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Què us 
prometem?

Què us 
oferim

Feina, feina 
i feina

Seguirem

per canviar la política de la nostra ciutat. 

treballant
al màxim

No farem 

volem seguir transformant la ciutat  
amb tots els acords que calgui i sense  
cansar-nos mai de dialogar.

promeses 
impossibles

Seguirem

però donarem suport a les propostes dels 
altres sempre que beneficiïn a la ciutat.

aportant 
bones idees 

Serem

si creiem que és la justa: a l’anterior 
legislatura ens van fer fora del govern 
per aquest motiu.

incòmodes i  
defensarem la 
nostra postura 

Volem seguir 

No ens volem rendir. Creiem que hi ha una 
forma honesta, valenta i responsable de fer 
política. Qui surt guanyant quan no anem a 
votar?    

donant-li sentit 
a la política. 
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Per què fem 
primàries?

Transparents fins 
que ens avorreixis

Participació  
en tots els  
processos

Intel·ligència 
col·lectiva

Davant les  
llistes tancades, 
obrim la llista

Oberts a  
les idees  
de tothom

Fer un procés de primàries obertes 
a tota la ciutadania per escollir 
l’ordre de la llista del comúdelleida 
no és només una aposta per la 
participació en totes les decisions, 
sinó la manifestació clara de la 
nostra confiança en la intel·ligència 
col·lectiva.

Les decisions unilaterals i jeràrquiques 
tanquen les portes de perspectives 
diverses i de la pluralitat de mirades. 
Donar la possibilitat a la ciutadania 
de Lleida que esculli qui prefereix 
que representi el comúdelleida 
d’entre les diferents persones que s’hi 
presenten és oferir l’oportunitat de 
triar democràticament el tarannà de 
la llista. Més enllà de si després és la 
papereta triada el dia de les eleccions.

Les eleccions municipals funcionen 
amb llistes tancades. A cada vot, 
un partit amb una llista prèviament 
ordenada. Ens agradaria que això 
canviés i que tothom pogués triar les 
persones que vol com a representants 
a l’ajuntament, més enllà dels partits als 
quals representa. Mentre això no sigui 
una realitat, fer unes primàries obertes 
és l’opció més coherent per aconseguir 
que la intel·ligència col·lectiva decideixi.

El comúdelleida és una agrupació 
ciutadana on s’escolten i es valoren 
les propostes de tots i totes i es 
porten a l’assemblea on es voten les 
millors. Les millors idees són les que 
van endavant, no les que proposa 
cap directiva ni cap grup de pressió 
o poder.
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Vaig néixer a Lleida fa 49 anys amb arrels a 
Saragossa i les Garrigues Altes. Vaig estudiar a 
l’Espiga, al Gili i Gaya, vaig anar als Escoltes, després 
xa l’Autònoma de Barcelona vaig  llicenciar-me en 
Història de l’Art i més endavant ampliaria estudis en 
Gestió Cultural i Cooperació Cultural Internacional. 
Per un curt temps vaig fer de professor al Col·legi 
Claver i tot seguit vaig crear una empresa de gestió 
cultural i comunicació en la que, al llarg de 14 anys, 
vam desenvolupar un grapat de projectes, des de 
campanyes de comunicació a produccions per a la 
televisió o la coordinació de l’Ànimac durant 11 edicions. 
L’any 2014 vaig començar a treballar a la distribuïdora 
de cinema infantil Pack Màgic i compagino aquesta 
tasta amb altres com la de ser guionista per TV i 
coordinador de continguts del primer laboratori de 
continguts audiovisuals infantils d’Espanya. 

La cultura ha estat el meu àmbit de treball, la 
cultura entesa com allò que ens defineix com a 
comunitat i que ens explica. La cultura com a mostra 
que la humanitat pot fer molts disbarats però també 
és capaç de crear bellesa i sentit.

Insistir en una solució quan ja s’ha demostrat 
que no funciona no és una bona idea. A vegades 
cal apostar per fer quelcom diferent. Per a fer-ho 
cal coratge, cal independència, cal seguretat en un 
mateix, cal criteri i cal alegria. Cal la convicció ferma 
que, malgrat que el món està molt fotut, les coses 
poden anar millor. Les coses es poden fer millor. És 
per aquest motiu que soc del comúdelleida. Perquè 
el comúdelleida creu i ha demostrat que les coses es 
poden fer diferent i millor.

M’il·lusiona pensar que, gracies a que existeix 
aquesta candidatura, dones i homes de Lleida 
aniran a votar sense una pinça al nas, pensant que 
estan prenent una bona decisió de la que no se 
n’avergonyeixen. Pensant que la decisió que prenen 
és bonica. Pensant que en aquesta pel·lícula, per una 
vegada, no la guanyaran els dolents.

Em dic Jordi Cipriano i participo del comúdelleida 
des de la seva fundació, motivat per trobar gent 
convençuda que podem governar Lleida des de 
la ciutadania, amb representació directa, oberta, 
transparent i propera a la gent. Tinc 48 anys i 
penso que la nova república la construirem des dels 
municipis. 

Visc en parella i el meu fill i la meva filla són el 
motor principal de la meva vida. Fa 19 anys que visc a 
Lleida, participant activament als moviments socials 
de la ciutat, sobretot en la defensa de l’habitatge 
digne i en la promoció d’un consum responsable en 
l’alimentació i l’energia. 

Soc llicenciat en Enginyeria Industrial i doctor 
en Enginyeria i TIC per la Universitat de Lleida. Soc 
el director del Grup de Bioclimatisme i Eficiència 
Energètica del CIMNE-CERCA des de fa 21 anys, fent 
recerca en nous models energètics per a ciutats i per 
la ciutadania.

Crec fermament que la situació de crisi ambiental, 
climàtica i energètica actual requereix decisions 
valentes i fonamentades per fer de Lleida una ciutat 
capaç de mantenir la qualitat de vida de la gent. El sector 
agrari de proximitat de l’Horta i les energies renovables 
són fonts de riquesa que no s’estan aprofitant.

Aquests darrers anys he vist com la ciutat queia 
en interessos partidistes, com la ciutat ha anat de 
més a menys, com la gent pel carrer em mostrava la  
seva decepció, però precisament això ens empeny 
a voler-la millorar. Fem una Lleida integradora, 
feminista, justa i neta per a totes.

Volem canviar realitats sense esperar que el canvi 
vingui de fora, nosaltres som el canvi. Fa relativament 
poc que estic en aquest vaixell, però tinc les millors 
acompanyants que una podria desitjar Sense elles no 
seria aquí per això valoro molt la feina ben feta i en equip.

Vull compartir una anècdota personal amb 
vosaltres i que reflecteix molt bé perquè he decidit 
fer el pas. Soc filla de mestres i un dia sentia com els 
hi retallarien el sou. No entenia el perquè, ells havien 
fet bé la seva feina. Els meus pares han lluitat per a 
que els alumnes fossin millors persones i el premi 
és un càstig! Els polítics que no han sabut gestionar 
la crisis viuen molt bé, tenen la vida solucionada i a 
costa nostra. Jo creia i deia que no era just. I a dia 
d’avui segueix sense ser just.

Els meues pares diuen que tinc raó però que no 
s’hi pot fer res. Però jo crec que sí que es pot. Estar 
dins em permetrà aportar la mirada i experiència 
del món de fora i poder fiscalitzar més a les altres 
esferes. La ciutadania no es mereix que se la castigui 
constantment. Alguns diuen que tenim els polítics que 
ens mereixem, jo crec que el que no ens mereixem 
és la ciutadania que tenim. Creuen en nosaltres, ens 
animen, ens empenyen a tirar endavant i nosaltres no 
sempre els hi podem tornar. Ja van sent hora.

Ens voten per a que fem una feina i jo estic 
disposada a fer la feina i donar el millor de mi mateixa 
i animar a la gent a fer ho. Això no va de mi, ni de 5 
candidats, això va de gent comuna, va de canviar 
realitats que no agraden, va d’aparcar diferències 
i treballar en equip, va de buscar superar-se, va de 
no oblidar mai qui som, d’on venim i perquè som aquí. 

Anna 
Mayench 
Calero

Alfred Sesma 
Siuraneta

Jordi Cipriano 
Líndez

El Comú ha demostrat que 
les coses es poden fer  
diferent i millor.

Lleida pot ser un referent 
en la resposta als reptes de 
futur: canvi climàtic, crisi 
energètica i crisi social.

No et preguntis què poden 
fer els altres per la ciutat, 
pregunta’t què pots fer tu 
per la ciutat.

Té 49 anys

Treballa en el sector la cultura des de fa més de 20 
anys, actualment com a responsable de Pack Màgic, 
distribuïdora de cinema infantil, tranquil i en català

Viu al barri del Centre Històric

Es reconeix com un optimista tranquil que creu en 
les persones

Valora el diàleg crític i l’empoderament ciutadà

Participa al comúdelleida, va formar part del 
moviment del 0,7 i contra el deute extern, i encara 
abans als Escoltes

Té 26 anys

Viu al barri del Camp d’Esports

Professora de llengües per a infants, joves i adults

Es reconeix com una persona autodidacta, justa, 
amb pensament crític

Valora l’activisme social i les lluites pacífiques

Domina sis idiomes i això li ha obert moltes portes 
i li ha permès ampliar horitzons

Té 48 anys

Dirigeix el Grup de Bioclimatisme i Eficiència 
Energètica del CIMNE-UPC

Viu al barri del Centre Històric

Es reconeix municipalista llibertari, ecologista i 
republicà per l’autodeterminació

Valora el treball en equip, la cooperació i 
l’assemblearisme

Participa al comúdelleida, a l’Associació Mariola en 
Moviment i a la cooperativa de consum ecològic 
lo Fato

Perquè amb els anys hem après la lliçó “que les 
coses siguin d’una manera no vol dir que no es pugin 
canviar. I sinó pregunteu li a la Yolanda Díaz, Irene 
Montero, Jaume Asens, Aina Vidal, Jessica Albiach, 
Ada Colau, Xavier Domènec i una llista infinita de 
noms que no reproduiré. Ells són gent comuna i ens 
han demostrat que es pot si un hi creu.

Vull que la gent es senti orgullosa de mi i de la 
meva feina i que la senti també seva i vull sumar. 
Gràcies per deixar me ser valenta en l’intent.



Radicalment demòcrates 5Coneix les persones de la llista | Primer tram

Vaig néixer a Lleida dins d’una família treballadora, 
molt normal. Sempre he viscut a Lleida: al Clot, al Casc 
Antic i ara a Pardinyes amb la meva parella i els nostres 
dos fills. Vaig començar a guanyar-me la vida amb 
disset anys. Sempre he volgut treballar per la gent, 
per això ja de ben jove em vaig implicar en entitats i 
en moviments socials. Estic molt orgullós de la feina 
que vam fer a Lleida per exemple amb el moviment 
del 0’7, el 15M i amb el que hem aconseguit ara amb el 
comúdelleida.

Soc perfeccionista, miro de fer el màxim amb les 
eines que tinc, des de la base i per a la base. Durant el 
poc temps que vam ser al govern, la meva companya 
Elena i jo mateix, dos anys justos abans que ens fessin 
fora, vam posar a disposició de la gent 116 pisos socials, 
vam plantar 2.000 arbres, vam dignificar la canera. 
Vam crear el programa de pisos per temporers, vam 
recuperar econòmicament l’empresa municipal 
d’urbanisme i vam endegar la municipalització de 
la zona blava. Vam destinar contractes a empreses 
d’inclusió social, vam posar en marxa processos de 
participació ciutadana com no s’havia fet mai en 
gairebé cinquanta anys de democràcia,... i un llarg etc. 
Pensar en tot això em fa feliç i em fa pensar en tot allò 
que encara podem fer.

Crec en la utopia des de la feina, des del 
convenciment de que és possible canviar les coses. 
Podem fer créixer una ciutat verda, preciosa, que 
estimi la gent que hi viu i a la que puguem estimar cada 
cop més. El meu somni és que Lleida sigui conduïda 
entre totes les persones que hi viuen, i pensant en totes 
les persones que hi viuen, no pas en els interessos 
d’uns quants. Per això m’agrada reunir-me amb la gent 
i soc més d’escoltar que de parlar.

Em presento a primàries per tenir l’oportunitat 
d’acabar els projectes que vam endegar. Projectes 
grans i d’altres més petits: seguir plantant arbres, 
posar més pisos a públics a disposició, reformular 
el contracte de neteja per a que Lleida estigui neta 
d’una vegada. Dibuixar la Lleida del futur amb un nou 
planejament urbanístic, repensar el polígon industrial 
de Torreblanca per adaptar-lo al futur verd que Lleida 
mereix, Transformar la mobilitat de la ciutat per fer-la 
acollidora. Crec en la gent de Lleida i penso que la gent 
de Lleida pot creure en el Comú.

l’ètica i la política dels mitjans de comunicació.
No és que pensi que la política institucional sigui 

l’única o la millor manera de fer política i preocupar-
se per allò comú. De fet, jo mateixa sempre havia 
preferit l’activisme social al polític: de voluntària a 
la Creu Roja, participant del moviment estudiantil, 
involucrant-me en mitjans de comunicació lliures i 
comunitaris, mobilitzant-me contra el racisme, per 
l’alterglobalització, en defensa dels serveis públics, de 
l’ecologisme, en el multireferèndum i el referèndum.

I fa 10 anys em vaig involucrar en el naixement del 
comúdelleida perquè per guanyar i sostenir drets, per fer 
front a la pobresa i a la desigualtat que la causa, per donar 
visibilitat als interessos i arguments dels «ningú», per 
guanyar democràcia participativa, per transitar cap a un 
model econòmic compatible amb el planeta i la igualtat, 
cal també fer lleis i decrets, aprovar plans urbanístics, 
executar pressupostos... Fer política institucional. I fer-la 
d’una altra manera, cercant consensos entre diferents i 
fugint del «sempre s’ha fet així».

Per això vull seguir col·laborant, ara des de la 
candidatura electoral, en un política municipal que 
promogui la transparència, la participació i el bé comú. 

Que reverteixi el model de serveis públics 
deficients i cars; que obri noves oportunitats laborals 
i econòmiques orientades a la transició econòmica, 
ecològica, alimentària; que retalli desigualtats i 
ofereixi una atenció social de qualitat; que tregui 
cotxes i contaminació dels carrers; que compti amb 
els barris i la seua gent en la política municipal.

Perquè seguim necessitant un canvi. Perquè 
davant les crisis i el desencís la resposta no pot ser 
la resignació, sinó la perseverança i la col·laboració. 
Perquè valoro molt la tasca que han fet a l’ajuntament 
l’Elena, el Sergi i el Carlos en representació i amb la 
col·laboració de tanta gent del comúdelleida i vull 
ajudar a donar-li continuïtat.

Té 52 anys

Doctora en Ciències de la Informació i Màster 
en Informació econòmica, professora en els 
estudis de Periodisme de la UAB i després la UdL, 
actualment en excedència.

Viu a la frontera entre el Clot, Centre Històric i 
Zona Alta

Es reconeix com una persona preocupada per 
les desigualtats creixents i el deteriorament del 
planeta

Valora la implicació cívica, l’esperit crític i la 
cooperació i la capacitat d’entesa.

Participa al comúdelleida i ha participat en 
mitjans de comunicació lliures i comunitaris, en el 
moviment universitari, l’alterglobalització, el 15M i 
el món del lleure.

Té 52 anys

Regidor del comúdelleida i abans empresari i 
autònom en el sector del so i la il·luminació

Viu al barri de Pardinyes

Es reconeix com una persona lliurepensadora i 
autodidacta, municipalista i del món

Valora l’esperit crític, la justícia, 
la perseverança i la cooperació

Participa al comúdelleida i ha estat activista 
del 0,7, contra el deute extern al moviment 
antiglobalització i al 15M

En un moment de descrèdit o desencís en 
la política; en un moment de crisi a tant nivells, 
com se m’acut presentar-me a les primàries del 
comúdelleida?

No és per la «pagueta» o la «cadira». Des dels meus 
primers sous com a temporera o monitora de temps 
lliure fins als meus 25 anys com a professora a la UAB i la 
UdL, m’he pogut guanyar la vida i he gaudit de la recerca 
i la docència universitàries en l’àmbit de l’economia, 

Laura Bergés 
Saura

Sergi 
Talamonte 
Sánchez

Davant les crisis i el  
desencís la resposta  
no pot ser la resignació, 
sinó la perseverança i 
la col·laboració.

Hem impulsat les polítiques 
més transformadores, que 
han quedat truncades per la 
nostra expulsió del govern.

Em preocupa la precarietat energètica i 
d’habitatge de moltes famílies. Lleida necessita 
prioritzar les necessitats d’aigua, llum i sostre d’un 
grup cada cop més gran de gent que sembla que 
hagi quedat al marge de la política municipal. I fer-
ho governant participativament per construir un 
nou model de ciutat integradora, eficient en l’ús dels 
recursos, que prioritzi el bé comú i més resilient 
davant dels canvis futurs. 

Somio amb una ciutat més moderna, que 
consumeixi els productes de l’Horta, que generi la 
seva pròpia energia i la comparteixi a nivell de barri, 
que obligui els bancs a posar en lloguer social els pisos 
buits, que obligui les empreses elèctriques a pagar 
els impostos municipals d’ús de la ciutat. Una ciutat 
on no es faci servir el preu de l’aigua per a mantenir 
els beneficis d’una empresa corrupta. Una ciutat que 
sigui referent europeu de ciutat intel·ligent, acollidora 
i autosuficient a nivell alimentari i energètic.

Segon tram

Coneix  
les persones 

de la llista
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Una candidatura amb un compromís clar per defensar la 
sanitat pública i per reivindicar uns serveis socials de qualitat 
per la gent gran. 

Helena Motos

Ho seguim intentant. Sensibilitat, propostes, coneixement, 
compromís, fermesa per potenciar l’economia de la ciutat, 
la seua capacitat de generació de riquesa i feina i els seus 
aspectes més socials i solidaris.

Manel Domingo 

Avalo aquesta llista comunera, la més propera al veïnat. Perquè 
m’estimo Lleida i la gent del Comú també. Per defugir la Lleida 
fosca, gent amb llums. Indiscutiblement necessaris. Per una Lleida 
plural i participativa. Participa en la construcció de la candidatura 
del comúdelleida. Participa a les nostres primàries.

Francesc Beà 

Igual ya no somos la novedad, pero seguimos siendo la 
diferencia. ¡Creando alternativas posibles!

David Salcedo

Ara més que mai és important la nostra implicació en la vida 
política. És una bona notícia que el comúdeLlleida ens inviti a 
participar-hi activament

Núria Trepat

Vull una Lleida que ens faci sortir de casa per gaudir d’avingudes 
arbrades. Per passejar i fer-hi vida. Una ciutat humana i 
acollidora amb les persones que hi vivim.

Carme Casanovas 

El Comú representa per mi l’intent de renovar la política. 
Canviar el ser servents dels partits polítics “de sempre”, per ser 
administradors dels béns comuns.

Joaquim Manau

La construcció de la Lleida que volem parteix també per la 
participació dels Barris perifèrics històricament oblidats. Som 
també part d’aquesta estimada ciutat i volem empènyer i gaudir 
de la mateixa. #LleidaSomTotes

Sergio Díez

Un proyecto a favor del 99%, unos candidatos comprometidos 
al 100% con una Lleida donde nadie quede excluido de los 
derechos más básicos.

Victoria Pacheco

El procés de primàries evidencia el compromís del Comú amb 
la democràcia interna. 

Xavier Pelegrí 

El Comú pensa i treballa per a Lleida i els seus barris. No es 
pot fer tot, però s’hi pot fer molt. I tant que s’hi pot fer molt! 

Teresa Estany 

Per una Lleida verda i amb justícia social, perquè la realitat ja 
no admet excuses ni esperes.

Jordi Fo

El Comú continua essent un espai polític ben diferenciat de 
tota la resta. Per la seva transparència i esforç en possibilitar 
la participació, per la seva valentia, independència i rigor en 
defensar el que és millor per la ciutat sense ser esclaus de 
la brúixola electoral. I perquè encara són fidels a un altra 
manera de fer política, la col·laborativa, tot i que en això 
estan encara sols.

Imma Perera

Davant del futur negre que ens diuen que ha de venir no podem 
ser-ne només espectadors. Cal fer i fer i fer. També cal somiar 
molt i molt fort. Hauria de ser més fàcil, més normal, més comú, 
fer les coses bé. Hi ha qui es queixa de la mala sort. Hi ha qui planta 
llavors, les rega cada dia i les protegeix de les inclemències. Jo hi 
crec, en aquestes coses.

Joan Manel Bueno

Lleida reuneix les condicions per ser una ciutat envejablement 
saludable, prospera, verda i amable. A pesar que són massa els 
qui ens la venen a pedaços per manca de visió, de projecte o coses 
pitjors. Ja s ‘ha dilapidat prou futur per decisions maldestres 
covards i de curta mirada. El comúdelleida està situat en el camí 
correcte per possibilitar la Lleida del futur i té els atributs que 
calen per garantir una transformació ara ja inajornable.

Josep Maria Perera

A alguns governants els cal fer grans esforços per tenir la mirada 
dels vulnerables. I avui vulnerables ho som moltes persones (o 
totes). Per edat, salut, condició , creences o pel simple fet de respirar 
aire contaminat, o estar exposats al patiment dels nostres familiars 
o veïns . Trobo que la gent del comú conserven ben viva aquesta 
mirada connectada amb les diverses i creixents vulnerabilitats. I 
sense aquesta mirada no s´hauria de poder governar.

Carme Sambola

Hi ha persones, algunes, poques, que tenen el coratge i la 
generositat suf cients per fer un pas endavant i posar-se a 
treballar pel bé de la comunitat, el nostre. L’emergència climàtica, 
la justícia social, i una Lleida pròspera i amable esdevenen més 
importants que l’exposició pública, la crítica o la manca de temps 
personal. No les deixem soles, són els nostres ulls i la nostra veu.

Sílvia Porté

Amaia Rodrigo Arcay 

Davant la por i el desencís, posem-hi esperança i compromís. 
Aquesta és la responsabilitat del comúdelleida amb la ciutat: 
continuar endavant sense defallir amb un projecte que ja ha 
demostrat la capacitat de treball i la valentia per desplegar 
polítiques realment transformadores. Polítiques que permetin 
construir una ciutat on valgui la pena viure, on tothom pugui viure 
amb dignitat, llibertat i amb tots els drets garantits.

#avalolesprimàries
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Per què 
el Comú?

Perquè  
volem 
el mateix  
que tu

Per honestedat i  
capacitat de treball

Hem vingut a canviar la forma de fer 
política, que ha de ser un servei al bé comú, 
fugint d’interessos personals o de partit. Hem 
demostrat que es pot treballar per la ciutat de 
forma honesta i transparent, amb independència 
dels grans interessos econòmics que massa 
cops intervenen en les decisions polítiques. No 
tots els polítics som iguals ni tots hem vingut a 
escalfar cadires.

Per realisme 
i coherència

Hem demostrat que les nostres propostes 
es poden complir i les hem complert. No són 
promeses buides; són realistes i valentes i 
prioritzen la millora de la vida de totes les persones 
d’aquesta ciutat. Des del municipalisme es poden 
canviar realitats i ho hem fet en els àmbits en què 
hem tingut responsabilitats.

Perquè el Comú  
és necessari

Lleida necessitava un canvi després de 4 
dècades d’estancament polític. I el comúdelleida 
ha estat clau demostrant que des de l’oposició es 
poden canviar moltes coses i també que podem 
governar fent realitat les nostres propostes. 
Ara cal que el canvi sigui real i no un recanvi 
continuista. El comúdelleida encara és necessari 
per avançar cap al futur amb decisió i esperança.

Per
responsabilitat

Lleida necessita canvis i voluntat política per 
portar-los a terme. Mereixem una ciutat amb 
drets per tothom i oportunitats per tothom. No 
ens podem permetre continuar igual ni tornar 
enrere. No podem llençar la tovallola. Per avançar 
en polítiques valentes que construeixin el futur 
que volem per Lleida, cal la responsabilitat de 
ser-hi per fer-les possibles.



On es vota?

Quan es vota?

Com funcionen 
les primàries

Segueix 
aquestes 
passes

Cal ordenar les 5 persones que conformen el primer tram de la llista 
electoral. Aquest ordre s’establirà segons els vots de la participació 
ciutadana i segons els criteris fixats per llei.
Un cop finalitzada la votació de primàries, l’assemblea escollirà per 
consens qui encapçala la llista. La persona serà escollida d’entre les 
que hagin estat votades per almenys el 5% dels votants i manifestin 
conformitat per encapçalar la llista. La llista es completarà amb els 
candidats a segon tram.

Cal marcar obligatòriament 3 noms dels 5 que conformen la llista 
de candidats. Busquem afavorir una llista plural, diversa, àmplia i 
complementària.

Aquestes són unes primàries obertes a tots els ciutadans de Lleida. 
Poden votar presencialment, en taules de votació al carrer, totes les 
persones amb residència a Lleida que presentin DNI o NIE.

9 taules presents a tota la ciutat

12-13 de novembre
19-20 de novembre

D’ 11h a 14h i de 17h a 20h

*consulta la web i xarxes per confirmar 
els horaris de cada taula

Mariola 
Pius XII amb Passeig de Ronda

Bordeta 
Plaça Sant Jordi

Pardinyes 
Al mercat i la Rambla Corregidor Escofet

Sant Antoni 
Davant l’església de la Sang

Plaça Paeria

Zona Auditori 
Plaça Mossèn Cinto Verdaguer 

Clot de les Granotes

Cappont 
Plaça Blas Infante

Zona Alta 
Plaça Ricard Viñes

Què es vota?

Com es vota?

Qui vota?


