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Set membres de Junts per Reus, a
les executives sectorials del partit
Aquests òrgans marquen el posicionament del partit en diferents àrees temàtiques

Imatge d'arxiu d'una assemblea de Junts Reus | Cedida

Diversos membres de Junts per Catalunya de Reus formaran part de les executives
sectorials del partit de Puigdemont. El passat divendres es van celebrar aquestes votacions en
què van sortir escollits reusencs i reusenques com Pepe Jofré, Esther Flubacher i Jordi
Salvadó.
Aquestes sectorials han de debatre i posicionar-se sobre diferents temes que afecten el dia a dia
del partit. Són òrgans que pemeten als postconvergents elaborar propostes polítiques sectorials.
Els equips es trobaran regularment i marcaran el posicionament i l'acció del partit en temes com
cultura, seguretat i defensa, feminisme i igualtat, economia i ocupació, primer sector, societat per
al coneixement, gent gran...
Les votacions van escollir els membres del partit que lideraran les tasques de cada una de les
sectorials. Des del partit destaquen que, en tractar-se d'una nova formació política, aquests
òrgans tindran un paper important a l'hora de "construir els fonaments ideològics" del partit. Els
escollits reusencs són Jordi Agràs i Jordi Salvadó de la sectorial de Cultura; a Política
Internacional hi ha entrat Esther Flubacher; Pepe Jofré i Ferran Pujol a Economia i Ocupació;
Sarah Dubois ha estat escollida a la sectorial de Societat Digital; i Jordi Domingo també ha
estat votat a la de Societat per al Coneixment.
En aquestes votacions també hi van concórrer candidats amb un perfil molt més mediàtic com
Josep Rull, Meritxell Budó, Laura Borràs, Toni Comín, o Jaume Alonso-Cuevillas. Les sectorials
estan formades per afiliats i simpatitzants interessats en l'àmbit temàtic. I algunes de les funcions
són fer propostes a grups municipals i diputats juntaires en la matèria que tracten a les sectorials i
marcar noves línies d'actuació del partit.
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