Antich presenta la llista "guanyadora" del PSIB al Parlament .
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Actualitat
El secretari general del PSIB, Francesc Antich, ha presentat la llista del partit
per Mallorca al Parlament, que ha qualificat de "responsable, solvent i guanyadora"

El secretari general del PSIB, Francesc Antich, ha presentat la llista del partit per Mallorca al
Parlament, que ha qualificat de "responsable, solvent i guanyadora", i que incorpora a dues
"persones noves" com són l'independent i conseller i director de l'empresa Quely, Lluís Maicas,
com a número tres, i l'advocada de la Comunitat Autònoma, Lourdes Aguiló, qui ocupa el quart
lloc de la llista.

Després de la reunió del Consell Polític del PSIB-PSOE està formada per persones que
treballen en les matèries que el partit considera prioritàries. Segons ha indicat, el PSIB-PSOE
"ha agafat uns criteris i ha donat noms i cognoms a les persones que poden representar el
millor treball" a la Cambra.

Així mateix, Antich ha manifestat que amb els candidats seleccionats el PSOE busca continuar
amb la tasca que ha anat desenvolupant en l'actual legislatura a les diferents institucions amb
l'objectiu de fer front a les dificultats que pateixen els ciutadans a conseqüència de la
crisi.Segons ha explicat el Secretari General dels Socialistes, la llista s'ha configurat tant amb
gent que ha treballat al Govern o al Parlament, com amb persones joves que han estat en
altres institucions.

Així, ha apuntat que l'independent Lluís Maicas és un emprenedor que "ajudarà en la tasca de
reformar i millorar totes les activitats econòmiques i crear una economia sòlida". Pel que fa a la
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següent en la llista, Lourdes Aguiló, que també és Secretària General de la Conselleria de
Presidència, ha afirmat que és una "persona molt polivalent que reforça la llista".

A la llista repeeixen entre d'altres Antoni Diéguez (lloc 5), Rosamaria Alberdi (6) i els consellers
de Salut i Consum, i d'Habitatge i Obres Públiques, Vicenç Thomàs (7) i Jaume Carbonero (9).
Així mateix, també hi ha persones que procedeixen del Consell de Mallorca com Isabel Oliver
(8) o Cosme Bonet (11) i altres més "joves" com l'actual directora general de Consum,
Concepció Obrador (10) o Antoni Manchado (13 ), tots dos amb experiència a nivell municipal.

D'altra banda, el Secretari General del PSIB-PSOE ha considerat que el partit mereix "molta
confiança" per part de la població balear. La comunitat, ha dit, "si està ben organitzada" no
només podrà sortir de l'actual crisi econòmica, sinó que "serà la primera" en fer-ho. Segons ha
remarcat, el PSIB durant aquesta legislatura ha utilitzat "tot el seu temps" en els ciutadans,
malgrat les dificultats econòmiques i de minoria, i, a més, ha creat la "cultura de la concertació".

Quant a la pròxima legislatura, Antich ha subratllat que es treballaràper "posar en forma" les
institucions mitjançant la racionalització, així com "sumar economia i restar atur". En aquest
sentit, ha defensat dur a terme les reformes necessàries per aconseguir una economia "més
competitiva i compartida", cosa que s'ha de fer, ha assegurat, amb "cohesió" i sense donar "cap
pas enrere" en els serveis que garanteixen "una vida digna" als ciutadans.
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