ASSEMBLEA COMÚ DE LLEIDA
diumenge, 31 de gener de 2016
10h -15h, sala polivalent del centre cívic de l'Ereta

ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda i aprovació de l'acta anterior
2. Explicació de la confluència i creació d'un nou subjecte polític.
3. Informe d'activitat del Comú:
- intervenció demanada per Carlos
- grup municipal
- comissions de treball
· comunicació
· pobresa energètica
· mobilitat
· barris
· cultura
· Lúdic
· Horta
- debat/aportacions
4. Explicació i repartiment fitxes de participació
---------- RECÈS -----------5. Descripció de l'escenari per al treball futur (calendari i recursos)
6. TREBALL EN GRUPS:
- Definició d'estratègies per dinamitzar l'estructura i el treball del Comú de
Lleida
- Definició de les prioritats polítiques en la tasca municipal per al 2016
7. Exposició de les conclusions dels grups
8. Precs i preguntes

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
2. CONFLUÈNCIA ECP
Exposició de la situació
(veure document adjunt: “informe confluència ECP”)

Es valora positivament la proposta de dedicar més temps als temes municipals. A més,
quan tots els actors polítics no van en una mateixa direcció, no acaba de rutllar. ECP no és
una cosa homogènia. Des de fora es veu com hi ha gestos partidistes des dels altres
actors.
Però també s'apunta que treballar en la confluència d'ECP és necessari per aconseguir

confluències municipals i tenir l'oportunitat de fer canvis profunds en el govern municipal i
també en altres escenaris que influeixen en l'àmbit municipal (legislació catalana o
espanyola).
Estem en una realitat que comporta dificultats. Fa falta temps i paciència. Però és una
oportunitat que no podem deixar de treballar. Haurem de confluir sí o sí. I hem de buscar
les maneres tot i que sigui dolorós en alguns moments. És una negociació en la que
haurem de cedir en algunes coses, però igual que haurem de tenir generositat nosaltres,
també la resta d'actors.
És possible que s'hagi d'accelerar el procés en vista d'una més que probable repetició de
les eleccions espanyoles.
Acordem que rebaixarem la dedicació a ECP, emplaçant-nos a debatre més a fons
el tema en una assemblea monogràfica en el període aproximat d'un mes.

3. INFORME ACTIVITAT COMÚ
CARLOS EXPOSA que les coses no són fàcils a l'ajuntament. Té la sensació d'anar a la
guerra. I hi ha decisions d'assemblea que no se les acaba de creure però les ha de
defensar com a representant que és. Però li agradaria plantejar aquesta incomoditat en
alguns temes a la comissió de garanties. Per això demana que es creï urgentment aquest
òrgan previst al marc organitzatiu del Comú i que encara no s'ha format.
Es proposa de forma urgent que es presentin o es proposin les persones que
puguin formar part d'aquesta comissió per aprovar-la en la pròxima assemblea.
– INFORME DEL GRUP MUNICIPAL
(s'adjunta document: “informe activitat municipal per assemblea 31gen16”)

El Carlos i el Sergi expliquen que el Comú està plantejant moltes preguntes perquè les
respostes per escrit es poden portar com a proves.
Hem presidit la comissió de transparència durant els primers 6 mesos. Creiem que el
mecanisme que s'ha creat és vàlid. A partir d'ara, anirem fent propostes i no se'ns podrà
acusar que manipulem la comissió des de la presidència.
La sensació és que anem a vegades amb por de defensar coses perquè es rebutgen pel
simple fet que les presenta el Comú. El plantejament és intentar impulsar propostes
conjuntament. Resta visibilitat al Comú però creiem en el consens i la col·laboració, caldria
que fos la manera de fer.
Sí que notem i ens ho diuen moltes veus, que hi ha hagut un abans i un despŕes del 24 de
maig. L'ajuntament està molt més fiscalitzat. I en això també tenim a veure nosaltres i la
nostra feina.
També evidenciem que no tenim temps material per revisar documentació que és
important per fer denúncies i propostes. La mecànica de l'ajuntament és que cal fiscalitzar
des de les comissions informatives i les reunions. Cal assistència per això i la dinàmica
engoleix. És evident que som poca gent per fiscalitzar-ho absolutament tot, per buscar la
pressió de la ciutat i també per gestionar propostes conjuntes.
Si aconseguíssim moure gent que reclamés que es tractin determinats temes, potser
tindríem més força a l'hora de fer propostes conjuntes amb altres grups.

També hi ha tensions internes a l'equip del grup municipal generades pel volum de feina i
per la manca de temps.
La conclusió que plantegen els regidors és que no és sostenible, tot i que estan orgullosos
del que s'ha fet durant els primers mesos de legislatura. Apunten que s'han de buscar
dinàmiques de col·laboració amb la resta de gent del Comú. La resta de l'equip GM també
apunta que el volum de feina no deixa ni parlar tots junts de com organitzar-se. I aquesta
situació es va perpetuant en el temps. Cal actuar.
També s'aporta entre els assistents de l'assemblea que els comentaris que senten al carrer
és que s'està fent bona feina.
Està en marxa la revisió de les dinàmiques de treball per part d'una comissió que
analitzarà la manera de treballar i farà propostes per resoldre-ho.
Es detecta una angoixa per no arribar a tot. És important que els regidors sentin la
tranquil·litat que el més important és fer-ho bé, no fer-ho tot ni sortir a totes les fotos.
La dinàmica d'entusiasme i l'acceleració per haver de fer coses i obtenir resultats porta a
que no ens aturem a reflexionar. Cal canviar el xip: no ens hem d'organitzar per continuar
accelerant, sinó per canviar el ritme. Però per això, cal que estiguem disposats a canviarlo. I demanar ajuda externa és complicat precisament en una dinàmica tan accelerada.
També s'aporta com a motivació que hi ha molta gent que valora que la feina de
formigueta que fa el Comú acabarà per tombar moltes parets.
La pressió també contagia a la gent que envolta l'equip del GM perquè hi ha la sensació
que no estem fent res. A més, ajudar és complicat quan no saps com.
– COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
La comissió està formada per prop de 10 persones que hi prenen part activament, entre
les quals també hi ha el tècnic de comunicació del grup municipal.
Les reunions estan sent menys regulars en les últimes setmanes, però les qüestions que
són urgents es resolen perquè la comunicació a través del grup és fluïda.
TASQUES QUE ES DUEN A TERME:
– gestió diària de la comunicació del Comú (xarxes socials, notes de premsa... s'està
elaborant un contingut com a mínim al dia).
– vídeo: s'ha organitzat un grup de persones que poden editar vídeos per poder-ne
elaborar més, ja que funcionen molt bé a les xarxes i contribueixen a una millor
difusió
– presència a tertúlies de ràdio i de televisió
– articles d'opinió a la premsa
– butlletí per a les persones adherides (n'enviem un al mes amb el resum de l'activitat
tant interna com del GM)
– gestió de l'espai al butlletí de la Paeria. Intentem cedir-lo a entitats, però no sempre
és possible. Els últims continguts han estat per a Granja Pifarré i com a participació
al projecte DEMO4 de DAFO.

PROPOSTES A CURT TERMINI:
– renovació de la web. En breu es posarà en marxa el nou disseny. La persona que
ho porta a terme té un temps limitat per a dedicar-li i està costant més del que

voldríem. Un cop feta la reforma, s'incorporaran més persones per fer-ne el
manteniment.
– Comunicació al carrer. Fins ara, la línia comunicativa anava adreçada sobretot a
tenir presència als mitjans de comunicació tradicionals i a difondre les propostes i
accions del Comú a través de les xarxes socials. Aquesta segona línia funciona molt
bé i ens adonem que cal complementar-la amb l'acció comunicativa al carrer,
perquè la nostra repercussió als mitjans tradicionals és limitada i no respon a
l'energia que s'hi dedica. Hem fet una proposta a la comissió d'acció per elaborar
un calendari de presència al carrer que ha d'anar acompanyada necessàriament de
material comunicatiu i de missatges clars. Cal utilitzar aquests mecanismes de
comunicació per reforçar accions que fins ara han tingut una difusió limitada
(exemple dels pressupostos i les ordenances fiscals, el deute, reglament de
participació, etc.)
– Comunicació informal a través d'un fanzine sobre el que passa a l'ajuntament. No hi
ha encara termini per posar-lo en marxa.
VALORACIÓ DE NECESSITATS
La de comunicació és una comissió consolidada, però que també necessita més mans per
poder fer millor la feina. Algunes de les necessitats són:
– gent que pugui redactar articles d'opinió
– gent que pugui fer informes en profunditat sobre temes que s'estan tractant en
diferents comissions i al GM per poder penjar-los a la web o per poder generar
material per a les taules informatives al carrer
– gent que pugui dissenyar cartells o infografia
– gent que pugui encarregar-se en moments puntuals de les xarxes socials
– gent que pugui generar material gràfic sobre diferents aspectes de la ciutat per a
il·lustrar la web, articles, xarxes, etc.
– GRUP DE POBRESA ENERGÈTICA
Hi ha prop d'un 20% de la població que pateix pobresa energètica. La llei aprovada al
Parlament al juliol diu que qualsevol persona que ingressi menys de 1.500€ pot deixar de
pagar els rebuts. Però no s'està aplicant.
Com que hi ha altres actors que estan treballant aquest tema, com a Comú hem de
valorar de quina manera ens podem vincular sense apropiar-nos de cap col·lectiu, però
fent aportacions i visibilitzant la nostra feina.
Hi ha una trentena d'entitats que han signat per la Taula de Pobresa energètica. Hi ha un
empoderament important que resulta positiu. Davant la incapacitat de dedicar per part del
Comú més esforços, el fet de participar per a que hi hagi gent, tot i que no sigui
directament el Comú, fent aquesta tasca es considera positiu.
Avui l'ajuntament havia d'haver implementat els convenis amb les elèctriques i una
campanya ciutadana, però no s'ha fet res.
Les oportunitats són que hi ha una llei que avala l'acció i que és un tema que afecta molta
gent.
Podem ser la corretja transmissora cap a la gent.
Es proposa que l'oficina del Comú sigui un punt d'informació. Que aquesta sigui una de les
nostres aportacions a la Taula de Pobresa Energètica.

– MOBILITAT
És un dels apartats que hem començat a treballar dins el model de ciutat.
El grup de treball sobre l'ús de la bicicleta ha demanat reunir-nos amb la Guàrdia Urbana.
I també ser inclosos en un grup de treball amb agents implicats. La nostra proposta és
treballar dins aquest grup col·laborant i donant suport. La pròxima acció és fer una ruta
pel riu per explorar l'estat d'alguns camins.
Pel que fa als autobusos urbans, els últims canvis no funcionen i tenen a la plantilla molt
preocupada. A més, no es compleixen els horaris. Hi ha estudis que parlen que des de la
privatització s'han perdut un milió i mig de viatgers.
S'ha creat un grup de treball. Estan dissenyades les línies. L'objectiu és presentar una
proposta a la que es puguin afegir altres grups municipals per recuperar viatgers i tornar a
tenir més autobusos als barris millorant les freqüències.
Una segona fase, entraria en canviar el transport públic a Lleida de forma més global.
Tot plegat pot servir per complementar les propostes del model de ciutat.
– BARRIS
Els consells territorials no tenen cap tipus de difusió. Tampoc no passen les actes. I la
disposició de l'espai tampoc no contribueix a establir diàleg. Hi ha una taula «presidencial»
i la gent està enfront, sense contacte visual i a una alçada inferior a la dels regidors.
Les queixes sempre acostumen a ser les mateixes: gossos, difícil convivència entre bicis i
vianants, seguretat ciutadana, ...
Hi ha una proposta per començar a dinamitzar la comissió de barris, amb reunions per
explicar com està el model de ciutat i recollir propostes. Servirà per anar dinamitzant el
contacte entre barri i Comú.
L'actitud dels representants del govern davant qualsevol crítica que es planteja és dir que
no es té la informació.
Al Secà, va ser un torn obert de paraula, a diferència d'altres vegades que era explicar tot
el que l'ajuntament havia fet al barri. Però tampoc no es va passar acta. Com a Comú hem
fet difusió alternativa entre la gent. Això ha funcionat i a l'última reunió no només van
anar entitats com a trobades anteriors.
La freqüència d'aquests consells de barri no pot ser un cop a l'any. Al reglament de
participació posa 6 mesos. Els veïns de diferents barris plantegen que siguin 3 mesos.
També es troba a faltar la presència de les escoles.
Pel que fa a les actes, s'informa que cap acta d'aquest any està penjada a la web de la
Paeria. La resposta de l'ajuntament és que costa molt de fer-les.
Mostrem indignació per la manca de voluntat política. També han arribat a dir que si als
consells territorials hi van molts veïns, «no ens entendrem».
– CULTURA
A Lleida, no existeix un pla estratègic de política cultural, ni tampoc no hi ha mecanismes
per presentar projectes culturals a la Paeria. Això comporta que no hi ha criteris i enlloc
consten els projectes als quals es dóna suport des de l'ajuntament.
Creiem que és necessari fer un argumentari propi sobre la política cultural. Quins projectes
val la pena donar suport i perquè.
* Estem treballant en una mena de qüestionari per avaluar amb criteri coherent si donem

suport o no a projectes determinats
El volem adreçar a tothom que hagi rebut ajuts municipals. Això ens servirà per saber què
es fa a la ciutat i també perquè probablement ningú els ha preguntat.
* Detectem que la cultura per l'esquerra està deixant de ser prioritària i es veu com una
despesa supèrflua. L'estat d'opinió que es genera potser cal replantejar-lo. Cal generar un
nou discurs. Estem plantejant mecanismes de formació interna (xarrades, tertúlies, ...) per
adreçar a la gent del Comú i a tothom.
En aquesta línia, aquest mes cedim l'espai del butlletí de la Paeria al col·lectiu Democracia
que treballa amb la comunicació política i l'art. Es tradueix a diferents idiomes una frase de
Salvador Seguí i es posa en diferents espais de la ciutat:
«Tots aquells que no creguin en el poble fracassaran, perquè només el poble és qui fa
factible les grans renovacions»
– HORTA
La dinàmica de la comissió és participativa i activa. Estem atansant-nos a molta gent de
l'Horta, parlant en el seu llenguatge.
Febleses:
Extensió de l'Horta (20.000Ha)
La gent és gran i també jove. Les comunicacions per la gent gran són complicades, no hi
ha xarxa. La gent jove necessita suport per continuar amb la terra i tenir elements per no
abandonar. També hi ha manca de recursos (aigua, camins, brossa, xarxes, llum,
transport...)
Fortaleses:
Empatia i complicitat. Tenim connexió amb la pagesia perquè aquesta ciutat ve d'aquí.
També coneixem bé l'Horta i hi ha proximitat amb la gent.
Temes en marxa:
* estem treballant en el reglament de l'Horta.
* IBI. Hem portat la iniciativa per evitar que gent que ha vist com parcel·les de l'Horta
s'han considerat zona urbana per especular, se'ls tornin els diners que han pagat i puguin
viure a les seves torres. Ara no poden afrontar la despesa: de 100€ a 7.000€.
* Mercat Central. S'està despoblant. La gent no hi pot arribar.
• Suport a ramaderia Pifarré.
•
Properes propostes:
– donar vida real al reglament i aprovar-lo al Ple
– Camins. Tenim 300 camins municipals rurals dels q només estant asfaltats 100,
aquesta comissió lluitarà pq augment amb aquesta legislatura el 100% camins
asfaltats.
Existeixen 350 camins privats però transitant per veïns, proveir.los de terra per
millora el seu estat, anualment.
– Facilitar una xarxa SMS a tots els residents per tenir una connexió amb mossos,
ambulàncies, carteria, transport
– Tutelar les disposicions del nou POUM envers l'Horta
– Estudiar nous usos al futur parc de les basses relacionats amb l'Horta
– Convertir l'Horta en una zona lliure de transgènics, donant sortides de producci´oi

venda per a que aquesta opció sigui rendible.
– Dotar el mercat central de protagonisme i tutela per part ajuntament, facilitant la
venda de proximitat.
– Impulsar l'agricultura ecològica amb resultats de la complicitat de les institucions
per facilirar les les seves vendes.
– Obrir nous mercats municipals en desús actualment per generar la venda de
proximitat a dins la ciutat.
– Crear espais de cases de turisme rural a l'Horta per evitar l'abadonament dels
terrenys i dotar de nous recursos econòmics als residents d'aquest espai tan
emblemàtic de la ciutat.
– COMÚ LÚDIC
Hem pensat en dinàmiques però molts cops no ens hem atrevit a plantejar-les per
l'acceleració en què tothom està immers.
Però calen espais per parlar de forma distesa d'alguns temes. Plantegem la necessitat de
d'organitzar moments que facilitin aquests espais. En concret, per traure conclusions
clares sobre:
- Com percebem respecte el treball municipal del Comú i si estem funcionant com a nova
política
- Com afrontem la part econòmica, lligada amb el compromís de cadascú amb el Comú
Es tractaria de proposar un dia per passar una jornada sencera. Sense estructures tan
tancades com les assemblees. Seria millor en un espai obert i familiar on també puguin
ser-hi els més petits (granja escola, Horta...).
Propostes: 5-6 o 12-13 de març. Es concreta el cap de setmana del 5 i 6 de març.
També cal donar-hi tombs a la Comissió de Garanties, perquè potser no l'estem
visualitzant bé i si no acaba de conformar-se és que hi ha algun problema.
DEBAT SOBRE LES APORTACIONS DE LES COMISSIONS:
→ Es posa sobre la taula la necessitat de tenir persones referents a cada comissió i que
aquesta informació que sigui accessible a través de la web. També incloure la periodicitat
de les comissions i el lloc de reunió.
→ Es valora que cal reflexionar sobre com ens integrem o com col·laborem als col·lectius
que ja treballen alguns temes. Cal tenir clar l'encaix sense que això suposi apropiar-se de
cap dinàmica. Ara estem improvisant i hauríem de poder tenir clar com fer-ho per no
frenar, per massa escrupulosos, algunes iniciatives i propostes de cara a millorar la ciutat.

4. FITXES DE PARTICIPACIÓ
Hi ha una gran resposta a les fitxes de participació.
Cal articular les respostes.
Pel que fa a les aportacions econòmiques, el número de compte per fer aportacions
puntuals està a la web. Però també són molt importants les aportacions periòdiques. Hi ha
una deducció a la declaració de l'IRPF del 20%. Cal impulsar aquesta opció si volem
aspirar a tenir un local. Caldria tenir un centenar d'aportacions mensuals de 5€ per poder

assumir aquesta despesa.
Sorgeix també la proposta de fer una jornada d'aportació.

5. ESCENARI PER AL TREBALL FUTUR
(s'adjunta document: “calendari de treball 2016 per assemblea 31gen16”)

Hi ha dates clau que cal tenir en compte per definir les prioritats. És molt important
interioritzar aquest calendari per treballar amb previsió.
- juny: debat de política de la ciutat.
- ordenances fiscals i pressupost ens determina els projectes de cara a l'any següent. Es
debaten al novembre.
- aprovació inicial del POUM 2016-2030. Es planteja per al ple de desembre. Cal tenir-ho
previst a l'hora de dissenyar el model de ciutat.
- reglament de participació. Hi ha 32 reunions plantejades.
Exemple: el reglament de les antenes es tractarà a la comissió d'Urbanisme del 15 de
febrer i s'aprovarà al ple del febrer. Hi ha un període d'al·legacions dels grups municipals i
després, d'exposició pública. Cal conèixer els terminis de les coses per poder treballar bé i
amb temps.
També cal tenir en compte de cara a presentar propostes a l'ajuntament que per presentar
coses al Ple, s'han de portar primer a la comissió informativa. Això resta temps.
Tenim un calendari públic en què estaria bé anar introduint totes les dates d'accions i
trobades que les comissions tenen previstes.

6. TREBALL EN GRUPS
Es divideix en 4 grups l'assemblea per treballar durant 20 minuts els dos punts.
GRUP 3:
- es detecta un mal funcionament de les comissions.
- proposta de creació d'un grup de suport als regidors per prendre decisions urgents amb
consens. Podria ser rotatiu cada 3 mesos. Que també pugui preparar argumentari per als
plens.
- possibilitat de més persones amb dedicació exclusiva per créixer com a grup i per veure
com s'integren aquestes noves persones que han manifestat la voluntat de participar.
- s'ha generat debat sobre si el que cal és créixer per poder assumir-ho tot o deixar coses
per poder treballar amb calma.
(no ha donat temps a parlar en aquest grup de les línies polítiques prioritàries)
GRUP 1:
- grup de suport als regidors per poder articular millor la feina. També és necessari
organitzar jornades formatives internes per a que la manca de coneixements no sigui un

impediment per participar.
- cal delegar feina dels regidors als grups temàtics. Estaria bé agrupar-los/emmarcar-los
en els 5 grans àmbits de l'ajuntament. Això permetria funcionar més àgilment d'acord amb
els tempos marcats pel funcionament de la Paeria.
- cal tornar a la feina del carrer i els barris.
- traure la negociació de «passadissos» al carrer. Exemple: el treball de bicicletes amb les
formacions ha funcionat millor al carrer que dins la Paeria.
- les comissions de treball han de tenir: adreça, trobades públiques, documentació
accessible i actes.
- distingir entre les decisions reactives i les proactives. Aquestes últimes cal que passin per
tot un debat col·lectiu. Però les reactives seria més senzill que es fessin més en grups
temàtics o comissions que assessorin.
PRIORITATS POLÍTIQUES:
- noves dinàmiques de treball
- pressupostos participatius
- reglament de participació
- POUM
- transparència
- educació i EBM
- pobresa energètica i de cara a l'estiu, temporers
GRUP 2:
- els grups de treball no s'han activat bé. Caldria un o dos coordinadors que dinamitzin el
grup de treball i que en siguin representants a enllaç. De cara a que la gent nova
- sortir al carrer per dinamitzar i difondre el que es vagi treballant.
PRIORITATS POLÍTIQUES:
- anem a remolc del que marca el funcionament de la Paeria. Caldria distanciar-se una
mica d'això i que les prioritats no siguin a curt termini sinó a mig i llarg termini.
- tampoc no hem de tractar temes que surtin de la zona de confort
- calendari clar per saber com estem treballant
Línies d'acció:
- participació
- habitatge
- transparència
- pobresa energètica i social
- aigua i privatització
Una persona del Comú ens fa arribar un conjunt de propostes:
- hay temas que para nosotros son prioridades permanentes como el tema de la educación
por ejemplo.
- Prestar más atención al tema del agua en todas sus dimensiones agua de boca, de riego,
etc…hay un campo muy grande que explorar en este tema.
- Hay temas en los que nos sentimos cómodos como la educación pq hay mucha
implicación de nuestra gente en ellos y hay otros en los que no nos sentimos tan seguros.
La promoción empresarial y la seguridad son ejemplos de ello. Mucha gente ve natural
que el PP, Cs, o CiU hablen de esos temas mientras que a nosotros no se nos escucha.
Además cuando en las próximas elecciones municipales nos presentemos tenemos que ser
capaces de hacer una propuesta de gobierno para Lleida de 360° que implique todas las

áreas que afectan a la vida de los ciudadanos y hacerlo con propuestas creíbles, eficaces y
exhaustivas respetando los valores de bien común que representa la izquierda
asamblearia.
- Por ello propongo que cada año seleccionemos uno de esos temas que nos sacan de
nuestra zona de confort y lo tratemos con mucho detalle de cara a elaborar propuestas
eficaces que representen y respeten nuestro ideario. Para este año, os propongo que
tratemos como prioritario el tema de promoción empresarial desde el ayuntamiento, visto
desde una perspectiva amplia. Como método podríamos crear un grupo temporal, de un
año de duración, de comuneros abierto a todos pero muy en especial a aquellos que
tengan experiencia empresarial en el colectivo que quieran implicarse.
GRUP 4:
- caldria traure d'enllaç tot el debat sobre mocions. Dedicar pressupost a personal tècnic
per preparar continguts i que això permetés als regidors sortir de l'oficina.
- l'ajuntament marca el ritme i no ens deixa prioritzar bé.
- la gestió dels recursos humans que tenim i que «estan disponibles» és necessària
- construcció d'arxiu/mapa per anar generant programa. Que tota la tasca darrera de
l'acció municipal vagi generant un discurs coherent per al futur.
- anar als centres cívics amb temes d'interès per a la gent amb la presència dels regidors.
Pobresa energètica és una oportunitat
- necessitat dels espais lúdics de trobada del Comú que no s'està aconseguint.
- hem de ser conscients de la necessitat de recursos que tenim. Cal que ens
comprometem de veritat per ser capaços d'autofinançar-nos. Sortir al carrer també ens
pot servir per convèncer a la gent que aporti una quota, sigui de la quantitat que sigui.
Però la gent propera també és molt important.
* el grup fa una esmena a la totalitat: dedicar 20 minuts d'una assemblea per dissenyar
prioritats denota que no li estem donant prou importància.

7. CONCLUSIONS
Donada l'hora de finalització de l'assemblea (passen 3/4 d'hora de les 15h),
convoquem un enllaç extraordinàri únicament per traure les conclusions dels grups
de treball de l'assemblea. Tindrà lloc el proper dijous, dia 4 de febrer a les 20.30h
a l'EPAP.
L'assemblea acaba a les 15h.

