SECRETARIA DE COMUNICACIÓ
Durant aquest mandat, des de la secretaria de comunicació, hem volgut millorar la
comunicació dins la organització (militants, simpatitzants, agrupacions) i envers els ciutadans i
les ciutadanes, per tal que es conegui la nostra activitat i les nostres propostes.
Així doncs, vàrem posar en marxa les xarxes socials del PSC Maresme. Avui a twitter tenim
quasi un miler de seguidors (982), a la pàgina de Facebook ens segueixen 1463 persones, i
darrerament hem posat en marxa l’Instagram amb 69 seguidors. Són espais d’informació,
diàleg i debat tant a nivell intern com extern.
La nostra pàgina web (maresme.socialistes.cat) és un espai dinàmic, on trobem informació de
tota la federació i on ens podem informar de l’activitat de les nostres agrupacions i càrrecs
electes. Dins aquesta pàgina, hem creat aquest mandat l’espai per a la Oficina Parlamentària
on els nostres diputats i diputades ens mostren la seva activitat. A través d’aquesta oficina
podem conèixer la tasca que desenvolupen, les responsabilitats que tenen en el Parlament o
Congrés i l’activitat que van realitzant en relació al Maresme.
Hem posat en marxa també, un butlletí on line quinzenal on apareixen les notícies i l’agenda
d’aquest període. Ens sembla que ha estat una bona iniciativa per rebre informació útil de tot
el què fem els socialistes a la comarca per millorar i transformar la realitat que ens envolta.
Per acabar, cal ressaltar la quantitat de rodes de premsa realitzades per informar als mitjans
de comunicació sobre la tasca que desenvolupem: presentació esmenes pressupostos de la
Generalitat per al Maresme, presentació nous caps de llista, presentació acord Consell
Comarcal del Maresme, denúncia diverses situacions a la comarca (depuradores, rieres,
platges...). És important el contacte amb els mitjans perquè puguin ajudar-nos a transmetre el
nostre missatge. En aquest sentit, la presència del PSC Maresme als mitjans locals i comarcals
ha estat molt elevada.

OFICINA PARLAMENTÀRIA
Des del desembre del 2012, la diputada del territori és Alícia Romero. Va ser la candidata núm.
14 de la llista que encapçalava Pere Navarro a les eleccions del 25 de novembre del 2012, i va
sortir elegida en aquella contesa electoral. Durant la X Legislatura va ser portaveu d’empresa i
ocupació, de la comissió d’investigació d’Spanair, de la comissió d’investigació de les caixes

catalanes, Presidenta de la comissió de joventut i membre de la comissió de la sindicatura de
comptes, a més de ponent de diverses lleis de l’àmbit econòmic.
Durant la X legislatura, Romero ha presentat 668 propostes. Entre totes aquestes, desenes de
propostes de resolució sobre temes rellevants per la comarca i els municipis (escoles, centre
d’atenció primària, C32, peatges, rieres, depuradores, litoral, rodalies, etc.). Hem estat el grup
parlamentari que més esmenes hem presentat sobre el Maresme en cada un dels
pressupostos, i així s’ha explicat als mitjans i als militants i simpatitzants.
Durant la X legislatura s’ha visitat tots els grups municipals per conèixer la realitat dels
municipis i transmetre al Parlament les deficiències i les propostes per resoldre-les. Així
mateix, s’han fet reunions amb AMPES, Plataformes del territori, i entitats.
Al setembre del 2015 va haver-hi eleccions anticipades. L’Alícia Romero va repetir a la llista
però, aquesta vegada en el 4rt lloc. En aquesta XI legislatura, la diputada és portaveu adjunta,
membre de la direcció del grup socialista, portaveu d’economia i hisenda, portaveu d’empresa
i coneixement, i portaveu de funció pública.
En aquesta XI legislatura que fa un any que es va constituir, Romero ha presentat 334
propostes. S’han seguit presentant propostes del Maresme provinents de les demandes de les
agrupacions i les grups municipals. Hem presentat esmenes al pressupost del 2016 (no
aprovat) i al del 2017. Seguim essent el grup que més esmenes als pressupostos en presenta
(una cinquantena).
En aquests 4 anys, s’ha posat en marxa la Oficina Parlamentària per tal d’informar i conèixer
tota l’activitat parlamentària de la diputada Romero.

