ACTA ASSEMBLEA DEL ComúdeLleida
27-1-19, 10h al local del ComúdeLleida.
Es comença l’assemblea que bàsicament ratifica la feina feta de fa molts
mesos i servirà per seguir treballant.
1r-Aprovació de l’acta anterior. Es dóna per aprovada.
2n-Rendició de comptes, amb una memòria actualitzada. La memòria de la
tasca realitzada 2015-2019 que s'ha lliurat recull des del principi del mandat
fins ara, però sol repassarem des del mes de setembre del 2018 quan es va
realitzar la darrera rendició de comptes, fins a principis de gener de 2019,
abans de l'enviament de la convocatòria de la present assemblea.
Són 4 mesos de treball en els que
S'ha assistit a presentacions, taules i jornades com la presentació del Pla
Estratègic de Cultura, diverses taules sobre discapacitats i habitatge, jornades
d'economia circular, ciutats compassives, mort digna, premis a l'associació
antisida, s'ha assistit al memorial Hortènsia Alonso, inauguracions de la
universitat entre altres.
S'ha participat de mobilitzacions com les de la Plataforma Lleida Lliure de
Franquisme, Marea Groga amb el tema del decret dels menjadors, la Marea
Pensionista, Mariola en Moviment, Arrels amb tema de persones sense llar i
l'Adhesió a la petició per la reforma horària.
Reunions amb entitats esportives com la del Tir amb Arc i el FIF Lleida;
Animalistes per la situació de la canera; Sindicats com Afill i comissions
obreres; amb expertes en l'àrea de la prostitució i s'han mantingut reunions
amb la Sara Mestres, regidora de seguretat ciutadana i amb l'intendent en cap
més tècniques municipals; Plataformes ciutadanes com Mariola en moviment,
per la circulació en patinet i amb comerciants de la zona alta, fira de Lleida,
entre altres.
Les propostes s'han focalitzat especialment en les àrees d'urbanisme i
igualtat, malgrat es continua insistint contra la pobresa energètica i
per l'habitatge social.
Dins d'urbanisme, implicant també mobilitat, medi, economia, drets... I tot el
que implica el model de ciutat que el comú defensa, hi ha la tasca per aturar
el POUM, mitjançant un treball de carrer, als barris, per donar a conèixer la veu
del Comú sobre el significat de l'aprovació del nou planejament, també una
campanya de crowfunding per col·laborar en el contenciós administratiu
interposat.
S'han presentat mocions contra la publicitat de la prostitució i s'ha aconseguit
que hi hagi una ordenança de paisatge que la prohibeixi dins l'espai municipal,
entrant aquesta en vigor el 15 del mes de febrer; per la presa de mesures
contra la pobresa energètica, per fomentar l'habitatge social a Lleida i aquest

darrer mes de gener, contra les retallades en els recursos destinats contra la
violència masclista.
Insistint dins l'àrea de la igualtat i la seguretat de les persones, s'ha presentat
una proposta per tal les dones puguin realitzar esport a l'aire lliure sense por,
un fet que implica diferents comissions com són drets a les persones, recursos i
urbanisme. D'altra banda, el canvi de nom de carrers implica despeses als que
hi viuen i comerciants i en aquest sentit s'ha demanat una col·laboració per
aquestes persones, tant a nivell informatiu, facilitats administratives i
econòmiques. S'ha demanat que no s'utilitzi l'espai de la Llotja com a discoteca
i amb contractació a dit, i també que es tregui el distintiu NitsQ dins de la
campanya de Paeria per a la prevenció de la violència contra la dona a
establiments d'oci nocturn, com la discoteca Nuit que contracta músics que
difonen tractament vexatori cap a la dona. S'ha tornat a incidir en els passos
de vianants segurs i s'ha demanat informació sobre l'estat de les propostes
guanyadores dels Pressupostos Participatius. A l'Horta s'han reclamat els
criteris de càlcul IBI de les finques rústiques.
Finalment, com exercici de Transparència s'ha realitzat un informe de valoració
de la tasca de la comissió municipal.
De la rendició de comptes més aviat política es destacaria la feina a
l’ajuntament sobre les propostes de l’IBI, per l' important calat que impliquen,
la pressió a la ciutadania i a les famílies, impulsar valors cadastral és una
mesura que permet abaixar l’IBI al 4%. Presentació d’esmena a pressupostos
novament, que permet poder estalviar 4 milions d’euros. No és una tasca fàcil,
s'han de mirar totes les partides de pressupostos perquè a les partides que ens
donen no surt tota la informació que conté cada partida i una feina
d’investigació,
creuant
factures,
subvencions,
número
de
partida
pressupostària per veure en que s’estan gastant els diners. També el treball de
la canera municipal, va costar molt disposar del llibre de la canera i les dades
que consten ens porten a pensar una situació esfereïdora de la situació que
viuen els animals. Tota la feina prèvia de presentació d’esmenes a l’ordenança
de paisatge que s'ha comentat, com van tombar un punt de la moció en
referència al proxenetisme. Però l'ordenança ens la van aprovar i esperem que
entri en vigor a partir de la publicació al BOE i que desapareguin els cartells
dels prostíbuls...i contribuir en aquest tema i contra la cosificació de la dona.
Es realitzen preguntes:
-Sobre les sales de jocs al voltant de les sales d’estudi, centres d’estudi s'ha fet
algo? No. Prenem nota.
-S’ha fet algo sobre els temporers i la campanya d’estiu?
Es va fer per un alberg digne, una campanya pels treballadors durant la
primavera i estiu però després de l’estiu deixa de ser notícia i es deixa de
treballar. Durant el 2015 vam treballar a fons tota la comarca, informes i
propostes sobre temporers i pensem que la solució passa per fer una alberg
com fan en tantes altres administracions. Els temporers han de tenir llocs de
treball dignes, no són indigents, són treballadors
-Hi ha moltes queixes sobre el tracte dels treballadors d'atenció social, què en
sabeu?
A través de la nostra actuació s’ha pogut incidir en l’atenció social i col·lectius
més vulnerables. S’han aprovat dos mocions en respecte la pobresa
energètica, però no s’han fet les campanyes demanades sobre conscienciació

sensibilització i informació. Els professionals estan infradotats, fan tot el que
poden però no hi ha recursos. Desbordament. El pressupost és minúscul davant
la situació d’emergència existent. Malgrat això els tècnics considerem que fan
el que poden.
3r-Ratificació acord candidatura:
A la darrera assemblea semblava que podíem ampliar la candidatura. Tan la de
gener com setembre per part del Comú s’havia encomanat poder assumir
aquesta confluència, marcant alguns requisits, mantenint les característiques
del funcionament però canviant la forma jurídica. També es volia recollir
aspectes més positius de l’agrupació d’electors, com la recollida d’avals. Voler
mantenir sistema de primàries, que no hi haguessin quotes...hi havia una
voluntat de tots els actors d’anar junts i sol faltava acordar algunes coses.
Hi ha la demanda de què hi hagin candidatures unitàries d’esquerres per fer
front a les dretes enquistades. L'Esperit per sumar forces per fer la ciutat entre
totes i tots, fer un projecte que vagi més enllà, d’empoderament ciutadà.
Acords de Candidatura
S’estableixen els acords de candidatura següents amb Catalunya en Comú i
Podem, que han estat ratificats per cada una de les organitzacions que
conflueixen en l’assemblea del Comú de Lleida, i que són ratificats per la pròpia
assemblea del Comú de Lleida:
• El funcionament de la candidatura es regirà pel Marc organitzatiu, la Guia
de participació i el Model de primàries, aprovats en les diverses
assemblees obertes del Comú de Lleida i emmirallats en els models de
les ciutats i pobles del canvi.
• La candidatura es presentarà com a partit a les eleccions municipals,
sota el paraigües de la coalició o entitat supramunicipal de Podem i
Catalunya en Comú per facilitar la representació a organismes
supramunicipals. No obstant, el Comú de Lleida adoptarà el procediment
d’aval ciutadà propi de les agrupacions d’electors, demanant almenys
1.500 avals per poder inscriure la candidatura, i n’adoptarà també el
criteri de caducitat del projecte, que haurà de renovar-se o ratificar-se de
nou en cada procés electoral.
• Caldrà confeccionar uns documents de compromís polític, amb la màxima
participació, tant de la gent d’aquest Comú de Lleida ampliat amb els
companys i companyes de Podem i Catalunya en Comú, com del conjunt
de la ciutadania. El Projecte polític i el Programa Electoral seran l’eix
vertebrador de les polítiques a desenvolupar durant el mandat.
• Les persones que, havent sigut escollides mitjançant el procés de
primàries aprovat per l’assemblea, formin part de la llista electoral del
Comú de Lleida, hauran de signar i comprometre’s a complir i fer complir
el Codi d’Ètica política.

• El nom de la candidatura és el Comú de Lleida, amb el logo corresponent,
garantint en tota la comunicació la visibilitat de les diferents
organitzacions que hi han confluït.

Comú: La valoració personal és molt positiva, treballar l’acord ha generat algun
cost però estic contenta. El ComúdeLleida al 2013 tenia l’objectiu de sumar
forces polítiques però pel camí Pirates finalment decidiren no donar suport a
cap candidatura i amb això ha caigut una peça i sap greu. El tema de
pressupostos l’ha fet en gran mesura el regidor Carlos, però finalment ens hem
de felicitar i consolidar la tasca realitzada i anar amb una candidatura per
canviar coses.
Podem: Estem molt feliços d’arribar a fer un acord per tal de construir una
alcaldia tan necessària, per canviar-la i intentar construir una esquerra real
molt desfeta amb l’itinerari dels socialistes de Lleida. El 2015 es va intentar
però no va poder ser i ara sí que construïm una força real per tal la gent de
Lleida ens pugui votar.
CeC: En primer lloc el 2015 just fetes les eleccions municipals, com a repte de
Vilafranca en Comú ens vam trobar amb Lleida, imaginant un projecte que
justament va ser CeC. Per a Vilafranca el ComúdeLleida sempre ha estat molt
important. Ens hem de felicitar perquè no és fàcil arribar a acords per treballar
conjuntament amb la conjuntura externa existent. Es importantíssim
l'aconseguit i dóna una imatge i una aposta per la unitat que hem de valorar no
sol per Lleida sinó pel conjunt de Catalunya. La feina feta des de Lleida i la
realitzada com a regidor de Vilafranca en Comú, ha estat una excepcional,
perquè hem volgut, sense estar al govern fer una oposició amb alternativa i
això és importantíssim per preparar el salt a l'alcaldia, al govern. No cal dir que
el Comú de Lleida és un dels pals de paller de CeC, i a més, en el cas de Lleida
això ens col·loca en una posició de sortida d’aspirar a l’alcaldia, sent la manera
en què la majoria de totes aquestes propostes fetes es puguin tirar endavant.
No volem estar en el poder perquè si, sinó perquè és necessari per canviar la
ciutat. No sol perquè els nostres objectius són canviar la ciutat sinó perquè el
camí agafat també és un altre. La manera de fer és important: participació,
transparència, contacte directe amb veïns, no sol és canviar la ciutat, és fer-ho
per camins diferents perquè no pot haver-hi canvi sense agafar un altre camí.
Des de CeC i Vilafranca en Comú considerem que esteu treballant per a una
candidatura transformadora i guanyadora.
Torn tancat de paraules:
L’assemblea passada ja vaig comentar lo content que estava, com hi havia
ganes, gent treballant i el cert és que anem per bon camí, ja fa 4 anys, ja ho
havíem viscut quan ens havíem trobat, des del franquisme que no teníem tota
l’esquerra unida en una taula, però les bones intencions van acabar amb
nosaltres, no era el projecte o no era el moment, tal i com parlàvem a
l’assemblea anterior, sé perfectament el que hi ha i és algo més. De què hi ha
algun alguna tensió, no, segur que n'hi ha hagut moltes i no ha estat fàcil
perquè tots hem hagut de renunciar a coses, coincidim en molts somnis però

tenim la necessitat de sentir-nos particulars i n'estem orgullosos i renunciar
costa molt, però l'agraïment que tothom expressava és molt bèstia i s’ha parlat
també de dinerets, que són importants pel funcionament de les organitzacions,
i les sigles. I nosaltres mateixos, ser ara un partit i deixar de ser l'agrupació
d’electors de la que tan orgullosos estàvem...clar que costa, però ara queda
mantenir tot això aconseguit.
Ja ens coneixem de fa més de quatre anys, a la plataforma, treballant junts, i
vaig escoltar la música que em va engrescar molt em vaig incorporar de ple
per fer la confluència. Érem nou organitzacions disposades i el resultat va ser
de més ombres que llums, malgrat vaig estar fins a darrera hora intentant
quadrar aquest projecte. El treball que heu fet alguns de vosaltres, i avui
després de tants anys de lluitar per aconseguir-ho veiem com això avui és més
que necessari: veiem una dreta i una extrema dreta disposades a tot, el tema
independentista és una mera excusa. Jo vull crear un país democràtic, el fiasco
és aquesta democràcia burgesa amb tints neofranquistes que ara vivim. Si no
unim aquesta esquerra, malgrat que discrepem que és bo, i no ens tractem
amb carinyo, amb menys Telegram i més presencial, no hi haurà manera de
reaccionar al davant d'això. I jo aniria a per totes i a confluir amb tota
l'esquerra existent, Crida, ERC, i tots els que estem en contra de la dreta
existent, perquè no estem per a que nosaltres en particular vivim millor, sinó
per a que tots estem millor.
Per al·lusions: la feina ha estat molt bona sobre l’acord, però en referència al
que comentava el company, a nivell informatiu, d’ampliar horitzons ens hem
reunit amb la CUP i ERC i els hi hem plantejat pactes de govern i postelectorals
i continuem treballant la comissió de confluència per tal de consultar els nous
actors i estem d’acord en tenir-los en compte i les relacions considero que són
molt positives i continuem treballant.
Ratifiquem l’acord de candidatura per consens de tota l’assemblea.
4t- Constitució de la comissió electoral i comissió de campanyes:
Seguint el marc organitzatiu, es constitueix la comissió electoral integrada per
Laura Bergés, Josep María Perera, Amaia Rodrigo, Teresa Estany, Sònia Sanz i
Joaquim Manau que han contactat amb tota la gent que s’ha presentat.
També es constitueix la comissió de campanya que recollirà i coordinarà la
tasca de voluntaris, programa, confluència i comunicació. La integren Alfred
Sesma, Sergi Talamonte, Josep Maria Perera i Judith, la nova persona de suport
campanya i comunicació, de moment fins a les eleccions.
Es demanen disponibilitats per a disseny, redacció...
Aclariment sobre el tema:
La campanya haurà tema de carrer, parades, en marxa lo del POUM que ho
aprofitarem per campanya, tenim molta feina, preparar vídeos, grafisme,
xarxes socials, si hi ha gent amb habilitats de disseny, etc recordar que qui
vulgui treballar en programa també us podeu incorporar, dins de la comissió de
campanya també, hi ha el grup programa en contacte amb campanya per tal
sigui aquesta acorde... i fa falta gent.

Més enllà que la gent s’incorpori, tindrem primàries i calen voluntaris per les
taules, farà falta molta gent, imaginem moltes taules al carrer, sortim amb
força, i ens imaginem un procés in crescendo . Per tal d'estar a les taules de
votació reserveu els dies i apunteu-vos.
Es decideix avançar el punt estipulat al final del calendari.
5è- Calendari
Hi ha una proposta de canvi en el calendari marcat, atès no hi ha prou temps
per preparar tot el mecanisme a temps. S'accepta la proposta següent i
s'adjunta el calendari amb l'acta.
Febrer:
VOTACIÓ TELEMÀTICA, del 16 al 24.
VOTACIÓ PRESENCIAL, 16 i 17, 23 i 24 taules al carrer. S'organitzaran
taules de votació a Lleida ciutat, Sucs, Raimat i Horta.
POUM 26 Clot i 27 Casc Antic, 19h
ENLLAÇ dies 31 de gener i 14 de febrer.
ASSEMBLEA DE PLE dia 20.
PLENS: Consell Comarcal dia 1 i Ple Municipal dia 22.
Març:
Assemblea segona volta i proclamació de la llista electoral dia 3 de
març.
POUM 12 Magraners i 13 Sucs, 19h.
ENLLAÇ dies 1 i 14.
ASSEMBLEA DE PLE dia 27.
PLE MUNICIPAL dia 29.
Abril:
ENLLAÇ dies 4 i 18.
ASSEMBLEA DE PLE dia 24.
PLE DE CONSELL COMARCAL dia 5 i darrer PLE MUNICIPAL del mandat, dia 26.
*Jornada UdL "Residu 0", també, dia 26 d'abril.
26 de Maig: Eleccions.

6è- Validació de candidatures de primàries.
Passem a exposar l'informe de la comissió electoral de primàries:
Estem a punt d'iniciar un procés de primàries il·lusionant. Fa tres setmanes, la
majoria d'aquesta assemblea no hauria apostat ni un euro que la comissió

gairebé quedés desbordada per tantes candidatures. És una gran notícia que hi
hagi tanta gent decidida i valenta, tanta gent engrescada amb el projecte,
tanta gent compromesa i tanta gent convençuda que pot aportar el seu gra de
sorra a aquesta candidatura.
Gràcies per aquesta generositat.
També és important felicitar-nos per aquesta confluència perquè, sens dubte,
ha estat un dels ingredients per a que el procés d'inscripcions hagi estat un
èxit. Sumem talent, sumem coratge i sumem ganes.
ENCÀRREC DE LA COMISSIÓ:
 posar-se en contacte amb la gent que ha presentat candidatura al primer
tram de les primàries
 fer una entrevista per conèixer la gent
 decidir el nombre de llocs en el qual es fixa el primer tram
 decidir el nombre de persones que opten al primer tram a través de les
votacions de les primàries
 determinar si alguna de les persones candidates no és apta per
presentar-se segons els criteris establerts en el reglament de primàries o
per alguna raó objectiva a considerar
 redactar un informe amb les conclusions d'aquest treball
 La comissió EN CAP CAS tria, ni selecciona la gent més adequada o
menys. No valora si una persona candidata és millor que una altra. Valora
si compleix els requisits mínims.
→ PROCÈS:
 Han presentat candidatura a les primàries per decidir el primer tram de
la llista un total de 15 persones. 6 dones i 9 homes:
- Carla Galeote
- Marina Pifarré
- Sònia Martínez
- Elena Ferré
- Helena Motos
- Carme Hernández
- Toni Ojeda
- Sergi Talamonte
- Jordi Cipriano
- Macià Pelegrí
- Alfred Sesma
- Xavi Chivas
- Ramon Mor
- Francesc Beà
- David Salcedo



Hem fet 15 entrevistes presencials.
Les entrevistes s'han basat en un qüestionari comú que requeria
informació sobre: motivacions, expectatives, capacitats, àmbits de
treball, valors que pot aportar al projecte, disponibilitat per campanya,
disposició a assumir responsabilitats de regidoria, disposició a postular-se
com a alcaldable, capacitat de treball en equip i també incompatibilitats i
riscos.



Hem informat les persones que s'han presentat de la necessitat
d'acceptar el codi ètic, el codi de participació i el marc organitzatiu del
ComúdeLleida

→ CONCLUSIONS:
 Tenim una sort immensa de la generositat de les 15 persones que s'han
presentat
 Totes i cadascuna de les persones que s'han presentat mereix estar a la
llista de la candidatura ComúdeLleida. La comissió valora que cap d'elles
presenta cap incompatibilitat.
 Hi ha més dones que homes, per tant, creiem que s'ha de corregir
d'alguna manera aquesta desproporció per tal que el primer tram de la
llista sigui totalment paritari
 Les potencialitats de les persones que s'han presentat són molt
interessants, útils i complementàries.
 El conjunt resulta d'una gran diversitat d'aspectes com l'edat, el gènere,
l'àmbit polític, l'àmbit laboral, les capacitats tècniques, els valors o la
trajectòria i el compromís amb el projecte.
 Ens hem anat adonant al llarg del procés d'entrevistes que tenim perfils
de:
 gent que ha demostrat un compromís, una capacitat de treball i
d'implicació molt important al llarg dels 4 anys de mandat, com el
Sergi Talamonte, la Marina Pifarré, el Jordi Cipriano o
l'Alfred Sesma.
 Gent que té una trajectòria vital de compromís amb la ciutat, com
el Francesc Beà, que també aporta el valor de representar la gent
de Podem, que conflueix en aquesta candidatura
 gent que aporta energia nova, jove i una perspectiva diferent, com
la Carla Galeote, o una preparació i una determinació que, amb
una mirada “neta” des de fora pot injectar més entusiasme al
projecte, com l'Elena Ferré. Les dues amb un discurs feminista
que cal accentuar i pel que hem d'apostar
 gent que coneix el món sindical i funcionarial, tan important a
l'hora de gestionar un ajuntament, com l'Helena Motos
 gent que ve dels moviments socials, que està en contacte amb
persones vulnerables, que necessiten noves polítiques socials JA,
com el David Salcedo, i que coneixen la feina de les treballadores
socials i un col·lectiu com el gitano que molts cops oblidem, com la
Carme Hernández
 gent amb una dilatada experiència en el dret i amb una trajectòria
de compromís amb la defensa dels drets humans, com la Sònia
Martínez, que treballa en projectes amb refugiats, amb Càritas i
en el col·lectiu d'Advocats per la Democràcia
 gent que coneix el món educatiu i la importància que té en la
construcció d'una societat igualitària, com el Macià Pelegrí,
Entre les candidatures, tenim gent jove i gent gran, tenim feministes,
ecologistes, persones compromeses amb els drets humans i la justícia social,
gent relacionada amb moviments socials, amb els veïnals, també gent que està
en contacte amb la pobresa, amb la vulnerabilitat que cal combatre. Tenim
gent que coneix el món de la recerca, de l'empresa, autònoms, pensionistes,
gent de l'àmbit de la salut, de l'educació, del treball social, de l'àmbit legal, de

la cultura, de l'esport. Hi ha gent republicana, independentista, federalista,
d'esquerres més radical i menys, gent que va estar davant la policia l'1O, gent
del 15M, gent de Podem, de Catalunya en Comú, un regidor del Comú de
Lleida, gent que mai ha militat a cap partit, gent que vol canviar el significat de
“fer política” i gent que està començant a descobrir què vol dir fer política.
Comptem amb persones dels moviments cristians de base, gent que treballa
amb persones refugiades, gent de la Marea Blanca per la sanitat pública, de la
Marea Groga per l'educació pública, gent que defensa la cultura com un bé
imprescindible i indestructible, gent cooperativista. Hi ha gent de l'Horta, gent
del centre històric, de la Mariola, gent que torna a la ciutat després d'anys
d'estar fora. Hi ha gent amb molt caràcter, gent més silenciosa, gent
conciliadora, gent amb més i menys ambició, persones expertes en mediació,
altres amb experiència en treball en equip, bregats en dinàmiques
assembleàries i també gent que coneix la utilitat de la disciplina esportiva i
militar. Pares i mares, gent assalariada, gent amb precarietat laboral i gent
amb altes responsabilitats, gent que ha estat a l'atur i gent que defensa els
drets laborals d'altres. Gent que sempre ha participat per millorar el món i gent
que comença ara.
Dones i homes que han posat a disposició d'aquest projecte engrescador el seu
nom i les seves capacitats. Tenim una llista diversa i capaç. I hem d'agrair a
aquestes persones la seva valentia i generositat.
→ PROPOSTA










Proposem 12 persones per a que el procés de primàries obertes triï les 12
primeres de la llista
La xifra 12 la marquen el nombre de dones. Volem una llista paritària i
s'han presentat 6 dones. Volem que entre les persones a escollir hi hagi
el mateix número d'homes que de dones.
La comissió en cap cas té la feina de "seleccionar" o valorar quines
persones són les més adequades per ocupar els 12 primers llocs de la
llista de la nostra candidatura. Això ho decidirà el conjunt de la gent que
votarà al procés de primàries.
El que sí hem fet, per assegurar el criteri de paritat i per fer el procés de
votació el més senzill possible, és determinar que seran 12 les persones
que optin a aquest primer tram de 12. Per això, hem demanat a tres dels
candidats que optessin al segon tram.
Els criteris per determinar-ne els noms han estat d'una banda, la
trajectòria i l'implicació en el projecte, la varietat d'àmbits de treball que
casdascú aporta, la diversitat d'àmbits polítics que representen i també
la diversitat de capacitats tècniques que ofereixen. I, una de les més
importants, la seva generositat de posar a disposició del criteri de la
comissió de primàries la possibilitat de baixar al segon tram. Toni Ojeda,
Ramon Mor i Xavi Chivas són, d'entre els homes que han presentat
candidatura, els que hem determinat que es quedin al segon tram.
Considerem que tenen grans valors a aportar: el Xavi Chivas és una
persona que està a dins del món de l'esport, que coneix el que pot
aportar la disciplina i l'esforç. El Toni Ojeda té experiència en el treball
veïnal, coneix bé el món esportiu i té una perspectiva espiritual. El
Ramon Mor ja va estar implicat fa 4 anys al Comú, pot injectar energia





positiva, empatia, coneixement dels barris i també treball amb joventut.
Creiem que han d'estar a la llista, tot i que els demanem que estiguin al
segon tram.
Així, a la papereta de les primàries, hi haurà 12 noms. La gent que
participi haurà de marcar obligatòriament 7 d'aquests noms. D'aquesta
manera, pràcticament assegurarem que tothom tingui alguns vots. I
també evitarem que hi hagi campanyes individuals que se centrin en una
sola persona.
El període d'inscripció en el segon tram no acaba encara. El que ha
acabat és el de la gent que va a primàries. Fins el dimarts, estarà obert el
formulari per tal que qui cregui que el seu nom pot aportar alguna cosa a
la llista, s'inscrigui. En cas que hi hagi més gent de la que es pot inscriure
en la candidatura, s'aplicaran els criteris del reglament de primàries per
tal de tenir una llista completa amb gent molt diversa i representativa,
paritària i que engresqui a la ciutadania de Lleida a donar suport al
projecte. L'assemblea haurà de ratificar l'ordre.

→ ASSEMBLEA:
L'assemblea ha de validar les persones que es presenten a les primàries.
Primer realitzaran una presentació cada persona candidata i farem un debatvalidació de les persones i de la proposta de la comissió.
Es presenten els candidats/es, un minutet c/u. Falten la Carla i el Macià dels
quals llegirem el que ens van enviar:
La Carla Galeote no ha pogut venir, és la més jove, té 18 anys, forma part de
CeC, està estudiant dret, feminista, amb ganes de treballar i descobrir la
política, família que l’anima a participar de la política, mirada molt jove neta i
amb energia. Vol treballar pel projecte.
Marina Pifarré com a candidata em vaig presentar ja fa molt temps, tenia
molta il·lusió, i treballant amb el Carlos i el Sergi em vaig engrescar.
Com a màxim òrgan que és l'assemblea i poder decisori amb tot el respecte
m'he presentat com a candidata a primàries. Vinc de la natura, de l'espai obert,
del treball dur, d'agrupar consensos i de les minories. Això m'ha fet forta,
decidida i valenta. El ComúdeLleida m'ha donat l'oportunitat d'estar amb una
comissió a l'ajuntament i allí he après a negociar, a proposar, a decidir i
sobretot a participar. Sóc dona gran amb experiència, he lluitat per visualitzar
el treball de les dones pageses i ramaderia Pifarré. M'agradaria una Lleida amb
respecte cap el medi ambient, recuperar el seu patrimoni, millor transport
públic, oportunitats a les petites empreses, ofertes gastronòmiques amb la
marca horta, més espais verd, trauré trànsit al cas antic. Sóc amable,
femenina, propera, empàtica em presento per sumar amb les candidates i
candidats a una Lleida pel canvi, però no un canvi de govern qualsevol, sinó un
canvi real.
Sonia Martínez, vengo del mundo de la abogacía durante 25 años, nunca me
he dedicado a la política, no tenía intención de presentarme pero gracias a las
compañeras, estoy feliz y contenta de participar. He trabajado en la defensa de
las personas más vulnerables, extranjeros, inmigrantes y refugiados, no he
tenido tiempo de política, he militado en Iniciativa, en EnComuPodem y ahora

en este espacio, que creo que va a ser la clave. He visto muchas cosas que no
me gustan de la acción política de la Paeria y este es nuestro momento, vamos
a cambiar las cosas, vamos a hacer historia y agradezco que han decidido
hombres ceder su espacio para que mujeres podamos estar ahí.
Elena Ferré. Elena Ferré. Tinc 26 anys, sóc graduada en dret i tinc un Màster
en gènere i polítiques públiques per la Universitat de Lleida, exerceixo com a
Assessora Legal i Agent d’Igualtat. Com a jove em preocupen i m'afecten les
polítiques municipals que fan que els joves no puguem fer el salt a la societat
adulta, un exemple d’això és la falta de promoció de lloguers joves en la
Regidoria de Joventut. L'any 2017 tan sols es van posar a disposició dels joves
menors de 29 anys un total de 11 pisos de lloguer, havent-hi 4700 pisos buits.
Vinc del món del voluntariat, de l’esplai, del consell de l’estudiant, del debat
universitari i actualment del Banc del Temps de Lleida. Vinc de casa meva, de
Lleida, les meves arrels són lleidatanes. Estic en contra de les mega
corporacions que fan perdre a la nostra ciutat la seva identitat. Estic molt
il·lusionada amb el projecte, sóc jove però compromesa, em poso a la vostra
disposició per intentar fer de Lleida una ciutat millor.
Jordi Cipriano: vaig estudiar enginyeria industrial, treballant en recerca a la
universitat, especialitzat en els temes d'eficiència energètica...M’estimo molt la
ciutat em sento molt acollit i m’he presentat perquè aquest és un projecte que
m’il·lusiona, després de sis anys remant que encara em pugui emocionar és
increïble i tornant a l’origen un grup de persones que volem canviar la ciutat,
on les que formem part ens arrisquem, em dona piles, energia i aquest
projecte s’arrisca, estem portant un contenciós administratiu contra un
ajuntament sense un duro! Som un projecte únic, no conec cap ciutat catalana
que ho estigui fent, cap organització política municipal que ho estigui fent i
aconseguirem l’alcaldia de Lleida i farem història.
Francesc Beà: Avui és un gran dia, en trobem aquí varies famílies polítiques
que hem estat capaços de confluir en una sola candidatura, demostrant que
tenim capacitat de governar la nostra ciutat, si més no, d’influir en el seu
disseny i governança.
Penso, que els eixos principals i fonamentals del nostre programa han de ser
primer les persones, treballar perquè els més vulnerables assoleixin més
seguretat i assossegament, treballar per transmetre il·lusió i esperança a la
nostra gent, treballar per fer de la nostra ciutat un lloc agradable on la gent
s’hi senti còmoda i segura. Sempre les persones.
És fonamental posar al centre de la política, a la gent que pateix, que no arriba
a final de mes treballant per un salari precari. Als joves que encara no han
pogut iniciar-se en el món del treball, perquè les feines que assoleixen, son
precàries i res tenen a veure amb la seva preparació. Als treballadors, que en
les tres quartes parts de la seva vida laboral, s’han quedat a l’atur amb poca
esperança de tornar a treballar. Als treballadors pensionistes i vídues que no
poden encendre la calefacció a l’hivern, per manca de recursos i que per
dignitat personal, no s’atreveixen a demanar ajut, desprès d'haver-se deixat la
pell per la prosperitat i enaltiment del país.
Treballar per la seguretat jurídica, política i econòmica de les dones
maltractades.
En definitiva per la gent. La gent necessitem viure amb seguretat, amb il·lusió,
amb esperança, per això necessitem millorar els serveis socials al nostre

ajuntament, dedicar-hi més recursos i fer un seguiment de nivell polític per
optimitzar-los.
Cal millorar la cara de la ciutat, dinamitzant els carrers, amb un comerç de
proximitat que generi empatia i a la vegada economia local, llocs de treball,
etc. Millorar les places i zones d’esbarjo per fer-les més atractives, netes,
cuidades, segures i sanes. Millorar la vialitat de carrers i avingudes, prioritzant
les zones dedicades als vianants. Cuidar l’arbrat per tal que durant l’estiu es
pugui passejar sota els seu paraigües solar. Fer dels serveis públics una
responsabilitat de tots, així doncs treballar, perquè el servei d’abastament
d’aigua potable, el transport públic i tots els serveis de primera necessitat
retorni a mans de la primera administració, que és l'ajuntament.
Per aconseguir tot això, és necessari buscar la màxima participació de la gent,
encara que ara mateix, molta gent no mostrin massa interès, la qual cosa és
normal, mai des de la política local s’ha contemplat la participació com una
eina de civisme i de construcció social.
No ens han deixat participar del seu regnat de taifes, perquè així han pogut fer
de la nostra ciutat la seva parcel·la de propietat, venent-se bona part de la
nostra il·lusió, de la nostra esperança.
David Salcedo: tinc 35 anys, soc més feminista que qualsevol de les que hi
han aquí, la meva àvia és el meu referent, no penso en mi, penso en tots,
gràcies al Cipri, la Victoria, l'Helena que en el seu dia em vam dir que a per
totes. Hem construït una moció per tal les persones puguin estar
empadronades, escolaritzades...no ha estat sol feina del Comú, és de la gent
del carrer, la gent del carrer que ha contactat amb la gent del Comú. Hi ha gent
que abans no creia en el Comú però ara hi ha gent que si i es necessita gent
dins i fora de l’ajuntament i es pot fer, es pot estar als dos llocs. Gràcies.
Helena Motos: M'he animat a presentar-me perquè ha arribat el moment, la
gent del carrer pot veure com es pot estar dins de les institucions i aquesta
immersió s’ha de fer, s’ha arribat a un consens. Tota la vida he anat
contracorrent, no d'extrems, sinó de grisos, em dedico a negociar, a mediar
durant tota la meva vida sindical i els poderosos no creuen en la força que
podem tenir. Soc especialment sensible amb nens, persones grans... tot i que
m’engresco amb l’ajuntament soc persona de carrer, soc infermera de base i
sempre penso que un s’ha de formar contínuament. I me n’alegro de que hi
hagi aquí gent jove, perquè ens posen les piles.
Sergi Talamonte: Sembla mentida que encara m’emocioni, és impressionant
el que estem fent, vinc d’una lluita de fa molts anys, de moviments socials, per
temes ja al casc antic, el 07, la campanya per aconseguir abolir el deute
extern, vam estar fent tota una serie de reflexions derivades del 15M que feren
que ens presentéssim al 2015 amb dos regidors. A l’equip municipal agrair tota
la feina que s’ha fet a l'àmbit municipal, tota la feina feta, cal dir a la ciutat que
tenim un espai per a construir, un espai molt millor, tant al territori com a
l'àmbit econòmic, i és el que voldria que transmetéssim en aquesta
candidatura, animar a tota la gent a presentar-se i a continuar amb aquest
projecte.
Alfred Sesma: Quan anava als escoltes i intentaven convertir-me en
excursionista, recordo com els més forts anaven al darrera. Jo em presento ara
doncs soc lent i vaig al darrera. Tinc molt clar que estem fent historia. Com

estem fent les coses, el ComúdeLleida és un tresor, molt especial que cal
cuidar, mimar i del que hem de tenir cura d’aquesta criatura que entre tots
hem fet créixer i que ara tot just aprèn a llegir i a escriure, és com si tot just
entrés a primària. Fa vint anys que treballo al tema de la cultura i si que m’he
preocupat sobre polítiques culturals, però el que si he fet és pensar i arribar a
la conclusió que estar al Comú em fa feliç i mentre hi sigui no puc renunciar en
aquesta felicitat i convidar a mes gent per a ser-hi.
Carme Hernández: com a cada campanya i precampanya tinc alguna lesió,
però no m'impedeix estar aquí. Treballadora social i psicòloga, ficada en política
amb més de 30 anys al Consell Comarcal veig que només s’encorseta tot en
burocràcia i les persones es toquen de resquitllada, sense humanitat,
sensibilitat i per això vaig decidir entrar en política 4 anys com a independent
dins del grup dels socialistes a Torrefarrera pensant en incidir en les polítiques
socials a la comarca, vaig aprendre que aquella configuració política no
defensava el que jo volia i amb Iniciativa, Cat en Comú i comuns dels comuns
que es crea ara podem aconseguir que les polítiques socials a Lleida, comarca
Segrià i a tota Catalunya es tinguin els polítics que es mereixen perquè la
ciutadania és el nostre objectiu.
Macià Pelegrí: No ha pogut venir però llegim l'exposat al seu formulari.
La meva vida laboral al món de l’ensenyament m’ha permès comprometrem en
models organitzatius dels centres escolars o al seu entorn (Organitzacions
sindicals, AMPAs, Clubs Esportius,...) més o menys participatius. Em considero
un privilegiat en aquest sentit. He pogut créixer socialment durant aquests 53
anys amb un ventall de persones al costat que m’han acompanyat i, el que és
més important, m’han ensenyat moltíssim sense alliçonaments, amb una
generositat envejable. Entenc que aquest temps de socialització a través de les
entitats cíviques i polítiques del nostre entorn m’ha enriquit com a persona, he
pogut donar un cop de mà quan a calgut i entenc alhora que hauria de ser un
costum i un dret sense discussió en un marc d’una societat equilibrada i digna
Des de fa uns anys estem patint una precarització vital sense precedents. El
món laboral ha entrat en un carreró sense sortida de desregulació i escassetat.
La participació cívica es buida de contingut i deixa de ser un elements
cohesionador. L’injust deute financer atrapa i deixa sense marge de maniobra
als estats i les seves institucions. La participació política ha entrat en una
espiral de desprestigi que provoca rebuig i desànim al donar entendre que “no
hi ha res a fer” a la vista de les corrupteles que es multipliquen a tort i a dret.
En aquest entorn entenc que més que mai s’han d’obrir nous camins
d’organització i participació que donin pas a unes formes novedoses de
construir la comunitat des de l’àmbit més proper com pot ser el municipi i el
seu govern. Unes formes que des del contacte directe amb la ciutadania
atenguin i donin resposta urgent a les seves necessitats adoptant la
transparència com a compromís ineludible. Si puc continuar aprenent i aportar
alguna cosa dins d’aquest “Comú” tant engrescador estaré ben orgullós de ferho.
Són les dotze persones, agraïm als tres que s’ han baixat del llistat.
Ramon no ha pogut venir i sí es vol presentar l'Antoni Ojeda:

Antoni Ojeda: La meva motivació principal és fer equip amb gent de Lleida,
per defensar els drets socials, la justícia participativa i la promoció d'autogestió
veïnal.
La meva experiència en el teixit associatiu com a President de Barri, m'ha fet
veure que hi ha un món de possibilitats per dinamitzar i revitalitzar l'esperit
ciutadà des de la base. També en el panorama esportiu i cultural, on porto més
de 8 anys al capdavant de l'Atlètic Club Templers on treballem amb col·lectius
vulnerables econòmicament i social, i d'altres entitats de cultura tradicional i
espiritual. Tot i que la meva formació reglada és bàsica (EGB), durant els anys
d'experiència de la vida, he recollit molta informació autodidacta que m'ha fet
valedor de moltes iniciatives i idees per millorar el nostre petit món, el nostre
estimat municipi: Lleida. Vaig néixer entre la dècada dels 80~90, i em
considero jove, tant físicament com d'esperit, defensor i partícip del moviment
LGBTI, ecosocialista de base, militant d'ICV des del 2012 i posteriorment,
simpatitzant de Barcelona en Comú, ciutat on vaig estar vivint prop de 6 anys, i
fins a dia d'avui. Barcelona, i en concret, el Prat i Castelldefels, són les meves
ciutats de referència, on he viscut i après molt, i d'on he agafat les millors
idees, per fer de Lleida, una ciutat que combini la dinamització d'una gran
ciutat i la custòdia del nostres valors més preuats, la Joventut i l'Horta, que
calen fomentar i preservar. Lema de campanya: "Lo poble mana, la Paeria
obeeix".
La clau està en què les coses s’han de fer bé, expressant-se amb llibertat i ara
per si algú té cap inconvenient sobre les persones candidates demanem que
surtin de la sala per poder parlar-ne. Ha de ser un motiu objectiu per considerar
que invalidi que aquestes persones es presentin. Ningú té res en contra, per
tant Donem per vàlid l’informe de la comissió i les candidatures.
Hem estat valorant de la dificultat pel repte per ser equànimes en el
tractament de les 12 persones a primàries i des de comunicació intentarem
que les presències siguin les mateixes opcions i presència i compensar això, tot
l’esforç per tal d’aconseguir això. Aportacions, suggeriment, queixa, felicitació
etc a la comissió comunicació. A les 13.30h farem la presentació als mitjans.
Torn tancat de paraules, iniciem procés de primàries
Una de les coses que vaig dir és que em presentava perquè podia i pensava en
tantes persones del Comú que no es poden presentar pel motiu que sigui,
laboral familiar... persones moltes que estan en aquesta sala tant o més vàlides
que les que ens presentem i penso en com aquesta comissió ha treballat i que
us estimo molt i n'estic orgullós.
M'he descuidat de dir que una de les coses que cal treballar amb les polítiques
locals és escoltar la gent i empoderar-la perquè moltes persones que ens
podrien votar no les han deixat creure en la política i hem de tornar a fer creure
que la política és per la gent. Soc treballadora social i també treballo amb
migrants i col·lectiu gitano com a voluntària. Intentaré fer la millor
representació possible d'aquests col·lectiu.

Vau engrescar-me amb el tema de barris i ho he ficat en marxa i és molt
enriquidor treballar per la gent, confio en el grup que heu format i dono total
recolzament i faré tota la campanya que pugui fer dins del meu àmbit.
Agrair al primer tram i segon tram, 30 persones, és un èxit una mostra de la
il·lusió que hi ha al darrera d’això i apuntem maneres, diferents barris,
professions, procedències, comparat amb 2015 hem crescut, i el resultat és
molt positiu i agrair a les persones que us poseu al davant, donar la cara, etc.
Sol dir que us estimo molt, jo crec què el Comú és com un regal que m’han fet i
malgrat m'agradaria tenir 40 anys menys per poder fer més, però com que hi
ha dos fills meus que hi són ja em sento compensada.
Seria idiota no reconèixer que aquesta candidatura és un projecte guanyador i
que més val que ens adonem el que implica poder votar a set persones que tal
vegada en traurem 7 i si no guanyem, de ben segur que ens ho passarem molt
bé.
Tanquem l’assemblea a les 12.47 amb vermut popular de germanor i roda de
premsa.

