
DISCURS PRESENTACIÓ 

Bona tarda. 

Soc l’Ernest Suñé i estic aquí per presentar-vos la proposta de nova executiva que espero que 

compti amb la vostra confiança. 

Com sabeu, el mandat de la Comissió Executiva de l’Agrupació està comprès entre Congrés i 

Congrés, però el que vam tenir la setmana passada on es va renovar el Consell Nacional no 

compta al tractar-se d’un congrés extraordinari. 

Nosaltres, avui, encetem aquest procés extraordinari de renovació directament vinculat al 

recent procés de primàries per escollir el cap de llista, sabuda la voluntat de Marta Neira, 

Primera Secretària en funcions, de no continuar.  

Vull aprofitar, doncs, aquest moment per adreçar les meves primeres paraules a la Marta.  

Marta, has estat valenta, decidida i honesta. Ets una persona treballadora i amb les idees 

clares que defenses amb fermesa i vehemència. Vehemència que és equiparable a la teva 

sensibilitat i he de confessar-vos que sentit el calor les dues a la meva pell.  

El Masnou s’ha perdut una molt bona Alcaldessa, ho sabem, però el PSC, jo, no volem perdre 

una millor persona. Per això vull donar-te les gràcies per la feina feta alhora que desitjo 

públicament que el teu esperit crític ens acompanyi durant molt de temps i ens ajudi, com 

sempre, a millorar. Per aconseguir aquesta fita estic a la teva plena disposició. 

I aquestes paraules no son un posat. Tu has manifestat la teva voluntat de seguir al front del 

grup municipal fins al final del mandat, tal i com vas comprometre’t amb tots nosaltres, amb el 

Masnou. Doncs vull que sàpigues que si som escollits avui en aquest acte, la relació de la nova 

executiva serà lleial i compromesa amb la línia marcada aquest mandat. Per aquest costat, 

doncs, no has de patir. 

Be. Ens trobem avui ací per escollir les persones que s’encarregaran de governar el PSC del 

Masnou els propers anys. 

Aquest és un procés de caire intern, democràtic i participatiu i es regula per l’article 13.12 dels 

vigents estatuts del PSC. 

Com sabeu, d’acord amb aquests i en línies generals, la Comissió Executiva de l’Agrupació ha 

d’estar integrada per un mínim de tres membres; executa, en l’àmbit de l’Agrupació, les 

resolucions de l’Assemblea i aplica la línia política definida pels òrgans del Partit. 

No descriuré totes les seves funcions però si remarcaré una: Organitzar i dirigir les campanyes 

electorals al seu àmbit. 

Efectivament, avui manquen exactament 304 dies pel 24 de maig del 2015, data en que el 

Masnou escollirà el seu Alcalde. Data en que hi tornarà ha haver un Alcalde socialista, no hi 

dubteu. 



Cal doncs no perdre temps i posar-se a treballar. 

Fa pocs dies vaig tenir el gran honor de ser escollit candidat amb el vostre aval i avui us 

demano la vostra confiança per liderar com a Primer Secretari aquesta nau amb una nova 

executiva. 

Executiva formada amb gent amb experiència contrastada tant en l’administració com en el 

mon sindical, i també amb persones nou vingudes que aportaran frescor i idees no 

preconcebudes. Una executiva no excessivament gran que neix amb la voluntat d’incorporar, 

segons convingui, més persones. 

Com ha quedat ja palès i si així ho decidiu, ostentaré la responsabilitat de Primer Secretari, 

mentre que l a responsabilitat de Secretari d’Organització recaurà en el nostre company Jordi 

Maset, també sumen a l’equip Carles Rubio, Mari Angeles García i el Ricard Villarubia (Richi). 

Comptem també amb el suport directe d’altres persones que es sumaran més endavant. 

L’executiva, com a òrgan de representació està formada nomes per militants. I això és una 

limitació. 

Per això tenim la voluntat de crear un espai de treball denominat “Comissió Electoral” pensada 

per treballar tots i cadascun dels aspectes vinculats a les eleccions municipals conjuntament 

amb l’executiva i en el que si podran participar simpatitzants, alguns dels quals he parlat ja per 

incorporar-los d’immediat amb la clara voluntat de seguir obrint-nos a la societat. 

Us lliurem una taula amb les principals accions que volem emprendre com a executiva si 

obtenim els vots de tots vosaltres. 

Per això us demanem el vostre suport, la vostra confiança; per això us demanem el vostre vot 

favorable. Volem que ens escolliu per posar-nos a treballar immediatament. 

Moltes gràcies. 

  



TASQUES A DESENVOLUPAR  

Hi ha dos tipus de tasques a desenvolupar, les internes i les externes. Les externes, a més, es 

subdivideixen en tasques d’organització o de campanya. 

TASQUES INTERNES 
1. Recuperar els militants i simpatitzants que per una raó o altri han deixat de creure en 

el partit. 

2. Promoure el debat polític amb la creació d’espais de discussió on hi participin figures 

polítiques socialistes de primer ordre. 

3. Potenciar la formació aprofitant la nova seu. 

4. Mantenir el contacte amb el grup municipal 

5. Mantenir oberta una línia de comunicació amb l’afiliació 

TASQUES EXTERNES 

Tasques d’Organització 

1. Obrir el diàleg amb altres forces polítiques amb i sense representació al consistori per 

copsar punts de trobada i enteniment. 

2. Establir espais de treball amb les associacions sindicals del Municipi. Copsar les 

necessitats i demandes de la resta d’associacions. 

3. Potenciar la participació activa de la militància al teixit associatiu. 

4. Fer proselitisme actiu i incorporar saba nova al partit. 

5. Potenciar la comunicació amb la ciutadania 

Tasques de Campanya 

1. Crear el Comitè de Campanya format per militants i simpatitzants amb l’objectiu de: 

a. Treballar el document marc del programa electoral 

b. Dissenyar els espais de debat oberts a la ciutadania 

c. Establir el calendari d’accions a desenvolupar fins el 24/07/2015 

 

 


