
Proposta calendari (set 2018- maig 2019)

Es proposa endarrerir el calendari de primàries: Es planteja un escenari complex en el 
procés de confluència amb altres formacions polítiques. Per part de la comissió de 
Candidatura proposem donar-nos més temps per construir la llista electoral, però sense
estar quiets, sinó posant en marxa un procés de visibilització i formació de les persones
que opten a formar part de la llista electoral. Plantegem endarrerir el calendari inicial 
fins al febrer amb el següent pla de treball:

• 23 setembre:

Obrir un període de nominacions: Posar en marxa una campanya informal per xarxes 
de nominacions a formar part de la llista del Comú de Lleida. Amb missatges dirigits a 
persones concretes per part d’altres membres del Comú o ciutadania en general.

• 10-11 novembre acte públic presentació candidats.

Es proposa un acte públic en què els candidats i candidates que ja tinguin clar 
concórrer a primàries del Comú de Lleida (no necessàriament tot@s) es presenten i 
exposen inquietuds, motivacions.

De novembre a febrer (inclús abans) tindríem un període de treball en què es 
convidaria als candidates i candidats del primer tram a sumar-se a la feina municipal i a
fer jornades de formació interna. Per part de Comunicació es farà la màxima difusió i 
visibilització de la feina que estan fent la gent candidata conforme s’incorporin i 
coordinin amb la feina municipal i les comissions de treball del Comú.

• 26-27 de gener Assemblea de validació de les candidates: 

Seria l’Assemblea on es fixarien els candidats que concorren a primàries en cada tram. 
Els candidats al primer tram haurien de presentar una proposta a l’assemblea en base 
al reglament de primàries. Tant les candidates i candidats al primer tram, com la resta 
de candidats al segon tram necessitarien l'aval d’almenys 2/3 de l’assemblea per poder 
concórrer a primàries.

• 9-10 febrer i el  16-17 febrer.

Es celebrarien primàries presencials al carrer el segon i tercer cap de setmana de 
febrer. Amb taules de votació distribuïdes a Lleida ciutat, Sucs Raimat i a l’horta.

La setmana del 9 al 17 tindríem obert un procés de votació telemàtica per a les 
persones inscrites al sistema de votació del Comú de Lleida.

El 24 de febrer se celebraria l’assemblea d’elecció de la o el cap de llista i un 
cop feta la correcció per sexes es proclamaria la llista electoral del Comú de 
Lleida.
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