CREAR UNA COMISSIÓ DE FORMACIONS
Comissió d’Afers Polítics i Jurídics i sotasignants
Andorra la Vella, 11 de Setembre de 2009
El motiu que inspira aquesta ponència neix del creixent desig de
molts afiliats, afiliades i simpatitzants del nostre partit.
Tenim, una inquietud i un interès per estar més preparats, més
informats i més formats políticament en tots aquells àmbits,
temes i matèries que influèixen en en les nostres vides i en les
de tota la societat. Aprendre, comprendre i poder reaccionar
davant els reptes i necessitats del nostre món canviant és cada
dia més imprescindible.
La nova realitat del nostre partit, ara en la tasca de governar el
país en circumstàncies especialment difícils, el nombre creixent
d’afiliats i simpatitzants i les demandes cada cop més urgents
de la ciutadania del nostre país, fan que la formació interna i
específica esdevingui no solament un dret i una aspiració de la
militància sinó, encara més important, un repte i un deure.
Estar formats ens fa ser persones més desenvolupades
intelectualment i socialment, enforteix els nostres valors i ideals
individuals i col·lectius i ens dota de més bon criteri.
I un dels instruments que ajudarà a fer realitat aquests reptes
es la creació de la COMISSIÓ DE FORMACIONS, que tindrà per
missió:
9 Elaborar projectes de formació en diferents temes i àmbits
d’interès.
9 Mantenir i fomentar contactes amb partits i entitats afins,
tant d’Andorra com de l’estranger per ampliar el ventall de
les formacions.
9 Atendre els encàrrecs dels òrgans del partit i les
suggerències d’afiliats i simpatitzants.
9 Donar suport als companys amb responsabilitats
institucionals (govern, comuns, grup parlamentari i
sindicatura) atenent les seves demandes.
9 Altres que la realitat quotidiana ens vagi demanant.
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“La formació política i tècnica d’afiliats i simpatitzants és
fonamental per materialitzar les politiques públiques i de
desenvolupament social quins objectius siguin la equitat, la
justícia social i la democratització de la societat. .”
Josep Ma Sala. PSC
Xavier Marín. PSC

És per tot el que exposem que presentem al Congrés la següent
proposta de resolució:
“El Congrés encomana als companys dels Comitès
Executiu i Directiu la creació de la
COMISSIÓ DE FORMACIONS en el termini de temps
més breu possible”

“El coneixement ens apropa a la llibertat”
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Amb la nostra signatura volem expressar el nostre suport a la ponència
“CREAR UNA COMISSIÓ DE FORMACIONS” que la Comissió d’Afers
Polítics i Jurídics presenta al IXè Congrés Ordinari del Partit
Socialdemòcrata
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