Comunicat de Premsa - Podem Barcelona 5/10/18
Podem Barcelona organitza una jornada de reflexió política i de festa jove el proper dissabte
6 d’octubre al Centre Cívic Fort Pienc
Sota el lema Podem Fer Ciutat, la formació morada a Barcelona organitza aquest dissabte a
partir de les 14:00 hores una jornada dirigida als seus Cercles, activistes, persones inscrites
però també simpatitzants i públic en general, per tal de fer front amb noves energies als reptes
dels barris i avançar plegades cap a l’objectiu de consolidar una agenda política veritablement
municipalista i feminista a Barcelona al 2019, feta des de baix i amb visió metropolitana, però
també per celebrar i ballar al ritme de les diverses actuacions musicals que hi tindran lloc al
vespre, dirigides especialment al públic jove.
En el marc de la jornada, convoquem als mitjans a les 15:30 hores al Centre Cívic
Fort Pienc, on Laura Pérez, Secretària General de Podem Barcelona, Jesús Sánchez,
Secretari General de Podem Santa Coloma de Gramenet, i Sergio Moreno, Secretari
General d’Hospitalet de Llobregat, així com altres representants polítics de Podem
de l’àrea metropolitana, atendran els mitjans presents.

Mobilitzar políticament la gent jove és un objectiu prioritari per a Podem Barcelona; segons la
seva Secretària General, Laura Pérez Castaño: “És imprescindible interpel·lar els i les joves,
sense ells i elles no pot haver un canvi polític de futur a la ciutat. Volem ser un referent per a
les generacions més joves , desencantades amb la vella política, tot promovent que s’impliquin
directament en política, sigui a les noves formacions polítiques com la nostra o des dels
moviments socials als barris, pressionant les institucions cap a una política que les tingui
realment en compte”.
Així, amb el nom de Podem Sound Party, la jornada acabarà amb la festa organitzada pels
Joves de Podem, a la plaça enfront del Centre Cívic Fort Pienc, amb les actuacions obertes del
DJ Leandro DM, la youtuber Soy una pringada i el grup La Sra Tomasa
(http://lasratomasa.com/).
Abans hi haurà dinar i sessió de ràdio oberta, que inclourà tertúlies polítiques, amb la
participació de representants polítics de l’àrea metropolitana, seguit dels tallers, un dirigit als
Cercles de Barcelona i a on es treballaran els reptes i propostes per a la ciutat i pels seus
diferents barris de cara als propers comicis municipals, i un altre sobre activisme a les xarxes
socials.
A la jornada també comptarem amb la participació de representants de moviments socials de
la ciutat com ara Sindillar, Élite Taxi, Plataforma Libres de Essure, FAVB o Sindicat de Llogaters.
Escaleta de la jornada:
Ø 14:00 a 16:00. Ràdio Oberta i dinar/Tertúlies locals i tertúlies amb youtubers (Plaça
Centre Cívic Fort Pienc)
Ø 16:00 a 18:30. Tallers (Centre Cívic Fort Pienc)
Ø 18:30 a 21:30. Podem Sound Party (Plaça Centre Cívic Fort Pienc)
- Per a anunciar la jornada, s’ha llençat el vídeo promocional Podem Barcelona es mou!:
https://www.youtube.com/watch?v=MRGVPEH7h5o

- Més info: https://www.facebook.com/events/285582142055617/
--> Contacte premsa: comunicacio@podembcn.cat Tel. 659 52 58 47 (Elena Tarifa) o 653 347
669 (Fèlix Beltran)

