" d'Armengol d'ençà que va esser proclamada candidata a les pròximes eleccions de
2019 per fer balanç de les "polítiques pioneres" que han duit a terme els socialistes en aquesta
legislatura amb el feminisme, la memòria històrica, la igualtat d'oportunitats, la sostenibilitat i
l'ocupació com a eixos vertebradors.

Ábalos ha destacat la "bona feina feta pel Govern Balear per retornar als ciutadans i ciutadanes
els drets que la dreta els havia pres", i ha manifestat la voluntat del Govern Estatal de "seguir
avançant en el REB i dur endavant els convenis que siguin precisos", fent al·lusió al conveni
ferroviari acordat divendres al Consolat, que permetrà que el tren arribi al Parc Bit, Son
Espases i l'Aeroport, així com de "consolidar" el 75% de descompte per a Balears, duent a
terme "les mesures que facin falta per controlar els efectes perversos d'aquestes ajudes", fent
referència a l'encariment dels bitllets per part de les aerolínies.

El Secretari d'Organització del PSOE ha mostrat la seva preocupació davant les negociacions
de PP i Ciudadanos amb l'extrema dreta, ja que "en comptes de parar els peus al feixisme,
estan negociant la incorporació de punts del programa de VOX per aconseguir un pacte de
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Govern a Andalusia", i ha reivindicat la necessitat de "defensar les conquestes de l'esquerra i
les llibertats democràtiques davant l'amenaça d'aquells que ofereixen un projecte de frustració,
odi i ressentiment", destacant la "generositat" de les esquerres per aconseguir 40 anys de
democràcia sota l'empara de la Constitució i valorant les polítiques progressistes dels governs
socialistes, amb mesures com l'increment del salari mínim interprofessional a 900 € o el
blindatge de la pujada de les pensions.

En aquest sentit, la Secretària General del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha destacat que
"la política és l'arma més potent per acabar amb les desigualtats, i ho hem demostrat els
socialistes a cada Ajuntament, Consell i Govern que hem liderat a Balears, així com ho
demostram ara també al Govern d'Espanya", a qui ha agraït "que es passi de les paraules als
fets per millorar la vida de la gent". Armengol ha fet balanç de la legislatura, posant en relleu
que "s'ha treballat per retornar a la ciutadania de Balears els drets que ens havia robat la dreta
per qüestions ideològiques més que econòmiques".

"Ara els infants i joves d'aquesta terra poden anar a les aules amb tranquil·litat i aprendre, hem
recuperat la sanitat universal i l'atenció als centres de salut els capvespres, hem reduït les
llistes d'espera per ser atesos per un especialista en un marge de temps raonable", ha
enumerat Armengol, destacant "la bona gestió econòmica" dels socialistes, que ha permès
"crear més de 70.000 llocs de feina a Balears, posant el focus en les dones, els joves i les
persones de més de 45 anys, i apujar els salaris mitjançant els convenis col·lectius", així com
"eliminar els copagaments als pensionistes a partir de l'1 de gener". Armengol ha assegurat
que "la desigualtat entre homes i dones i la violència de gènere són el nostre primer problema
com a societat", i per aquest motiu el Govern ha duit a terme "polítiques feministes" amb
l'objectiu d'erradicar la violència de gènere i afavorir la conciliació, destacant la bonificació de
600 € en educació de 0 a 6 anys per família que entra en vigor el pròxim 1 de gener.

"Els socialistes vàrem somiar un canvi, i ara anem a unes eleccions podent dir que hem fet allò
que vam dir que faríem", ha destacat la Secretària General del PSIB-PSOE, afirmant que
"queda molt per fer i necessitam quatre anys més per consolidar el canvi".

En la mateixa línia, la Secretària General dels Socialistes de Mallorca, Mercedes Garrido, ha
destacat que "els socialistes hem complit amb els compromisos del 2015" i ha realçat "la
capacitat de lideratge i el coratge dels i les socialistes" per tirar endavant iniciatives "que han
servit de punta de llança a la resta de l'Estat", com ara el Pla de Lluita contra l'Explotació
Laboral, la Llei de Canvi Climàtic, la Llei de Memòria Històrica o la recuperació de la sanitat
universal, i ha contraposat "el projecte de progrés social, d'igualtat d'oportunitats, de justícia
social, d'equitat i de convivència" dels socialistes a l'immobilisme d'una dreta "que ja no amaga
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la seva voluntat de pactar amb els nostàlgics del franquisme".
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