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T’escric per fer-te saber que malauradament no hem aconseguit els 167 avals necessaris
per presentar la meva candidatura a la primera secretaria de la Federació de Girona del
PSC. No vull trobar cap excusa a un fet ben senzill. Simplement no ens n'hem sortit.
Vaig decidir presentar-me a les primàries amb la voluntat de treballar per un partit obert
que respecti els postulats fundacionals del PSC i que sigui prou fort per ser un instrument
útil pel conjunt de la nostra societat.
Com ja hem fet saber en diverses ocasions, l’equip que formem volem aprofitar el
moment que viu el socialisme català i aportar el nostre gra de sorra per tal de tornar a ser
un referent polític de socialdemocràcia i catalanisme a les comarques gironines.
Volem bastir ponts amb la gent que ha deixat el partit i que no és independentista; volem
refer la xarxa de pobles amb llistes socialistes i desitgem que la gent, tant de dintre com de
fora, ens vegi com un referent ideològic, partidaris del pacte i del bon govern.
Volem que la pluralitat que necessàriament hi ha d’haver en el partit estigui ben
representada en la nova executiva que s’ha de formar, així com la diversitat del territori de
les comarques gironines.
Crèiem que des de la nostra trajectòria, el nostre compromís i al nostra experiència,
podíem ser útils al projecte socialista gironí.
No ha pogut ser, però desitgem que aquestes idees prosperin a la nova direcció del partit i
serveixin perquè, plegats, siguem capaços de redreçar allò que no ha funcionat, o no
funciona prou bé, amb un treball intel·ligent i generós que tingui com a primer objectiu
rendibilitzar totes les potencialitats del partit per aconseguir allò que ha estat la nostra raó
de ser: una societat més justa.
Volem agrair sincerament a tota la gent que ens ha avalat el seu suport i sapigueu que
sempre que es tracti d'aconseguir els objectius exposats, ens trobareu disposats a
treballar per la defensa de les idees sobre les que ha crescut el socialisme a Catalunya, la
igualtat, l’amor al país i el treball sincer a favor de la gent, sobretot, la que més ho
necessita.

Resto/restem a la teva disposició.
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