El PSC de Canet de Mar escull nova Executiva
Local, mantenint a Marian Gómez al capdavant
L’Agrupació local de Canet de Mar, ha celebrat una assemblea extraordinària
en la que s’ha escollit per unanimitat a la nova Comissió Executiva.

L’elecció es va produir el 27 d’octubre en una assemblea telemàtica, amb dos convidats
de luxe: el Primer Secretari de la Federació i alcalde de Mataró, David Bote, i la diputada
al Parlament de Catalunya, Alícia Romero.
Romero ha explicat l’actualitat política a la seva intervenció i anima les assistents a posar
energia d’ara endavant per tenir un bon resultat a les properes eleccions del 14-n.
Acte seguit, la presidenta de mesa dona la paraula a Marian Gómez, que com a primera
secretària sortint fa una repassada de l’activitat dels socialistes al municipi explica la
manera de treballar del grup municipal: reunions setmanals o quinzenals, bona
fiscalització de la tasca del govern tot i que no s’arriba a totes les àrees.
En el debat que s’obre després de la seva intervenció s’acorden tres línies de treball de
l’agrupació per al futur:
▪
▪
▪

Guanyar militants;
Convocar alguna activitat online, per exemple sobre el pla estratègic;
Millorar i fer més regular la nostra presencia a les xarxes socials.

Un cop realitzat el debat, Gómez fa una proposta de Comissió Executiva que és
aprovada per unanimitat. Amb la següent composició:
-

Primera Secretaria: Marian Gómez
Secretaria d’Organització: Samanta Peláez
Secretaria de Política Municipal: Silvia Tamayo
Secretaria de Gent Gran: Manel Gómez
Secretaria d’Esports: Antonio Hernández
Secretaria de Joventut i Associacionisme: Cristina Quinqué
Secretaria de Comunicació: Alicia Herrero.

També s’escull com a representants al Consell de Federació del Maresme a:
-

Sílvia Tamayo
Cristina Quinqué

La cloenda ha estat a càrrec del Primer Secretari de PSC Maresme i alcalde de Mataró,
David Bote, qui ha felicitat la nova executiva i anima l’agrupació de Canet a fer activitat
per guanyar les properes eleccions, perquè Catalunya necessita un canvi.

