Comunicat de Premsa – Podem Barcelona 10/09/18
Podem Barcelona comença el nou curs polític amb una aposta clara per un discurs
municipalista propi

La formació morada a Barcelona va començar ahir el nou curs polític amb una trobada-vermut
amb els Cercles i militants de Barcelona al Centre Cívic La Sedeta, on s’ha presentat el nou
Consell Municipal Ciutadà (CCM), encapçalat per la seva Secretaria General, Laura Pérez
Castaño, Regidora de Sants-Montjuic i de Feminismes i LGTBI i Relacions Institucionals de
l’Ajuntament de Barcelona, envoltada dels 30 consellers i conselleres que conformen l’òrgan
de direcció del partit a Barcelona.
A l’acte, de caire informal i festiu, s’han desgranat les principals línies d’actuació de Podem
Barcelona per a l’any polític que tot just comença i s’han compartit amb les persones
participants, al voltant d’un centenar, principalment provinents dels Cercles, però també
seguidors i simpatitzants del partit morat d’arreu de Barcelona, les principals inquietuds i
propostes sobre els principals reptes de la formació política a la ciutat.
Una idea ha estat clara: “Necessitem una organització forta, un espai i un discurs municipalista
propi que influencií l’organització a nivell autonòmic i estatal i treballi conjuntament amb ella”,
ha dit Laura Pérez a la presentació. “Hem d’anar totes a una: direcció, Cercles, militants i veïns
i veïnes, i treballar des de cada barri, des de cada carrer per consolidar el canvi a la ciutat”, ha
destacat la SG de Podem Barcelona.
“Hem de ser fortes a la confluència”, ha ressaltat Laura Pérez en referència al paper de Podem
Barcelona en el marc de la seva participació a la plataforma municipalista Barcelona en Comú,
que actualment ocupa el govern de la ciutat. “Volem fer política també nosaltres, i ho volem
fer en clau metropolitana, ja que molts dels reptes de Barcelona son compartits pels municipis
de l’àrea metropolitana”. La Secretaria General de la formació morada a Barcelona també ha
expressat l’objectiu de construir una organització veritablement feminista on les dones liderin
els diferents espais i on l’agenda política municipalista de cara a les properes eleccions sigui
també necessàriament feminista.
En referència a la marxa de Xavier Domènech com a Secretari General de Podem Catalunya,
Laura Pérez ha expressat que “la seva marxa ens ha mostrat que més que mai necessitem un
model organitzatiu polític que no posi a les persones al “disparadero”, sinó que cuidi i doni
suport als seus quadres i càrrecs públics”.
Per la seva banda, Ancor Mesa, coordinador del Consell de Coordinació del CCM de Barcelona,
ha explicat que “venim amb un projecte que volem que sigui permeant a la ciutadania de la
ciutat, que contribueixi a l’autoorganització dels nostres barris i de la seva gent, tot sabent
també ser nosaltres permeables escoltant al veïnat per integrar-nos igualment als barris; un
dels nostres grans reptes és enfocar-nos vers al canvi a la ciutat amb un discurs propi”, ha
declarat Mesa.

