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Noe Bail, nova líder de Podem
contra pronòstic
La dirigent que formava part de la cúpula d'Albano Dante Fachin desplaça el
candidat oficialista Jaume Durall

Noe Bail, la nova secretària general de Podem Catalunya | Adrià Costa

Cop dur per a la direcció de Podem Catalunya. Contra tot pronòstic, Noe Bail, dirigent que formava
part de la direcció d'Albano Dante Fachin s'ha imposat a les primàries i serà la nova secretària general
del partit lila. Per 19 vots, Bail ha superat a Jaume Durall, el candidat que havia estat promogut
per la direcció que havia quedat orfe de líder amb la dimissió de Xavier Domènech.
Qui va ser secretària de feminismes i coordinació interna a la direcció d'Albano Dante Fachin, ha
guanyat les primàries convocades per triar el relleu de Xavier Domènech un cop aquest va dimitir
del càrrec. Bail s'ha imposat als altres cinc rivals amb 2.305 dels vots, el 32,04% del total, en una
elecció interna en la qual han participat 7.422 vots dels 60.000 inscrits que té el partit. El segon ha
estat Jaume Durall, candidat oficialista, que s'ha quedat a només 19 vots de diferència amb
2.286 (31,77%). Isabel Belmonte, tercera amb 1.460 vots.
Durall, que era secretari d'organització de l'actual direcció, va dimitir d'aquesta responsabilitat per
concórrer a les primàries. Càrrecs electes de Podem Catalunya i membres de la direcció han fet
campanya activa per la seva candidatura, un fet, però, que no ha acabat assegurant-li la victòria.

Queden poques hores perquè s'acabin les votacions a la secretaria general de @podem_cat
(https://twitter.com/podem_cat?ref_src=twsrc%5Etfw) Jo he votat a @JaumeDurall
https://www.naciodigital.cat/noticia/163371/noe/bail/nova/lider/podem/contra/pronostic
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(https://twitter.com/JaumeDurall?ref_src=twsrc%5Etfw) i aquí us explico per què. Vota tu també
a https://t.co/pjbDwWuGcG (https://t.co/pjbDwWuGcG) pic.twitter.com/nNuzXjVh4g
(https://t.co/nNuzXjVh4g)
? Mar García Puig (@margpuig) 23 de setembre de 2018
(https://twitter.com/margpuig/status/1043882266190131200?ref_src=twsrc%5Etfw)

A nivel personal como militante de Podem quiero comentaros que en este proceso de primarias
mi voto es para Jaume Durall.#AmbJaumePodem
(https://twitter.com/hashtag/AmbJaumePodem?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
Vota?
https://t.co/Zbc1aP3Fxs (https://t.co/Zbc1aP3Fxs)
Mis razones aquí ?https://t.co/sNEodOJcex (https://t.co/sNEodOJcex)
pic.twitter.com/QnVYcmKMj4 (https://t.co/QnVYcmKMj4)
? Conchi Abellan (@C19Concepcion) 21 de setembre de 2018
(https://twitter.com/C19Concepcion/status/1043081207280484353?ref_src=twsrc%5Etfw)
La victòria de Bail representa una altra patacada per a la direcció dels comuns, que havia avalat
Durall. L'excompanya de Fachin a l'anterior executiva de Podem Catalunya és partidària de
treballar en coalició amb els comuns però no d'una confluència amb el partit de Colau que
representi la desaparició de la formació lila. Bail ja va ser molt crítica amb les decisions preses per la
direcció estatal de Podem que van comportar l'encaix de la marca catalana a Catalunya en Comú.
Bail (Viladecans, 1978) és Llicenciada en Dret, Ciències Polítiques i màster en temes d'igualtat de
gènere a Catalunya i a Suècia. En una entrevista a Nació Digital es definia com a "feminista
xarnega de la perifèria" i reivindica amb orgull els seus orígens en el moviment social feminista
com a percussora de Radio Paca, una emissora digital de dones. Reivindica un Podem que se
sustenti en les bases i el territori i ha estat molt crítica tant amb Pablo Iglesias com amb el fet que
Domènech optés a les primàries de l'abril passat quan ja era líder de Catalunya en Comú.
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