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Podem Barcelona tanca la seva primera gran trobada municipalista amb una festa
jove amb gran èxit de participació
El passat dissabte 6 d’octubre, la formació que lidera a nivell municipal Laura Pérez
Castaño, regidora de Feminismes i de Relacions Internacionals a l’Ajuntament de
Barcelona, va celebrar al Centre Cívic Fort Pienc una gran trobada amb diferents
representants de Podem a l’àrea metropolitana i de moviments socials de
Barcelona, on els Cercles de la formació morada, activistes i simpatitzants van ser els
principals protagonistes de la jornada.
El dia va començar amb una ràdio oberta a la plaça dirigida per periodistes locals i on es
va posar de manifest la necessitat de fer participar i activar els i les joves de la ciutat a
l’hora de fer política. Tant la consellera del Districte de Sant Martí i representant del
Consell Ciutadà Municipal de Barcelona, Eva Campos, com la mateixa Laura Pérez, van ser
entrevistades i van emfatitzar durant les seves intervencions les problemàtiques a les
quals el jovent ha de fer front en una ciutat com Barcelona. No en va, la jornada havia
comptat amb la col·laboració prèvia imprescindible del Cercle Joves de Barcelona,
sobretot pel que fa a les actuacions musicals que van tancar el dia.
A continuació es va donar pas a les tertúlies polítiques, de les quals van participar
dirigents com l’actual secretari general de l’Hospitalet, Sergio Moreno; el
coordinador d’En Comú Podem a Santo Coloma de Gramenet, Jesús Sánchez; i el
portaveu de Podem Montcada, Oliver Hernández. Però també representants de
diversos moviments socials de Barcelona, com ara Sindillar, P.AC. Badalona o la
Plataforma Libre de Essure.
La segona part de la jornada es va dividir en dos tallers a l’interior del Centre Cívic Fort
Pienc. Per una banda, els Cercles de Podem Barcelona van exposar els principals
problemes que podem trobar a cada districte i les prioritats polítiques dels barris en una
sessió amb gran assistència de inscrits i inscrites de l’organització. Per una altra banda es
va impartir un taller de ciberactivisme a la xarxa amb figures de renom del món tuiter
com Esparroquí o la responsable de comunicació d’Unidos Podemos al Senat,
Adriana Álvarez.
Una vegada finalitzats els tallers, el centre d’atenció va tornar a passar a la plaça, on les
actuacions musicals del DJ Leandro DM, la youtuber Soy una pringada i el grup La Sra
Tomasa van posar el toc festiu a la jornada política. Més de 800 persones es van
congregar finalment davant l’escenari en una trobada històrica que el nou Consell
Ciutadà Municipal de Barcelona valora molt positivament tant per la participació de
simpatitzants com pel fet que un gran nombre de joves van acabar omplint la plaça i sent
partícips d’una jornada política molt completa.
- Fotografies de la trobada:
https://www.flickr.com/photos/164800556@N06/with/44443207034/
- Contacte premsa: comunicacio@podembcn.cat
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