Rosa Cañadell: “Volem un Podem fort que jugui un
paper important a la política catalana”
L’Equip Tècnic de Podem Catalunya convoca les primàries per a les eleccions al
Parlament de Catalunya. El procés començarà el proper divendres 28 de febrer i
finalitzarà amb la proclamació dels resultats el 24 de març
26 de febrer de 2020

La coordinadora de Podem Catalunya, Rosa Cañadell, ha anunciat la convocatòria de
les primàries per a les eleccions al Parlament de Catalunya i els objectius de l’Equip
Tècnic, en una roda de premsa conjunta amb el responsable d’organització, Jaume
Durall. Cañadell ha explicat que l’Equip Tècnic va sorgir a partir de l’obertura de
Podemos a la celebració d’Assemblees Ciutadanes Autonòmiques i la posterior petició
de 21 dels 30 membres de l’anterior Consell Ciutadà de sumar-s’hi a aquest procés.
L’Equip Tècnic pilotarà el partit fins que aquest esculli una nova direcció al mes de
maig i va ser escollit pel Consell de Coordinació Estatal “després de sentir les veus de
totes les sensibilitats”. Aquestes sensibilitats estan incloses a l’Equip Tècnic, menys la
de l’antiga secretària general, que va declinar participar-hi.
Rosa Cañadell ha afirmat que ara “és un moment important, amb un govern de
progrés a l’Estat i amb la possibilitat d’acabar amb un executiu, com el de Torra, que ni
governa ni deixa governar”. La coordinadora entén que ara “s’ha d’obrir una nova
etapa de progrés a Catalunya que pugui respondre a les demandes socials dels catalans
i catalanes”. Per això, l’objectiu de l’Equip Tècnic, segons ha explicat Cañadell: “és el
d’enfortir l’organització i les bases del partit, perquè necessitem un Podem fort que
jugui un paper important a la política catalana, juntament amb altres forces del canvi”.
Abans de la gestió del procés d’eleccions per escollir una nova direcció el pròxim mes
de maig, l’Equip Tècnic haurà de dur a terme el procés de primàries per a les eleccions
al Parlament de Catalunya. Segons ha explicat el responsable d’organització, Jaume
Durall, aquest procés “s’iniciarà aquest mateix divendres 28 de febrer i finalitzarà el 24
de març amb la proclamació dels resultats”.
Al següent enllaç es pot consultar el calendari i el reglament del procés:
https://primariascatalunya.podemos.info/
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Calendari Primàries Catalunya
28 de febrer al 2 de març - Preinscripcions individuals de les candidatures
3 de març - Publicació de les candidatures provisionals
3 de març - Esmenes
4 a 6 de març - Concessió dels avals personals - Sol·licitud, concessió i lliurament dels
avals col·legiats
7 a 8 de març - Inscripció de les llistes
8 de març - Esmenes de les llistes
9 de març - Publicació de les candidatures definitives
10 al 20 de març - Campanya electoral i debats presencials
14 al 20 de març - Votacions telemàtiques
23 de març - Verificacions, antifrau i recompte
24 de març - Proclamació dels resultats
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