Els finalistes de Pot Comú es coneixeran el divendres 21 d’abril
El jurat de la iniciativa Pot Comú ha acabat la valoració i puntuació dels 28
projectes que les entitats, associacions i moviments han presentat. Els
finalistes es coneixeran el proper divendres 21 d’abril a les 19h en un acte que
es farà a l’Ateneu Carme Claramunt.
Els projectes que hagin obtingut més punts del jurat passaran a ser finalistes i
s’asseguren una aportació mínima de 1.250 €, la resta de diners de Pot Comú
la obtindran dependent de la posició on quedin després de la votació
ciutadana. Els projectes finalistes de Pot Comú rebran un mínim de 3.000 € i
un màxim de 5.750 €.
Per puntuar els projectes, les persones del jurat s’han basat en els criteris de
valoració que es van fer públics al web de Pot Comú i que van rebre totes les
entitats i associacions.
La periodista Sara Muñoz, l’historiador i professor Emili Ferrando i l’escriptor i
exdiputat Julià de Jòdar són tres de les persones del jurat que han valorat els
projectes. La resta de persones formen part de diferents entitats i associacions
com la Paloma Viana, la Maria Vilchez, la Txell Cots, la Montserrat Garcia, en
Guillem Fernandez i en Jaume Oliveras.
Fins el moment, des de la Comissió de Pot Comú es valora molt positivament,
de fet Nora San Sebastián ha explicat que “
la iniciativa Pot Comú es va
convertir en un dels projectes importants de la nostra plataforma política en el
moment que tota l’oposició va decidir que no es rebaixava l’esforç públic en els
sous”. En aquell moment GBeC va decidir que “
l’excedent de sou que hi havia
en aplicar el límit salarial pels nostres càrrecs públics havia d’anar destinat a
projectes socials, i ara, aquella idea ja és una realitat
”. Les persones que formen
part de Guanyem Badalona en Comú “
surten del carrer, han treballat i treballen
per millorar la ciutat i convertir-la en un referent social, i les entitats,
associacions i moviments fan el mateix, per tant, és lògic que les ajudem en la
seva feina social
”.
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