
Jornada de debat de candidatures municipalistes comunes
Dissabte, 2 de juny de 9:45 h a 14:30 h.
L’Escorxador, carrer Escorxador 19. Vilafranca del Penedès.
Més informació i inscripcions a: bit.ly/3anysmunicipalistes
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Jornada de debat de candidatures municipalistes comunes.
Dissabte, 2 de juny. L’Escorxador, carrer Escorxador 21. Vilafranca del Penedès. 
 
Les eleccions municipals de 2015 van suposar la irrupció d’una sèrie de candidatures municipals 
que aposten per aconseguir transformar les viles, barris i ciutats inspirades en els valors de la 
radicalitat democràtica, la incorporació a la política de persones que s’havien sentit al marge fins 
llavors, el feminisme i la defensa dels drets socials i dels béns comuns.

Tres anys després és un bon moment per fer balanç d’aquestes experiències a partir de diverses 
dimensions: l’acció de govern o oposició a les institucions; el desenvolupament de l’organització; els 
elements relacionats amb la seva creacció, elaboració del programa electoral i el desenvolupament 
de la campanya electoral; etc.

I sobretot, per pensar conjuntament com encarar les eleccions municipals de 2019 i com estendre 
l’impuls transformador de les candidatures municipalistes comunes arreu del territori.

Aquesta jornada és oberta a qualsevol persona interessada, però especialment adreçada a 
candidatures municipalistes comunes presentades el 2015 i les que s’ho proposin pel 2019.

Recepció
Presentació de la jornada
Tallers paral·lels
Taller 1. Funcionament i dinàmica d’una candidatura municipalista: pràctica institucional 
i lluita social. Terrassa en Comú
Taller 2. L’acció de govern: oportunitats i dificultats. Barcelona en Comú
Taller 3. L’acció des de l’oposició: oportunitats i dificultats. Comú de Lleida
Taller 4. Formació, programa i campanya de candidatures municipalistes. Vilafranca en 
Comú
Pausa - cafè 
Plenari: posada en comú dels debats dels tallers
Dinar comunitari prèvia inscripció
Activitat per la vila

Informació pràctica:
Inscripcions a la jornada i tallers: bit.ly/3anysmunicipalistes
Es disposarà d’espai de cures per a la mainada.

09:30 h:
09:45 h:
10:00 h: 

11:45 h: 
12:15 h:
14:30 h: 
17:00 h:

Programa:
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