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EQUO Galicia 

Catro candidaturas galegas nas 
primarias de EQUO para as eleccións 
europeas

EQUO é o primeiro partido político que organiza unhas primarias
totalmente abertas á cidadanía.

O partido político EQUO, que en Galicia forma parte da coalición
Alternativa Galega de Esquerda (AGE), vén de publicar o listado
definitivo coas candidaturas para as primarias que a organización
celebrará a partir do 22 de xaneiro. Destas primarias sairá a súa
lista para as eleccións europeas do 25 de maio de 2014. Entre as
70  propostas,  44  homes  e  26  mulleres,  atopamos  catro
candidaturas  galegas:  Loli  Tobío  Sueiro,  Jesús  Pérez  Barilac,
Óscar Milego Fernández e Benxamín Garrido Rivas.

As  primarias  de  EQUO  terán  lugar  a  través  dun  sistema  de
elección  a  dúas  voltas.  A  primeira  volta  terá  lugar  do  22  de
xaneiro ao 31 de xaneiro. Nesta fase cada votante poderá elixir a
súa orde de preferencia entre os candidatos, tendo en conta que
se votará de forma separada homes e mulleres. O censo para
participar nesta votación pechouse o pasado 12 de decembro e
está formado non só por afiliadas e simpatizantes, senón tamén
por  calquera  persoa  maior  de  16  anos  que  se  rexistrase
previamente na páxina web deseñada para tal  efecto.  En total,
unhas 19.000 persoas están chamadas a participar na votación. 

As catro  persoas máis  votadas (dous homes e  dúas mulleres)
pasarán á segunda volta, que terá lugar do 1 ao 10 de marzo.
Poderán  participar  nesta  votación  as  persoas  afiliadas,
simpatizantes e as que se apunten antes do 19 de xaneiro. Desta
votación sairá a cabeza de lista de EQUO.

Segundo  os  co-voceiros  de  EQUO  Galicia,  Rosa  Rodríguez  e
Ángel Montero, “é a primeira vez que un partido político leva a
cabo  un  proceso  de  primarias  abertas  á  cidadanía”.  É  unha
iniciativa que se enmarca na aposta que EQUO vén mostrando
dende o seu nacemento por unha maior participación directa da
cidadanía e un maior afondamento democrático. 

Nas primarias de EQUO non hai listas pechadas nin bloqueadas
nin candidaturas oficiais apoiadas polos órganos de dirección, só
persoas  que  presentan  candidaturas  e  persoas  que  deciden
apoialas co seu voto. 
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