
ASSEMBLEA GENERAL DEL COMÚ DE LLEIDA 

16/01/2022 

Ordre del dia 

1. Aprovació acta anterior. 

2.  Informe retiment de comptes 

3.  Objectius estratègics per al proper any 

4. Pla d’acció: calendari 

ACTA 

Veurem l’activitat realitzada des de la darrera assemblea, des de l’àmbit grup municipal com 

del comú en sí. Després tenim els objectius, que extraurem d’aquesta assemblea per a 

organitzar grups de treball, també des del grup municipal per anar organitzant la tasca i el 

calendari corresponent. 

Recordem les normes de funcionament, xat, el torn de paraula, no repetir coses dites, etc. 

1. Aprovem l’acta anterior. 

2. Retiment de comptes, resum juliol 2021 a gener 2022. 

Juliol 2021:  

DIPUTACIÓ 

- Moció per lluitar contra la criminalització dels i les adolescents i joves migrats 

sense acompanyament 

- Defensa d’obertura per a que l’antiga presó de dones de Sort sigui un espai per 

al de memòria democràtica 

- Defensar major inversió en l'aïllament tèrmic i la calefacció de l'escola 

Minairons de la Vall de Cardós, que dona servei a una cinquantena d'infants també de 

Lladorre i Esterri de Cardós. 

PAERIA 

- Consell Territorial Z1: desenvolupament projecte d’horts comunitaris a Rufea 

amb la comunitat senegalesa 

- Consell Territorial Z2: taller participatiu per abordar el present i futur dels 

barris Noguerola, Estació-Segre i entorns 

 

Agost 2021:  

DIPUTACIÓ 

- Propostes per la confecció del pressupost general de l’estat en clau territorial: 

desenvolupament del Pla de l'Estació de Lleida com en la xarxa de Rodalies, amb 

partides de 20 i12 milions d'euros, respectiva-ment. També es preveuen partides per 

combatre el despobla-ment rural, per diversificar l'economia rural, per potenciar el rol 

de la dona rural o per crear un banc de terres per ajoves agricultors, entre altres. 

 



Setembre 2021:  

DIPUTACIÓ 

- Moció sobre les mesures a adoptar per pal·liar alguns dels efectes negatius que 

es generaran com aconseqüència de l'alliberament dels peatges de les autopistes, 

efectiu des delpassat 31 d'agost, quan va finalitzar la concessió de la gestió a Abertis 

- Trobada de coordinació municipalista a Barcelona amb tota la resta de 

municipis catalans de l’espai d’En Comú Podem  

PAERIA 

- Negociació d’ordenances. Presentació d'esmenes que anaven en línia amb allò 

que recull el pacte d'Entesa que es va signar a l'inici del mandat. Àmbit de 

progressivitat, exempcions en el cementiri tenint en compte factor vulnerabilitat.  

 

Octubre 2021: 

DIPUTACIÓ  

- Presentació del Pla d’Actuació de Mandat Provincial a Tremp, amb l’alcaldessa 

de Barcelona i diferents militants de l’espai d’en comú Podem de terres de Lleida, l’Alt 

Pirineu i Aran. 50 propostes dividides en 5 eixos: EIX SOCIAL, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, 

EIX DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INFRAESTRUCTURA I TURISME, EIX CULTURAL, 

JUVENIL I ESPORTIU I FINALMENT EIX DE BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA.  

- Debat centrat en la igualtat d'oportunitats després de la Covid amb Jessica 

Albiach  

- Moció en suport a lamodernització del rec eco-sistèmic del Canal d'Urgell i en 

favor de laprotecció de les arbredes i les banquetes d'aquesta infraestructura.  

 

PAERIA  

- OMAC als barris. Inauguració del primer punt de suport digital al Centre Cívic 

de Balàfia. Projecte iniciat quan érem a Govern i que ara porta la Jordina.  

 

Novembre 2021: 

DIPUTACIÓ 

- Moció per promoure que l’Església Catòlica i la resta de confessions religioses 

paguin IBI.  

- Pressupostos  

- Beques de transport i de menjador per a famílies que viuen en nuclis agregats 

a municipis amb escola i es veuen obligats a desplaçar-se  

- Accions de suport a la Campanya #SalvemCasaMacià de Vallmanya  

PAERIA 



- Redacció i presentació de 50 propostes per a la confecció del IV Pla Municipal 

de polítiques d’igualtat de gènere. Assistència en els diferents grups de treball 

organitzats per la Paeria per part de membres de la comissió de feminismes del Comú  

- Consell de la Ciutat 

- Audiència Pública sensellarisme  

 

Desembre 2021:  

PAERIA 

- Pressupost 

DIPUTACIÓ  

- Moció en defensa de la immersió lingüística i de les aules d’acollida per a 

persones nouvingudes 

- Retard en el desplegament de la Fibra òptica  

- Taula liderada per l’oposició per parlar amb els diferents agents implicats i/o 

afectats per la manca de projecte en les Rodalies de Lleida  

 

Gener 2022:  

PAERIA 

- S’inicia la prova Pilot Decidim que vam endegar des de la Regidoria de Participació 

quan encara érem a Govern, sota les ordres de Jordina.  

- Es presenta i s’inicia el projecte de FABLAB, ateneu de fabricació cooperatiu. Projecte 

que vam coliderar amb la Mariama Sall quan estàvem a Govern.  

- Proposta de Resolució en relació a la publicació de decrets amb l’objectiu de millorar la 

transparència.  

- Presentació d’al·legacions al ROM per incorporar els òrgans participatius de la ciutat de 

Lleida: consells territorials, sectorials, Consell de Ciutat...  

 

DIPUTACIÓ 

- Moció que presentarem al Ple de la Diputació en relació a l’aturada del projecte de les 

Macro línies d’Alta Tensió que afecten a diferents territoris de la província de Lleida. 

- Moció que presentarem al Ple de la Diputació en relació al necessari reconeixement de 

Viladot i el seu llegat cultural en el marc del centenari Viladot.  

- Presentació al·legació al pressupost en l’àmbit de la transparència 

- Trobada amb la cooperativa Faixamata per denunciar el model de macrogranja  

Es destaca el treball fet a la comissió de feminismes de la Marina, l’Amaia...que han fet molta 

tasca amb el Pla d’igualtat i en general, fem un reconeixement a la comissió de feminismes. 

Es recorda la darrera assemblea del 29 de juliol, com des de llavors s’ha produït un canvi de 

treball de govern a un d’oposició, de propostes, de peticions d’informació, etc. Segons els 

temes, repassem el treballat: 



Drets: 

Presentada proposta de resolució per millorar la redacció del informes de vulnerabilitat i els 

drets d’atenció d’usuaris per serveis socials. 

S’ha continuat amb el programa d’habitatges de temporers que ha suposat un canvi molt 

important en l’operatiu d’atenció a temporers... amb 87 persones acollides en 14 habitatges: 

3573 pernoctacions, ha suposat una 1/4 part de les pernoctacions totals de tot el dispositiu del 

2021 

Hem marcat diferencia en la proposta de l’equipament reclamant un debat sobre el model 

d’atenció d’inclusió i sensellarisme i la reducció de places del projecte de Pardinyes 

Torresalses:  

Recurs de reposició presentat a l’aprovació de la reparcel·lació de SUR-42 i el Pla especial 

urbanístic de Francesc bordava. Desestimat al 29 desembre en junta de govern. Estudiem un 

possible contenciós administratiu per nul·litat en el procediment. Es va aturar la tramitació del 

vial de Francesc Bordalba perquè no tenia avaluació ambiental. Paral·lelament associació 

projecte Lleida presenta contenciós. 

Transició ecològica/medi ambient:  

S’ha licitat la implantació de plaques solars a Balafia impulsades en la nostra etapa de govern. 

Hem aconseguit introduir fiscalitat per generació en els àmbits de porta  a porta a la 

negociació de OOFF.  

S’ha continuat amb el projecte de verd a la plaça de Sant Joan 

Hem presentat proposta de resolució per eliminar els plàstics als mercats no sedentaris. 

Proposta aprovada però encara no s’ha aconseguit canvis efectius.  

Es va lluitar intensament per augmentar la despesa en plantació d’arbrat i implantació de 

fotovoltaiques en el debat de pressupostos.  

En marxa la reforma i millora de l'àrea de quarantena del refugi dels peluts 

En va impulsar la millora de la gestió de l'Agència de l’Energia amb la incorporació de més 

personal.  

Proposta de resolució per implantar una xarxa de mesuradors atmosfèrics i fer públics les 

dades i mesuracions de les estacions de mesura atmosfèrica permanents i puntuals. 

Urbanisme, mobilitat.... 

Ha començat el procés de municipalització de la zona blava on el Comú ha estat un actor clau 

per obrir aquest escenari.  

Hem presentat proposta per millorar els punts foscos il·luminació al carrer i introduir augment 

de partida a la negociació de pressupost.  

Hem presentat diversos projectes de vitalització de carrers amb proposta de resolució 

aprovada per vianalitzar Alfred Perenya i pi i margall i una zona comercial pacificada a Zona 

Alta. També s’ha negociat amb diverses propostes d’ampliació de recursos en el marc de 

pressupostos. 



 

Respecte a expedients impulsats per govern.  

Hem presentat esmenes a l’ordenança de circulació millorant la utilització de vehicles de 

mobilitat personal, prioritzant als vianants, però no hem aconseguit ampliar en la reducció de 

velocitat. 

Ens hem oposat a la privatització de les Basses posant sobre la taula els aspectes més negatius 

de Pla Especial Urbanístic.  

Hem debatut propostes al reglament de l’aigua i està previst presentar al·legacions.  

Desenes de peticions d’informació.  

Destaquem les relatives als projectes Next Generation, les relatives als locals d’oci nocturn de 

la zona de carrer Sant Martí i Bonaire, Les informacions dels expedients aprovats de Torres 

Salses, Relativa a la continuació de les polítiques endegades pel Comú en l’acció de govern com 

actuacions en habitatge, actuació en jardineria, en execució de les propostes de resolució i 

mocions aprovades per Comú de Lleida.  

Complementat amb la explicació de OOFF i Pressupost al document de rendició de comptes 

També afegir que s’han realitzat reunions desenes d’entitats i veïns. 

Marina ha fet una feina espectacular, que també està al resum de la rendició de comptes. 

També tenim tot el procés de pressupostos, en que vam voler aprovar un acord de mínims, 

però així i tot, Junts va trencar amb aquest i a partir d’aquí, s’ha arribat a la moció de 

confiança. Per un costat també hi ha la moció de censura del PSC. Els hi hem fet una proposta 

per veure si estan disposats a moure’s i apropar-se a les nostres propostes, però en aquesta 

assemblea no es valora això, sol ho traslladem, no és fa una qüestió decisòria i donat el cas 

formaria part d’una assemblea extraordinària. Seria interessant que ells moguin fitxa. Parlem 

de les bases, de no polítiques de mobilitat, de torre salses....i a veure a que estan disposats... 

El Comú de Lleida més enllà del grup municipal, també, des de la darrera assemblea:  

Es resumeix en que hem mantingut una activitat de mínims, ha hagut un funcionament 

ordinari d’enllaços, assemblees de ple, ha funcionat amb més o menys participació, però 

mentre algunes comissions si que han funcionat com la de feminismes, la d’horta amb Marina, 

la de comunicació també ha anat recuperant l’activitat i ho agraeixo. Però la pandèmia ha 

dificultat encara més les que ja teníem i crec que ara que estem a oposició pot ser més fàcil 

intentar-ho i com a punt per a parlar-ho a la segona part de l’assemblea de cara també a 

preparar les eleccions. Han hagut debats, aportacions amb temes econòmics, quan es demana 

alguna cosa per lo general hi ha resposta, hi ha un acompanyament de la part institucional 

però del comú en sí si que s’ha notat una baixada. A les darreres assemblees la participació 

tampoc ha estat altíssima per tant ho hem de tenir en compte i veure com encarem la 

dinamització del comú més enllà de lo municipal. 

Presentació de comptes: 

Es comparteix un document que està penjat al web del comú de Lleida. 

Es fa un repàs de les despeses ingressos durant aquest període de temps, des de la darrera 

assemblea fins ara. 



https://comudelleida.cat/es/transparencia/comptes-clars/ 

 S’han d’aprovar els comptes explicats a partir de tot el que surt al web on hi ha tot el 

desglossament dels comptes.  

Comptes del Comú de Lleida aprovats.  

Torn de paraules de dubtes sobre l’explicat. 

- Reflexió de que el personal de comunicació, és molt més de mitja jornada i si 

que s’hauria de reconèixer econòmicament. Es contesta que de de moment no cal. 

- Es pot revisar la potència contractada del local perquè 300 i poc euros és poc i 

per l’ús que fem del local, potser podem baixar 100 euros ja seria. Es revisarà encara 

que es comenta que ja està revisat i que de ben poc canviarà. 

- Sinó parlem de la moció de censura avui, pregunto quan es farà ja que s’acaba 

el termini perquè hauríem d’organitzar una assemblea extraordinària en tres dies... 

En resposta, sí que els terminis per a la moció si es vinculada al pressupost s’acaba el 

27 de gener però per a presentar una moció de censura és sempre, per tant sempre es 

pot presentar. 

Han estat uns darrers mesos convulsos, igual hem donat una mica de tumbos, vam arribar a un 

acord de pressupostos, que no surt, després arriba una proposta del PSC que són els que vam 

anar a treure fora i són amb els que ara ens hem trobat i tot plegat ens està situant a prendre 

decisions incòmodes. 

El fet de col·laborar amb Junts i ERC ens ha portat a més incompliments, que el PSC ens vegin 

com un actor amb el que es pot fer coses, també ens porta a una situació incòmoda, i que les 

circumstàncies dels darrers mesos són difícils per a ubicar-nos. 

La incapacitat del govern, com aprofita el PSC per a guanyar portades encara que saben que no 

tenen possibilitats de sortir... com si ells no haguessin fet un govern desastrós i tot plegat, com 

si fossin els salvadors...no li veig possibilitats de que això quadri amb res. 

Una entesa entre Comú i PSC és impossible, PSC és molt institucional, ells funcionen segons el 

que diu el cap, no veuen la ciutat amb les mateixes polítiques i les ciutats s’han de governar 

diferent de la política estatal, cada ciutat té unes característiques diferents, especials, com 

Lleida, que està bruta, no hi ha zones verdes, les places no són per a nens, falten semàfors, és 

fosca i això no falta a tota espanya, això passa aquí i és en això en el que ens hem de centrar i 

els partits com ERC, PP, etc no funcionen treballant així i sota el meu punt de vista el comú 

hauria de centrar-se en les properes eleccions, reunir-se amb la ciutat, ser més publicistes del 

que és el comú. Una moció de censura per a què? per a que governi el PSC? És una ciutat 

fosca. 

D’aquí al 27 no quadrarà res i després si hi hagués cap proposta consistent d’algo, ho parlem, 

però tenim clar que no té massa recorregut. 

De cara a la premsa sembla que nosaltres hem de dir algo. Assumiríem que no la farem perquè 

d’aquí al 27 no es pot. 

Recordem que ara a l’ordre del dia, els punts són els que són. I aquest tema no entra. 



A nivell informatiu el PSC ha fet una proposta i amb quin pressupost, amb quins suports, etc? 

D’aquí al 27 el PP ja ha dit que sol donarà suport si entren a govern i nosaltres hem dit que si 

entra PP nosaltres no hi som. No va enlloc. 

Sobre acordar algo amb PSC, no hi ha una negociació perquè no hi ha res a negociar. En el 

moment que hi hagi alguna cosa ho parlarem. El que pugui arribar als mitjans és aquesta 

mena de dansa i no va més enllà d’això.  

Es dona les gràcies a la gent que està als barris, David, Sergio...Es fa un agraïment retornat, el 

grup de dinamització del secà que gràcies al Comú s’ha impulsat. 

 

3. Objectius i situar-los al calendari. 

Els temes que volem que siguin centrals en el nostre programa, on volem insistir més, com ens 

situem en l’escenari polític, què volem ser? Quin és el model de ciutat, quina candidatura 

defensem, quins acompanyats volem, quins recursos tenim per a fer-ho, calendari de 

primàries, quines campanyes volem fer?  

Pensem com són els temes amb els que volem que identifiquin el comú. Tenim l’experiència de 

govern, plantejar més que un programa un pla d’acció municipal. Anomenar aquells temes 

importants, com veiem la relació amb els altres actors i quin model de candidatura volem 

presentar. 

En relació als temes ja hi ha els que ens defineixin i es tracta de veure si volem introduir algun 

tema nou. Fins ara, ens identifiquem com mobilitat i transició ecològica, participació, 

transparència, àmbit social. Aquests són els tres grans temes també Torre Salses, el POUM, 

que no s’ha entomat en aquest mandat, com a definició de model de ciutat...el tema del 

desenvolupament dels polígons amb Torre Blanca...que hem deixat de banda aquest mandat.  

Valorem si seguim en aquesta línia o com ho veiem. 

Eixos temàtics: 

L’Esquerra passa un moment delicat, no ens dediquem a les petites coses que a la gent 

l’interessen, com el fet de si un carrer està sense llum o bruta, ficar els carrers i esmentar els 

punts. No tot és negatiu, el comú és un partit molt teòric, amb les coses molt estudiades...i 

hem de trencar-ho. Quan el PSOE s’apodera de l’esquerra nosaltres ens fem petits, i no podem 

fer de muleta, hem de governar en solitari i cal que la gent se n’adoni. 

La part de l’ecologia és el que ara identifica més el comú, per la tasca feta i d’aquí es 

desprenen la resta de les coses, el model de ciutat, que es pot vertebrar a partir d’aquí, igual 

que a París o a Alemanya en les darreres eleccions municipals, i que la gent ens identifiqui com 

el partit de l’ecologia... 

Sobre estratègia, transició ecològica és una prioritat. 

Incorporar el tema de la gestió de la pandèmia, tal com s’està gestionant la cosa és un tema 

que ens condicionarà la campanya i cal tenir postures clares sobre aquest tema, encara que 

fem el plenari. I això, les factures energètiques i la pèrdua de la feina, és el que afecta a la 

gent. Tot el demés no tant. I són temes que no estem tractant perquè pensem que són 

supramunicipals. Com que la regidoria de salut pública no existeixi durant dos anys de 



pandèmia. La gestió comunitària, la salut i és una part molt minoritària del nostre eix i els drets 

civils també amb el tema d’antifeixisme. 

Primer, és tant important decidir sobre els temes en els que volem incidir, com el to, el 

posicionament, una manera, una identitat que hem de voler traslladar, decidir si volem 

governar o no. Sobre les línies prioritàries de treball, si és un plantejament feina interna o 

campanyes, si és un plantejament en clau campanyes no tindrem opció perquè el que parlarà 

ho decidiran els altres. Segurament temes com neteja foscor estaran constantment en les 

agendes dels mitjans i ens toca posicionar-nos i no són com els temes nostres i hem de generar 

algo per a treballar perquè serà útil per a posicionar el comú. 

Crec que medi ambient és un, lo de la pandèmia no ho tinc tan clar que hagi de ser un tema de 

municipals, però depèn de com vulgueu fer-ho. 

Tenim excés de temes. Si és veritat que hi ha temes que cal consensuar el posicionament, 

temes de neteja i serveis que no toquem tant, el central crec que és de model urbà, el 

POUM...essencialment no crec que hagi de variar gaire el que va dir en termes generals. 

Representa rigor, radicalitat, honradesa i tot i que de vegades ens porti a situacions de crisi de 

govern, és el que som i no hem de canviar de bandera. Dins de les nostres capacitats treure 

rendiment a l’expertesa, a major coneixement dels diferents temes i reconèixer que estem 

més cansats. No veig debat amb els eixos perquè aquests ja hi són. A més no s’entendria que 

tots els eixos que hem defensat ara en renunciem. El que si que cal és establir, que ens fa falta 

publicitat i som molt rigorosos però falta una gestió més publicitària i requereix més recursos 

igual que el debat per a mi, seria més una qüestió tan de continguts, sinó de capacitats i 

escollir i quina feina toca fer ara i quines capacitats tenim per a fer-la.  

Sabem que tenim un programa que hem d’ordenar sobre tota la info que tenim de cadascun i 

ordenar-ho de manera que sigui publicitari. Ens falta recollir, endreçar càpsules de discurs i de 

proposta, que si que és veritat que hem de començar la campanya ja. 

S’hauria de fer una campanya més populista. La ciutat com el que es veu. Ciutat bruta i fosca. 

Està molt bé la sostenibilitat i tot el discurs del comú, però els temes que ja coneixem són els 

que donen reacció a les persones, la gent pensa en un partit reaccionari, anti sistema, ha pogut 

arribar a un govern central, autonòmic i està a diferents ajuntaments com a partit en coalició. 

No potser que en un creuament de Prat de la Riba amb Princep de Viana ens juguem la vida, 

perquè no podem travessar. Que estigui fosc, mal il·luminat. Que ens faci por arribar de nit a 

casa. Que sigui sostenible etc ja ho sabem, cal ajustar-ho a la realitat, a la ciutat. 

Sobre el parlat, recollim que mantenim els temes prioritaris del comú de lleida, dels que ara 

no tindria sentit desvincular-nos: àmbit ecologista i de mobilitat, afegint aquesta visió més de 

temes específics, que a pressupostos si que vam batallar més com il.luminació, propostes de 

resolució a carrers concrets, més pressupostos amb neteja, revisió de contractes, i el que 

comentem aquí és de reforçar aquesta part. Com a tema nou, el de salut i drets civils i 

antifeixisme no tenim tan clar que sigui un tema prioritari, però si ens ha d’ocupar. 

Hem de tenir un pla d’acció a tots els àmbits enlloc d’un programa.  

Sobre el tema de qüestions concretes de ciutats, com fem per a que el contracte d’ilnet que és 

un contracte de serveis i cal una voluntat de gestió d’aquest contracte, motiu pel qual la ciutat 

està neta. Aterrar més al concret. Retomar les visites al barri. 



Abans era una ciutat grisa, densa i de cotxes i nosaltres hem de contraposar aquests models 

que va en contra de les butxaques dels grans tenidors.  

Un tema important serà la gestió de l’alberg de Pardinyes, tenim un posicionament clar sobre 

la reducció de places. Reivindicar el nostre posicionament i obrir a reduir les places de l’alberg 

i parlar-ho tot. Si vox aconsegueix entrar a l ajuntament serà per aquest tema. 

Hem de focalitzar-nos en el que ens representa, tota la resta de partits...hem de ser aquest u 

per cent el que disti la diferència. No cal tornar a qüestionar el tema de l’equipament, no cal 

parlar-ho més i hem de defensar-ho. Aquests coletazos venen perquè no tenim assumit això i 

ens ha portat a donar voltes. Crec que amb el tema de les respostes hem de ser totalment 

meridians. 

Anem amb la mateixa línia, hem d’anar a guanyar, com un partit que hem de governar en 

solitari, hem d’anar també al punt del populisme i que hem de concretar, que el comú va en 

contra dels centres comercials com s’ha comentat...cal defensar el pla de l’estació i atreure 

gent a la ciutat i defensar-lo perquè la gent si que vol anar a comprar, no semblar contraris a 

centres comercials mitjans ficats dins de la ciutat. Cal transformar la ciutat en una lluminosa i 

amable, especificar carrers, com ho faríem a les escoles, fer un rentat de cara a la ciutat de 

Lleida....  

Crec que si parlem del Comú com una formació on la participació és tant important, intentaria 

que la ciutat se sentís còmplice del que es fa. Si la ciutat està bruta, no sol és per un contracte, 

és que no tenim que embrutar-la, entre tots. Estimem Lleida i aquesta seria la publicitat que 

faria, en tots els àmbits i temes: plàstics, comerç...etc. Fer participar la ciutadania de la realitat 

concreta que tenim, la que es veu, no tot és responsabilitat política, la ciutadania també ha 

d’entendre que té part de responsabilitat i que entre tots podem fer-ho, en positiu i fer sentir 

a la gent que amb el comú,  hi ha un canvi (en la manera de fer política, no tant prometre). 

D’altra banda per a mi els temes que parleu són transversals i no es poden ficar en calaixos, 

tots beuen uns dels altres, no es poden encasellar: ecologia, economia circular, mobilitat, 

urb...tot és model de de ciutat... 

Agrair el treball fet i tota la feina que es fa i es una feina molt necessària. Introduir la 

importància de la transició ecològica i que ha d’ocupar el comú de Lleida i que la forma de fer 

dels altres no ens ha  de fer perdre pistonada. Hem d’anar bastant a més i aterrar en coses 

concretes i haver-ho fet ja, com plantar arbres. Aquesta concreció és una transformació i 

arriba a la majoria de les polítiques, el medi ambient, transport públic, incidir que sigui aquest 

el gran ítem i que no ens conformem de no anar a més. 

D’acord amb moltes coses dites, programa d’accions perquè vol dir compromís i proximitat. 

Diferència amb altres programes més generalistes. La pandèmia s’utilitzarà de manera 

populista. Que ha fet l’ajuntament i que no ha fet durant la pandèmia i a nivell de carrer 

tothom ho comenta. Model d’atenció primària, agent emocional, model de gent gran i model 

de residència a la gent gran, sobre les dos residències que s’estan construint perquè cappont 

té la seva residència privada, mercantilista on no tothom podrà accedir, llocs treballs precaris. 

La gent gran no es comenta. Les famílies de Lleida són incapaces d’unir-se, facilitar un foro per 

a que les persones que treballen a les residències tenen por. El model d’alberg marcarà també. 

L’ajuntament és desvincula perquè per competències no ens toca, però el fracàs de la sanitat 

pública ha fet proliferar les assegurances privades. No ha hagut cap tipus de crítica amb el caos 

hagut rotund. Coses de proximitat són importants. Compromís també de mantenir-ho net. 

Auditoria econòmica sobre els contractes de neteja. I són temes de proximitat. 



Tenim un seguit de prioritats que s’hauran de vertebrant en discurs comunicatiu i comissions 

de treball. D’altra banda això que s’apuntava sobre com ens situem en relació als grups polítics 

actuals i en relació al que volem ser? 

PSC abans més confrontatius. Amb ERC i Junts hem sigut molt crítics amb Junts i més benèvols 

amb ERC perquè hem fet els acords amb ells. C’S i PP obviat totalment. La CUP existeix però no 

tenim cap relació ni discurs, com si no hi fos. Davant aquest mapa com  ens volem situar. 

Obrim torns de paraula: 

Volem guanyar les properes eleccions municipals? Sí. Ens hem de visualitzar com qui ens ha 

d’ajudar a governar la ciutat. Fins a que podem renunciar per a que l’Elena sigui l’alcaldessa. 

Em sento amb qui calgui si podem arribar aquí. 

Cal veure si en aquest any i mig canviaran els elements existents, la resta és el que ja sabíem. 

Tenim un PSC que encara vist el que ha passat, li falta molta travessia però el que si és una 

necessitat d’apropar-se. Està iniciant un camí que ha de patir moltes ampolles, però que ho 

han de fer i iniciar aquest camí. Vaticino que el comú té uns reptes en que el nostre lloc està 

definit, opció valenta, honrada, de garantia...més certa serà la transformació de la nostra 

ciutat. Tothom té clar quin és el model del comú.  

Com a guanyadors ara pensar que guanyem ens falta molta feina però si veure’ns com a 

crossa. Hem de situar-nos com a opció per a si mateixa, l’espai que tenim és aquest, de 

garantia de canvi. Difícil com mantenir-ho amb els que som i sembla que hem de ser un 

complement i fugir d’això. Està bé mantenir una línia més confrontativa i dubtes de com hem 

de modular la critica col·laboració amb PSC i ERC. 

L’actitud de la CUP amb nosaltres és bastant negativa. No sé si ens hem de plantejar algun 

tipus d’estratègia. Si volem alguna força guanyadora a la força d’ERC o PSC, potser hauríem 

d’establir alguna forma de força conjunta malgrat les incompatibilitats. 

En un món ideal seria anar amb la CUP. Sobre tota la negociació de partits ho veig de 

campanya, de final o avanç de campanya, el problema que tenim és de recursos humans i 

motivacionals. Sempre ens hem presentat per a governar la ciutat. L’estratègia que hem de fer 

servir, dins del desert que hi ha a Lleida més enllà de la seva zona, l’estratègia d’obrir 

l’organització, una formació ciutadana. Es molt difícil saber quin entorn social ens pot 

alimentar i intentar tenir un mínim de gent per a fer campanya i tenir primàries amb gent amb 

capacitat d’arrossegar. Intentar identificar quins grups socials podem moure, sobre habitatge 

els que conec són antisistema, rascar amb qui podem anar, ser sincers, el comú és una eina, 

que ens ha anat molt bé però que es pot reformular obrir amb l objectiu clar de servir a la 

ciutat. 

Es cert que el comú ho té molt difícil per a guanyar en solitari, però s’ha de sortir a guanyar. 

Després si passa equis es fa o s’acorda el que sigui ja és un altre tema. Imatge de guanyador. 

No és flipar-se ni auto enganyar-se, l’opció real de que siguem en segona posició a PSC i 

governar de manera alternativament. Cal pensar en aquests termes, és una opció impossible. 

No som ni PSC ni ERC ni altres. Som nosaltres. No expliquem com ho hauríem de fer els altres, 

sinó el que farem nosaltres. El nivell de coneixement que té la gent del Comú no és el mateix 

ara que abans. 



Com apropar-nos. Hem perdut moltes energies en confluències i això és molt negatiu. En 

aquestes properes eleccions caldria gastar aquesta energia atansant-nos a la gent. 

Entenc tota la preocupació perquè ens veiem més dèbils que abans. Anar a vendre un 

producte sense pensar i dir que el nostre és el millor, no. S’ha d’anar a guanyar amb l’esperit 

de guanyar i ja veurem que passa. Mirar de baixar més al carrer. No només els regidors.  

S’ha d comptar amb tothom, amb les confluències germanes, amb les que podem estar i estem 

molt d’acord, no ho deixaria de banda. 

Sempre he estat optimista i crec que per un cantó si estem més cansats però també tenim més 

força que abans, la penetració a la ciutat és molt més forta, més coneixement de la ciutat, del 

govern, hem governat, ara sabem com funciona la ciutat i ens dona molta força i plantejar una 

opció de govern, altra cosa es que tinguem la força per a convèncer a la ciutat de que ho 

podem fer. Requereix de mans, aliances, carrer i ens els últims 15 dies s’han apuntat tres 

persones als voluntaris. A la darrera reunió de voluntari va vindre una persona i recuperar i fer 

aportació de gent. La relació amb la resta de forces, està clara, la nostra frontera de vot, 

sempre rosarà ERC i PSC. El PSC ha fet una oposició inexistent i ERC ha gestionat àmbits 

pèssimament.  

No tenim la força per a governar ni per a convèncer...ara mateix no som gent ni per omplir una 

llista per exemple. Ara mateix. No per a presentar-nos i convèncer la ciutadania, si que cal tenir 

aquesta mentalitat. Però veient el panorama totes les formacions fatal. Hem de poder fer-ho 

però no podem no ser realistes. Cal explorar ja a tot arreu on creguem que pot haver gent que 

ens doni força, mans, intel.ligència, carisme, tot això ho hem de buscar  no ho tenim.  

Ens haurem d’enfrontar a una sensació d’agotament per la pandèmia. Calen energies per a 

poder fer front i canviar-ho. 

De lo que hem anat dient, presentar-nos com a força de govern, rigorosa, honrada, amb 

capacitat, necessitada de més força i aquesta apertura cap a sectors socials, obrir-nos a més 

entorns socials. Si ens situem aquí, crec que amb el tema que tenim davant de la moció de 

censura ho hem de tenir en compte, ser més confrontatius amb el PSC i deixar-ho clar. La 

situació ens obliga a situar-nos en un panorama més confrontatiu. 

Sobre el tema de la gestió de pandèmia ho tindrem difícil el poder fer trobades. Si cal ser a 

l’exterior a l’exterior i hem de canviar tot, online ha destruït el teixit associatiu a tot arreu i ser 

una mica agosarats i acabar amb aquesta dinàmica. Ens condicionarà i estarem com a les 

autonòmiques.  

Tipus de candidatura i accions. 

Directament plantejar-nos accions, si necessitem modificar el model de primàries que 

teníem... 

Opcions de candidatura: plantejat si presentàvem com a força de canvi amb entorns socials. 

Mantenim el model que teníem, situació de confluència actual (revisar acords econòmics) i 

anem a buscar persones que hi puguin anar en una candidatura, si pensem que hem de 

modificar alguna cosa del model de primàries. Llista....pensar si ja tenim les eines, etc. Podem 

encomanar que es prepari algo al model organitzatiu de primàries... 

Com a grup polític ens estalviaríem les signatures, explicar més el programa que no pas estar 

demanant signatures. 



Plantejo que presentar-nos com a partit instrumental amb altres forces, ha permès que l’elena 

sigui diputada, ha estat molt interessant i potent, ens permet mantenir aliances. 

Constel·lacions de comuns i no tenir reticències ja passades. El tema de primàries si anem a 

sumar gent influent, genera dificultat buscar gent a fora, les primàries s han de mantenir però 

el reglament hauria de tenir alguna cremallera amb algunes persones que anem a buscar a la 

llista, que hi hagi una comissió de treball que prepari la modificació al reglament. Que es tingui 

en compte la participació a plenaris, reunions....sobre les signatures s’havia fet com a 

agrupacions d’electors però ara no sabem si caldria. Seria més interessant aquesta energia per 

explicar-nos. 

Reformular el procés de primàries, sis o set persones, amb un mínim de formació, elements de 

validació lo més garants possibles. El que cal es veure si en aquesta candidatura els acords 

econòmics, revisar-los i tancar ja el debat i no podem perdre temps amb debats identitaris del 

propi espai i tancar als diferents actors, repetim formula, revisem allò que s’hagi d ajustar i ja 

està. Més suport dels actors. Que es reverteixi amb recursos econòmics. Cal començar ja veure 

qui es pot presentar, de nosaltres i d’altres. La gent s’ha de buscar ja amb la gent ja formada i 

amb un compromís ja i requereix un temps. S’ha de tancar l’acord de confluència. No cal 

perdre actius, Sergi, Elena...com encarem aquesta pèrdua de lideratges, experiència, debat 

que entorn les primàries hem de tenir i valorar. Com aconseguim que els perfils no es perdin. A 

veure quins actius tenim i sinó, demanaria que el sergi estigues a la llista. 

No cal anar a buscar a ningú, en les confluències, ja estan aquí i els que no estan ja veurem per 

què no venen. A nivell de com adaptem les noves realitats de la candidatura, cal limitar el 

nombre de persones que participen, val la pena pensar com millorar el procés de validació. 

D’acord que impedir que candidats que ja s’han presentat puguin tornar a presentar 

descapitalitza, és important que les persones que puguin repetir, cal una modificació del marc 

organitzatiu.  Idea de crear una formació de candidats, de legislació municipal, de 

funcionament de l’ajuntament i oferir gratuïtament a tothom que es vulgui presentar: 

acadèmia de formació com a candidats al comú. Ens pot servir per a identificar gent i si hi ha 

algú dins del comú que té ganes i la gent que hagi pogut assistir pugui tenir uns coneixements 

abans de començar. 

No sé si hi ha cap estratègia de canviar les coses, però sinó mantindria les formes de 

confluència, revisar acords econòmics, però el dubte de signatures. Dos campanyes de carrer, 

una de recollida de signatures i un altre de primària. Potser aquesta part ens dona una excusa 

per anar al carrer, si eliminem signatures, millorem procés de primàries i valorem de quina 

manera fem la presencia al carrer. Potser si estaria be eliminar les signatures. 

Elena diu que deixa la porta oberta a allargar un mandat més però no sap encara. Garantir el 

traspàs informació i tot el capital que aporta el Sergi. Hi ha el grup de confluència jove que va 

per lliure i tenir-los en compte. Col·laborar amb candidats, campanya, primària i sumar a 

l’espai gent jove. 

En quant al sistema de primàries, sortir al carrer, esforç extraordinari per a fer més política i 

campanya, eliminaria aquesta part de signatures, si hi ha ningú que es pogués presentar, 

obriria la porta. Mantindria els capitals que tenim Sergi i Elena, primers de llista. Des de Podem 

no tinc noticies de res nou, entenc que confluència continua i en quant a lo econòmic s’haurà 

de parlar. 



Lo de les signatures no cal fer-ho. Substituir el motiu, primàries. Reforçar i començar-les molt 

abans. Començar a presentar candidats. Fer la feina ja de qui vol i definir el tema de la 

formació, empoderar-se, la confluència igual, posar-nos en contacte i saber que cal i començar. 

Caldria ser molt polits en com es canvien els codis ètics i tal per tal que el Sergi o qui sigui 

pugui estar dins les llistes, més enllà dos mandats i explicar-ho molt be. No faria cap concessió 

de tracte de favor. Si arrossega vots guanyarà les primàries. Són per escollir posicions, les 

primàries. 

Amb això de que el Sergi no es pot tornar a presentar i la gent pot dir que tal i tal...també és 

veritat que si el Sergi marxa és un actiu molt important, es com si ens quedéssim orfes. Llavors, 

si se té que preguntar a la gent una moratòria per al sergi. 

Sobre aquest tema simplement aclarir que el marc organitzatiu permet que el Sergi es torni a 

presentar si l assemblea ho considera. Ja ho valorarem. Faltarà veure si ell es vol presentar o 

no, si hi ha molta gent es vol presentar o no, etc. No cal cap canvi normatiu. 

Millorar el procés de les persones que es presentin amb l’acadèmia de candidats, mantenir 

l’acord de confluència, per part de CeC també s’aposta; limitar el nombre de gent que es 

presenta a les primàries, pensem d’aprofitar el coneixement i iniciar ja el tanteig de les 

persones per a llistes... 

Donem per aprovat aquest calendari bàsic adjunt i a partir d’aquí modifiquem. 

Encomanar el completar aquest calendari a Enllaç així com les altres tasques, faltaria ajustar 

mesos, afegir altres coses i l hora que és, des de que Enllaç s’organitzi i ho exposem. 

Tanquem la sessió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


