
 

Jessica Revestido reescollida primera secretària del 
PSC Molins de Rei 

 
En l’assemblea realitzada el passat dimecres, es va aprovar l’informe 
de gestió del mandat 2017-2020 i es va avalar la proposta de nova 
executiva. 

 
En una assemblea virtual, la primera secretària, Jessica Revestido, va presentar 
l’informe de gestió, destacant el bon treball realitzat des de l’agrupació en  
consolidar l’espai socialista, transmetent els nostres valors i principis, ampliar 
l’acció política a nous sectors i poder sumar persones i col·lectius en el nostre 
projecte. “Eren reptes necessaris per a poder assolir l’objectiu de guanyar les 
eleccions del 2019 i poder tenir un govern socialista, possibilitant l’aplicació 
del nostre programa electoral i fer un Molins de Rei millor” 

Sobre la proposta d’executiva, Revestido va agrair la tasca feta per l’equip de 
l’executiva sortint, “una executiva petita però amb una gran qualitat humana”, 
destacant el plaer i l’orgull de treballar-hi conjuntament. Sobre la nova executiva, 
es prioritzarà treballar per a enfortir l’agrupació, coordinant-se amb la tasca del 
Grup Municipal i fent que “els principis i valors dels quals abans parlàvem i 
ens identifiquen com a socialistes, siguin al capdavant de les polítiques 
municipals, millorant així la vida dels nostres veïns i veïnes”, ha dit Revestido. 

L’informe de gestió i la proposta d’executiva es van aprovar per unanimitat. 

Xavi Paz va concloure l’assemblea felicitant la Primera Secretària per la feina feta 
en aquests anys tan complicats i difícils, i remarcant el paper dels i les socialistes 
en aquest mandat municipal, que haurà de dirigir-se a complir 3 objectius: Reduir 
i prevenir els efectes del COVID a Molins de Rei; Aplicar les mesures del programa 
electoral de les eleccions 2019, recolzat per la majoria de molinencs i molinenques 
i pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària: més ajudes, més cohesió social i 
més reactivació social i econòmica. “Serà amb la sinèrgia i el treball en equip 
des del Grup Municipal i l’executiva, que podrem assolir aquests reptes que 
la situació actual ens demana”, remarca Paz.  

 

 



 

La nova executiva està formada per: 

 

− Primera Secretaria: Jessica Revestido 

o Secretaria de Feminismes i LGTBi 

− Secretaria d’Organització: Jordi González 

o Secretaria de Formació 

− Adjunt Secretaria Organització: Jose Manuel Campesino 

− Secretaria de Política Municipal: Iván Mustieles 

− Secretaria de Polítiques Socials: Maria José Viyuela 

− Secretaria de Comunicació: Ainoa Garcia 

− Secretaria d’Acció Política: Jéremy Piel 

− Secretaria de Participació: María Camenforte 

− Secretaria de Cohesió Territorial: Carmen Hidalgo 

− Secretaria de Gent Gran: Rafaela Poley 

− Secretaria de Joventut: Noelia Caballero 

− Secretaria de Dinamització: Manuel Beltrán 

− Vocals: Carmen Rodríguez, Rafa Jiménez. 

 

Molins de Rei, a 8 d’octubre de 2020 


