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El candidat d'Errejón a Catalunya
deixa clar que no és
independentista
Juan Antonio Geraldes aposta per una via federalista i assegura que votaria "no"
en un referèndum sobre la independència

El candidat de Més País a Barcelona, Juan Antonio Geraldes

Juan Antonio Geraldes serà el cap de llista de Més País a la demarcació de Barcelona.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/188740/cinc/claus/sobre/qui/es/juan/antonio/geraldes/candidat
/errejon/catalunya) Politòleg de 31 anys, va ser número dos a la llista de Guanyem Sant Boi a les
eleccions municipals del 26 de maig. Tan bon punt va sortir el seu nom va començar a circular per
la xarxa i en diversos mitjans que era favorable a la independència
(http://bloc.realitat.cat/2019/05/vam-votar-per-no-retrocedir-ara-votem.html) de Catalunya i
aquest dimecres, a través de Twitter, ha volgut deixar clar quin és el seu posicionament. "El
meu posicionament respecte a la qüestió nacional és la d'una relació entre iguals, és a dir, una
federació".
Seré claro: mi posición respecto a la cuestión nacional es la de una relación entre iguales, es decir,
una federación. A los periodistas que me han preguntado qué votaría en caso de referèndum, mi
respuesta es claramente NO.
? JA Geraldes (@JuanAntonioGH) October 9, 2019
(https://twitter.com/JuanAntonioGH/status/1181856489948024832?ref_src=twsrc%5Etfw)

Entendiendo su importancia, creo que este debate nos come demasiado tiempo y la transición
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ecológica, el impulso del movimiento feminista, los cambios productivos (robotización y digitalización
de procesos que ahora hacían las personas) creo que eso son los retos a afrontar.
? JA Geraldes (@JuanAntonioGH) October 9, 2019
(https://twitter.com/JuanAntonioGH/status/1181857926748749824?ref_src=twsrc%5Etfw)
Geraldes ha lamentat aquesta "confusió interessada" i ha deixat clar que en un referèndum sobre
la independència ell votaria que no. Sobre el nou partit d'Íñigo Errejon, el candidat ha dit que
espera que contribueixi a crear "un altre projecte d'Espanya i de l'espanyolitat" des d'un
perspectiva progressista i "respectant les diferències entre els diversos pobles d'Espanya". Ha
admès que el debat nacional és important, però ha afirmat que "ens menja massa temps": "Penso
que els reptes a afrontar són la transició energètica, el moviment feminista i els canvis productius".
Més enllà de la qüestió independentista, la tria de Geraldes, que preocupa especialment l'espai dels
comuns, no està exepta de polèmica perquè fins fa pocs dies era militant de Comunistes de
Catalunya, partit liderat per Joan Josep Nuet integrat a EUiA.
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