Diputats i senadors socialistes per Balears prioritzaran la lluita contra l'atur en la propera legislatura
dilluns, 12 de desembre de 2011 14:13

Palma, 12/12/2011.- Els diputats i senadors socialistes per Balears, Pablo Martín, Sofia
Hernanz, Guillem Garcia Gasulla, Antoni Manchado i Francesc Antich, han mantingut avui matí
una reunió per preparar el pla de feina a les Corts Generals durant la propera legislatura. La
lluita contra l'atur i el foment de les polítiques actives d'ocupació ocuparan el primer lloc de
prioritats a l'hora de presentar iniciatives.

Els parlamentaris també dedicaran bona part de la seva feina al finançament de les Illes
Balears, amb un doble objectiu. Per una banda, els socialistes estaran vigilants perquè tots els
avenços obtenguts durant l'anterior legislatura es consolidin i, per altra, continuaran lluitant per
obtenir un millor finançament per a la nostra comunitat.

L'economia productiva, el turisme i les noves tecnologies seran un tercer apartat d'acció
parlamentària, amb importància cabdal per a les Illes Balears. I finalment, no es deixarà de
banda el seguiment i propostes en l'àmbit social, és a dir, educació, sanitat i serveis socials.

En aquesta reunió ha quedat també constituïda l'Oficina Parlamentària de les Corts Generals,
que té com a objectiu principal reforçar el diàleg i el contacte amb la societat i amb el propi
partit; i contribuir així a traslladar les preocupacions ciutadanes al Congrés i el Senat.

1/2

Diputats i senadors socialistes per Balears prioritzaran la lluita contra l'atur en la propera legislatura
dilluns, 12 de desembre de 2011 14:13

El contacte entre els ciutadans i ciutadanes i els seus representants serà tant via internet com
presencial. El correu electrònic de l'Oficina parlamentària és oficinacg@psib-psoe.org . Els
parlamentaris també estaran disponibles dos dies per setmana per atendre personalment els
ciutadans i ciutadanes que ho desitgin. Encara està per determinar l'horari d'atenció al públic,
que dependrà del calendari de comissions de cadascun dels parlamentaris. L'atenció personal
a l'oficina parlamentària estarà disponible a Mallorca, Menorca, i Eivissa (per Eivissa i
Formentera).
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