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DEBILITATS FORTALESES
només dos regidors ser agrupació d’electors 
mancances d’organització i objectius, mancances en la 
coordinació de l’equip municipal i també al grup en general capacitat de treball: som gent que treballa molt

excés i dispersió de tasques (tant a l’equip municipal i també
a fora), perquè sovint no hi ha una direcció clara

treball conjunt de gent amb diferents ideologies, no estem tan 
limitats per etiquetes ideològiques a priori

gairebé tot ho treballem a curt termini i caldria entrar en 
dinàmiques de treball a mig/llarg termini (exemple: ROM)

diversitat de perfils dels regidors (genera falta de coordinació però 
permet cobrir àmbits diferents)

entrem en massa temes i com a conseqüència es treballen 
malament i sense les capacitats necessàries diversitat de perfils entre col·laboradors, intel·ligència col·lectiva

gran part de la feina que es fa no arriba a la ciutadania experiència adquirida en el darrer any
sistema de presa de decisió poc àgil, falta de temps per 
poder prendre decisions, tot va molt ràpid i no hi ha 
moments de reflexió

discurs natural, no postís, del carrer

poca capacitat econòmica dinàmiques de treball participatives i de generació de consens
salaris baixos dels regidors i de l’equip i horaris extensos estem canviant les coses a Lleida més del que sembla
falta de participació de la nostra pròpia gent percebuts com a gent honrada

falta de local on trobar-se i treballar conjuntament
capacitat de parlar amb qualsevol grup municipal sobre qualsevol 
proposta

percepció que no som suficientment propositius (barrufet 
rondinaire)

referents com a únics que hem estat capaços de reptar el poder 
establert

ens centrem en temes que ens resulten còmodes o propers bon posicionament a xarxes socials
no predominen les sensacions positives i transmetem estrès
pensar que som els únics que fem les coses bé



AMENACES OPORTUNITATS
imposició d’agendes externes: ajuntament, mitjans i societat
marquen l’agenda i les obligacions de posicionament. Un 
exemple clar és en el debat nacional

posicionats en l’imaginari col·lectiu com a gent treballadora, es 
percep que treballem molt. Hi ha una bona reacció ciutadana

poc hàbit d’implicació de la societat
hi ha gent propera que podria assessorar-nos en diferents àmbits. 
Hi ha gent que s’ha ofert

frustració entre col·lectius al veure que no es resolen alguns 
temes sobre els que s’havien generat expectatives

cada cop hi ha més gent que ens fa arribar informació i que ha 
ofert col·laboració

volum de feina que ens supera tenim recorregut per créixer

buit mediàtic
oportunitat/capacitat de guanyar força a través de la confluència 
amb altres grups

dificultats d’arribar a consensos amb altres grups polítics 
lligada amb la rivalitat electoral que porta a tacticismes 
polítics per davant d’altres coses

diversitat de connexions que tenim a nivell laboral o d’afinitat en 
diferents àmbits

animadversió entre àmbits professionals municipals (que es 
vegin les nostres actuacions com a amenaces) mobilització social als barris

possibilitat de contradicció entre l’esperit inicial del Comú de 
confluir i la idea de generar un espai polític de Comuns


