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Podem es presenta a les municipals amb la marca Guanyem Sant Cugat
L'assemblea dels cercles Podem a Sant Cugat ha decidit
aquest dimecres presentar-se als comicis municipals sota el
nom de Guanyem Sant Cugat, en una candidatura que obrirà
les portes a altres formacions. Abans de fer primàries amb
llistes obertes, Podem obre ara el procés per elegir el seu
consell ciutadà i el secretari general. La de Javier Luna és
l'única candidatura que s'ha presentat en l'assemblea per
optar a secretari general.

Podem, que té pendent la constitució oficial de la formació, es presentarà a les eleccions municipals amb la
marca Guanyem Sant Cugat. Seguint l'esquema de Guanyem Barcelona, la formació obrirà les portes també a
altres partits de la ciutat per elaborar una candidatura ciutadana per optar a l'alcaldia.
L'elecció de l'alcaldable es farà a través d'un procés de primàries que arrencarà el 15 de febrer i culminarà un
mes després, amb la designació del candidat. Un dels eixos que abordarà la formació serà la participació real
de la ciutadania en els temes de ciutat, tal com explica en una entrevista a Cugat.cat el membre de Podem
Javier Luna.
Javier Luna: Hi ha mecanismes de participació de Sant Cugat però no són vinculants. Volem la
participació real dels ciutadans.
Prèviament però, a finals d'aquest mes, el moviment comença la campanya interna per elegir secretari general i
consell ciutadà de Podem. Per al consell ciutadà, 15 persones s'han presentat com a proponents per aquest
òrgan que tindrà 10 membres. Per a la candidatura de secretari general, l'única proposta ha estat la de Javier
Luna, que ja ha avançat a Cugat.cat que no optarà com a alcaldable a les municipals.
El moviment de Podem a Sant Cugat aglutina a dia d'avui 338 persones.
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