
PERSPECTIVES A LLARG TERMINI: HORITZÓ 2019

Objectius: es plantegen tres nivells d’objectius:

- reforçar o consolidar el projecte del Comúdelleida, com a agrupació 

d’electors amb formes diferents de fer política

- aconseguir canvis en la forma de governar la ciutat i en la realitat dels 

lleidatans i lleidatanes, ja sigui des de l’oposició o des del govern

- formar part del govern de la ciutat

Es valora que aquests objectius no són incompatibles, però que impliquen uns 

objectius de creixement més o menys ràpid. El primer nivell suposa un 

creixement més lent i autònom, mentre que si es té voluntat de governar cal un

creixement més ràpid que implica una major obertura del projecte, la necessitat

d’incorporar més gent més de pressa i d’evitar la dispersió de vot.

Mantenim els objectius inicials de confluència amb altres grups polítics i 

ciutadania, però sense renunciar al que hem construït. La confluència pot 

afavorir el creixement, però si suposa perdre la identitat també pot restar. El 

focus l’hem de posar en la ciutadania i no en els partits. 

Per això, es valora que hi ha alguns punts que són irrenunciables:

- agrupació d’electors: tot i que es pot contemplar la creació d’algun partit 

instrumental que faciliti la representació en consells comarcals i diputació, a 

Lleida no podem renunciar a la fórmula d’agrupació d’electors, ja que 

precisament va ser un dels punts forts de la campanya i constitueix una 

fortalesa que ens permet arribar a més gent. L’agrupació d’electors caldria 

que comencés a definir-se com una solució i mai com un problema.

- primàries obertes: cal marcar un calendari amb antelació suficient, per a 

que la gent dels partits amb qui puguem confluir comencin a treballar i s’hi 

puguin adaptar.

- Consens com a mecanisme de presa de decisions i transparència en totes 

les accions.

- Principis programàtics (bé comú, transparència, participació)



Propostes per encarar el 2019.

- Anar sistematitzant tota la informació de propostes i coneixement 

adquirit, per a la construcció del programa electoral

- Jornades de formació per garantir que la gent que vagi a llistes tingui els

coneixements necessaris sobre el funcionament de l’ajuntament

- Adaptació de l’estructura organitzativa a les grans àrees de gestió de 

l’ajuntament, especialment en el darrer any

- Organització de primàries: a partir de la primavera de 2018, definir 

calendari i reglament, per fer les primàries com a molt tard a la tardor de

2018. Es valora la possibilitat de fer-les amb més antelació per generar 

després el procés de formació dels candidats, però també es posa sobre 

la taula que potser es millor que les primàries estiguin més a prop de les 

eleccions.


