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Podem Barcelona tindrà un paper rellevant a la Gran Trobada Municipalista de Podemos a
Alcorcón
El proper dissabte 3 de novembre tindrà lloc la primera Gran Trobada Municipalista de
Podemos a Alcorcón, Madrid, que sota el lema “A por las elecciones municipales de mayo de
2019” aplegarà a totes les persones de la formació morada interessades en el repte municipal
del 2019.
La trobada inclourà activitats, xerrades i tallers al voltant de quatre eixos principals: gestió
d’eines practiques per fer front i guanyar les eleccions municipals, creació participativa de la
xarxa municipalista de Podemos de treball en comú i de suport mutu entre consellers i
conselleres municipals, posada en valor de bones practiques ja implementades en municipis
grans i petits per part de regidors i regidores de Podemos i el disseny col·laboratiu de
programes marc municipals que desprès es contrastarà i combinarà en els espais de
confluència municipals.
Precisament la Secretària General de Podem Barcelona, i Regidora de Feminismes i LGTBI i
Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez Castaño, participarà en
dues sessions, a la de Disseny de programes marc municipals per guanyar, governar i canviar
les coses, juntament amb Pablo Echenique, i a la de Bones practiques: els èxits del canvi a
ciutats grans, arran de la seva experiència al govern de l’Ajuntament de Barcelona aquests
darrers tres anys i mig.
à Segons Laura Pérez, “el programa és un compromís polític per col·locar un tema a l’agenda
però sobretot per trobar-hi solucions reals; fer un programa electoral local vol dir fer que les
necessitats i sensacions del carrer es plasmin en missatges clars i contundents, que defineixin
clarament les causes i les solucions als problemes que ens traslladin i sobretot que siguin
comprensibles i realitzables”.
Podem Barcelona, que ha estat partícip del govern del canvi de Barcelona en Comú a través de
representants polítics com Laura Pérez o Jaume Asens, de diversos consellers i conselleres de
Districte, així com també a través de la participació activa de les seves bases i activistes al
programa de confluència i a la seva implementació a la ciutat i els barris, vol jugar un paper
rellevant a la xarxa municipalista de Podemos i en la configuració d’un programa marc
municipalista de la formació morada que tingui al centre de la seva acció el feminisme, els
treball de cura i la construcció d’unes ciutats més equitatives, justes i sostenibles sota l’impuls
dels seus barris i veïns i veïnes.
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