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RENOVACIÓ DE L’EXECUTIVA DE L’AGRUPACIÓ DEL PSC DE 

VILASSAR DE MAR 

 

Després de mesos d’incerteses i d’adaptació a la nova realitat ocasionada per la crisi de 

la COVID-19, el passat 28 de juliol de 2020 l’Agrupació del PSC de Vilassar de Mar va ser 

convocada a una assemblea extraordinària telemàtica amb l’objectiu de renovar 

l’executiva local del partit amb una clara projecció de futur i de treball en favor de la 

ciutadania.  

La nova executiva està encapçalada pel company Josep Rebull com a primer secretari, a 

qui li acompanyen l’Agustín Rins, com a secretari d’Organització i Finances, la Mònica 

Zamora, com a secretària d’Innovació i Formació, l’Isaac García, com a secretari de 

Comunicació, la Virgínia Gérez, coma secretària d’Educació i Igualtat, i el Jordi Bartrolí, 

com a president i secretari de Transició Energètica. A més, l’executiva compta també 

amb la participació del portaveu del Grup Municipal del PSC, el Quico Zamora.   

A l’assemblea també van ser escollits els companys Daniel Cárceles, Virgínia Gérez, 

Agustín Rins i Isaac García com a Consellers de Federació i representants de l’Agrupació 

del PSC de Vilassar de Mar a la Federació del Maresme del PSC, màxim òrgan de la 

Federació entre Congressos. Aquesta representació reforça als nostres companys ja 

presents a la Comissió Executiva de Federació. 

L’executiva té com a objectiu enfortir l’organització interna, ampliant la base de 

militància i augmentant la participació i la implicació en el projecte socialista a Vilassar 

de Mar. A més, la voluntat explícita de l’executiva és mantenir una actitud constant de 

col·laboració amb els altres partits polítics, amb les institucions i amb les entitats de la 

nostra població, així com amb les estructures supramunicipals del PSC. D’altra banda, 

l’executiva té el compromís de fomentar espais on es pugui retre comptes a la militància 

i que tothom pugui ser escoltat. 

Finalment, la nova executiva de l’Agrupació del PSC de Vilassar de Mar vol agrair la feina 

i la dedicació de l’anterior executiva, així com de totes les persones que han col·laborat 

en cohesionar i enfortir el projecte socialista a Vilassar de Mar. 
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