Francina Armengol demana una gran mobilització el 26 de maig “per seguir fent de la política una eina pe
diumenge, 5 de maig de 2019 14:06

Armengol ha donat suport a la coalició Junts Avançam, de la que forma part el Partit Socialista
a Pollença, en un acte amb més de 150 persones.

La Secretària General del PSIB-PSOE i candidata socialista al Govern de les Illes Balears,
Francina Armengol, ha assistit avui a la presentació de la candidatura de Junts Avançam a
Pollença, coalició de la qual forma part l’agrupació municipal del PSIB-PSOE.

En un acte amb més de 150 persones, Armengol ha expressat el seu suport a la formació
encapçalada per l’independent Miquel Àngel March i el socialista Toni Cànaves, a qui ha agraït
el seu compromís amb el municipi.

“Miquel Àngel March és el millor batle que pot tenir Pollença, sempre ha lluitat per tot allò que
beneficia l’interès general, i el 26 de maig ens hem de mobilitzar perquè pugui seguir fent
realitat els somnis dels pollencins i pollencines”, ha demanat Armengol.

La candidata socialista ha destacat algunes de les millores que s’han aconseguit al municipi
aquesta legislatura, com ara “la millora del transport públic, les millores al Port de Pollença, la
protecció dels accessos a Formentor i Ternelles i el suport als pagesos i ramaders”.

De la mateixa manera, Armengol ha posat en valor l’aposta de la coalició pollencina per
l’educació i la sanitat, i s’ha compromès “a fer realitat el nou centre de salut que Pollença tant
necessita”.
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Perquè tot això sigui possible, però, Armengol ha demanat “una gran mobilització el 26 de
maig”, ja que “aquests quatre anys hem demostrat que la política és una gran eina per millorar
la realitat social, però encara queda molt per fer”.

També el socialista Toni Cànaves, número dos de la coalició i candidat al Port de Pollença, ha
demanat “que ningú quedi a casa el 26 de maig”, ja que “no podem fer ni una passa enrere i
junts hem de seguir decidint el futur”.

De la mateixa manera, l’actual batle de Pollença i cap de llista de Junts Avançam, Miquel Àngel
March, ha demanat el suport per a la coalició que lidera perquè “aquests quatre anys hem
demostrat que una altra manera de fer política era possible”, i “volem seguir avançant amb un
projecte en positiu, amb unes institucions al costat de la gent, i mirant sempre per l’interès
comú”.
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