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Joana Gomila, alcaldable per Ciutadella a les eleccions
municipals de Maig-2019
La 37ª assemblea general del PSM-Més per Menorca, celebrada a Sant Climent, ha ratificat
l’elecció de l’agrupació local de Ciutadella per tal que l’actual alcaldessa de Ciutadella, Joana
Gomila, repeteixi com a cap de llista a les eleccions municipals que es celebraran el 26 maig de
2019.

La proclamació de Joana Gomila s’ha produït per unanimitat i amb un llarg aplaudiment,
recollint la felicitació de tota la militància per haver complert amb el que va ser la promesa de la
campanya electoral de 2015, «Capgirem Ciutadella, confiam en les persones».
Durant la seva intervenció davant l’assemblea, Joana Gomila ha remarcat les dificultats amb
què es van trobar a l’inici de l’actual mandat, amb un ajuntament i una ciutat que havien patit
un mal govern durant anys, i que durant el mandat de 2011 a 2015 havia arribat al límit.
L’actual alcaldessa ha agraït la implicació dels altres cinc regidors i regidores del grup
municipal del PSM en un projecte il·lusionador, i ha destacat la capacitat de tot l’equip de
govern municipal, format en coalició amb el PSOE i Gent per Ciutadella, per treballar junts per
un projecte comú de ciutat al servei de les persones.

El coordinador general del PSM, Miquel Àngel Maria, ha destacat la bona feina feta per l’equip
de Gomila, i li ha agraït la generositat de voler encapçalar de nou la candidatura menorquinista,
convençut que el treball excel·lent realitzat fins ara només és la primera passa de tot allò que
es podrà fer si els ciutadans i ciutadanes de Ciutadella renoven altra vegada la confiança en la
candidata del PSM-Més per Menorca i el seu equip.
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Un altre punt important d’aquesta 37ª assemblea ha estat l’aprovació, per unanimitat, d’una
reforma dels estatuts per incorporar el nou projecte de joves del PSM, les Joventuts
d’Esquerra Menorquinista, JEM. Aquest col·lectiu va néixer la primavera passada per l’impuls
d’un grup de joves, la majoria estudiants universitaris. Les JEM s’autodefineixen com un grup
«amb tarannà sobiranista, republicà, laic, ecologista, feminista i socialista», i funciona com «el
grup de joves afiliats o adherits al projecte de PSM-Més per Menorca que s’organitza per
promoure la reunió i la mobilització dels joves, així com la participació activa d’aquest col·lectiu
en la vida política».

L’assemblea del PSM ha agraït als joves presents a l’assemblea, encapçalats per Joan Torres
Coll, l’impuls d’aquesta iniciativa. El PSM es compromet, a través de la reforma dels estatuts,
a «promoure la inclusió de les JEM a les seves llistes electorals, així com al conjunt d’actes i
activitats que duguin a terme».
L’assemblea també ha fet un balanç positiu de l’aportació del partit al projecte estratègic de
Més per Menorca, amb el qual suma esforços amb Iniciativa-VerdsEquo, Esquerra
Republicana, i tota la gent independent que s’ha adherit a Més per Menorca al llarg dels
darrers quatre anys, unes adhesions que, un mes rere l’altre, no paren d’incrementar-se.
També hi ha hagut un moment d’agraïment per la gran feina que ha fet Nel Martí els últims
anys com a diputat i durant tota l

a seva trajectòria política al servei de Menorca i els menorquins.
Miquel Àngel Maria ha esperonat l’assemblea a fer tot l’esforç que faci falta perquè el 26 de
maig de l’any que ve els menorquins i menorquines revalidin la confiança que van fer farà
quatre anys al PSM a Ciutadella, a Més per Menorca al Consell i el Parlament, i a les distintes
agrupacions locals d’unitat de l’esquerra a les quals el PSM dona suport.
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Maria ha dit que «Ara és el moment de presentar als ciutadans el bon full de serveis per tot allò
que hem aconseguit en quatre anys, i convèncer que tenim l’energia, la il·lusió, i la capacitat de
gestió per continuar materialitzant la proposta menorquinista en projectes útils i en solucions
vàlides per tot allò que reclamen els nostres conciutadans».

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

