PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE LA NOVA EXECUTIVA PSC MATARÓ
 Introduirem novetats. Com ara la creació de la mesa permanent de les assemblees.
D’aquesta forma ens obligarem a mantenir dinàmiques de treball i de debat més
sistemàtiques i, a més, implicarà un pont entre la militància i la comissió executiva.
 Crearem un grup d’estudis. Tenim el luxe i el privilegi de comptar en el PSC de Mataró
amb persones que han fet de la seva passió per la història, la investigació, la docència,
la cultura o la divulgació, la seva professió.
 Però a més comptem a companys i companyes que han estat protagonistes d’aquesta
història: de les trinxeres contra el franquisme, de la Transició, de la fundació de l’actual
PSC (que l’any vinent farà 40 anys), dels primers ajuntaments democràtics, que en
2019 celebrarem també 40 anys amb una nova i més ampla victòria socialista a
Mataró...
 Impulsarem debats, exposicions i formació. Presentarem un pla de formació anual. Les
joventuts estan preparant una experiència innovadora d’assistència virtual als Plens
municipals, amb debat sobre els temes. Una mena de Pleno-Fòrum.
 Millorarem la comunicació, sobre tot a les xarxes socials com amb el tradicional i antic
mètode d’apropar-nos a la gent – especialment la militància – i explicar el que fem i
perquè ho fem.
 Al mes de maig farem una conferència política, coincidint amb la meitat de mandat, per
tal de tractar els grans temes de l’agenda política de Mataró: habitatge,
desenvolupament econòmic i ocupació, model de ciutat, participació...
 I a partir d’aquesta experiència, programarem noves conferències d’àmbit sectorial.
Serà el substitut de les “sectorials” del partit.
 No deixarem d’acostar-nos a la realitat dels barris, continuant amb les trobades amb
militants i simpatitzants.
 Combinarem lleure i valors de partit, programant anualment viatges d’interès cultural o
històric, com els que s’han fet en el passat a Colliure i Argelès, a Belchite, a les colònies
tèxtils, etc.
Per això hem proposat una executiva pensada per poder atendre aquest full de ruta. I el
primer que farem a la primera assemblea serà presentar el pla de treball per aquest 2017.
Mataró, 25 de febrer de 2017.

