Proposta de resolució que presenta l’Agrupació
de Mataró al Congrés de la federació socialista
del Maresme.
El Congrés de la Federació del Maresme i les primeries per l’elecció
directe del / la primera secretaria de la Federació, han de suposar
un pas decisiu en una nova etapa política del nostre partit.

Una nova etapa que ha d’estar orientada cap a un reinici de la
nostra política interna i especialment, de cara a la societat.

Els resultats electorals han escurçat la nostre representació, cert,
però representem a 28.981 ciutadans i ciutadanes de la comarca,
tenim 67 Electes locals, un Diputat provincial i una Diputada al
Parlament de Catalunya, aquesta és una de els nostres bases per
créixer.

No podem estar instal·lats a la defensiva, hem de recuperar un
paper central a la política comarcal, podem fer-ho

Hem de reivindicar-nos i exercir com a l’opció dels socialistes,
reformistes i demòcrates, de la gent catalanista, convençuda de que
Catalunya és una nació, que volem prosperar en una Espanya
obreta, plural i que ens respecti.
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Hem de tenir una política transparent, amb unes agrupacions
obertes a peu de carrer i a prop de la gent.

Creiem en el municipalisme com a forma d’entendre la política local,
volem uns Govern Locals forts, representatius i amb recursos que
puguin afrontar els problemes dels municipis de la comarca.

Necessitem unes aliances politiques i socials clares i pensant en el
conjunt de la ciutadania a qui aspirem a representar.

Hem fet un procés democràtic per arribar a aquest congrés, però
creiem que no n’hi ha prou, creiem que aquest camí de canvi cal
continuar-lo.

Per això es proposa al Congrés els següents acords.

 L’Executiva del PSC Maresme convocarà una conferència
política dels socialistes del Marasme amb l’objectiu de
concretar els acords del present congrés.
 Aquesta conferència política s’haurà de fer abans de l’estiu
d’aquest any. (dos anys de les eleccions municipals 2015) i
amb les Executives de les Agrupacions i el Consell de
Federació constituïts i en pel funcionament.
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 El format de la conferencia política dels socialistes del
Maresme estarà pensat i dissenyat per facilitar al màxim la
participació de les agrupacions i del conjunt de la militància i
oberta a entitats socials del territori.

 Els continguts de la conferencia política dels socialistes del
Maresme estaran centrats, entre altres:
 El disseny d’un nou programa polític pels nostres
municipis i pel conjunt de la comarca.
 La millora de la nostra organització per estar més
presents i mes a prop dels nostres electors i electores i
del conjunt de la ciutadania.
 Balanç de mig any de les eleccions municipal i
propostes de futur.

Mataró, 11 de gener 2017.

Esteve Terradas
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