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	El Govern Balear compleix
una demanda històrica amb
Formentera en matèria turística
La transferència de competències turístiques estarà dotada d’un milió d’euros i de
personal encarregat de completar les funcions i els serveis.
ABRIL, 30. 2018
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Transport públic i llei Montoro
El transport públic és insuficient i no està adequat a les
necessitats reals de Formentera. Ramírez: “La llei Montoro
prohibeix fer servir el superàvit local”.
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agenda
L’1 de Maig vine a celebrar-ho
amb nosaltres a Can Marroig
•Paella, amanida cafè i consumició
•12 euros
•Tirada de Gall

Maig, 1. 2018
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Un Centre de dia sense
direcció
La institució no compta amb la figura de
director des del 28 de febrer. Ana Juan:
“La situació actual és de descoordinació i
això repercuteix en el servei del centre”.

Recuperam el benestar:
per una ocupació digna i de
qualitat.
4 de maig a les 20h al Rest. Los Rosales.
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eSDEVENIMENTS

120 milions d’euros
contra la violència de
gènere Formentera
És necessari un finançament just per tal
d’acabar amb la xacra que suposa la violència de gènere.
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1

hora: 12:30 hores
lloc: Can Marroig.

MAig

Paella popular per
conmemorar el dia
internacional del
treballador.

4

hora: 20:00 hores
lloc: Hostal Rosales

MAig

•Francina Armengol
•Iago Negueruela
•Rafael Ramírez
•CCOO i UGT
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suBscrIu-te

a la nostra newsletter
Notícies, esdeveniments, agenda... tota la
informació a l’abast de la teva mà

30
ABRIL

hora: 20:00 hores
lloc: Seu del Psoe a Formentera
Assemblea grup
socialista de Formentera.
Ramírez:”Volem una
Formentera més social”.

