Discurs d'un polític d'avui.
Un relat de: JOANPG
Argumentacions per la meva candidatura a encapçalar el nostre grup.
Apreciats electors:
L'augment constant, de qualitat, quantitat i complexitat d'aquesta organització obstaculitza la apreciació
d'importància del model de desenvolupament, sense oblidar que l'estructura actual de l'organització, garantint la
participació d'un grup important en la formació del sistema de creació de sectorials que corresponguin a les
necessitats, han de ser la base d'una estructura
eminentment més rica i plena.
No és indispensable argumentar el pes i la significació d'aquests problemes ja que la garantia constant, l'activitat
d'informació i de propaganda ens obliga a l'anàlisi del sistema de participació general.
Les experiències, riques i diverses, al nou model de l'activitat de l'organització exigeix la precisió i determinació
de les noves proposicions.
L'afany d'organització, en la tessitura de la consulta prèvia amb els nombrosos membres participatius, ofereix un
assaig interessant per verificar el model en projecte.
Els principis superiors ideològics, així com el començament de l'acció general de formació en les actituds, implica
el procés de reestructuració i de modernització de les direccions educatives en el sentit del progrés.
D'altra banda la complexitat dels estudis dels dirigents té un rol essencial en la formació de les condicions
financeres i administratives existents. I no oblidem que la realització dels deures del programa, garantida per la
participació d'un nombrós grup en la formació de les activitats dels membres de l'organització, provoca un interès
màxim en complir els deures i les obligacions democràticament assolides. I tant mateix el reforçament d'unes
estructures ja caduques, compleix un paper important en la determinació de les condicions de les activitats
apropiades.
Per tor això, estimats meus, us demano el vot pel proper 7/6/2009 per tal de GAUDIR DEL PRIVILEGI i l'obligació
que us he explicat tant bé.
Visca RC en Europa de les llengües!
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