
Som persones que estimem Lleida, 

hi vivim i hi treballem;  la caminem 

i la sentim nostra;  hi participem 

des de diferents àmbits, i contribuïm 

a fer gran el teixit associatiu i productiu de 

la ciutat. Nosaltres, que compartim i ens 

identifiquem amb els valors de la Lleida 

Republicana volem donar suport 

a la candidatura de Miquel Pueyo com 

a Paer en Cap de la ciutat de Lleida.



Ens agrada ser de Lleida i viure Lleida:  l’ambient i la gent, la tranquil·litat, 
les dimensions de la ciutat, la facilitat d’arribar a tot arreu caminant, la 
cohesió dels barris i del teixit associatiu, la permeabilitat amb l’Horta... 
I volem viure Lleida amb una mobilitat local i regional més sostenible i 
segura; que preservi i gestioni els valors socials, productius i paisatgístics 
del mosaic territorial de l’Horta; una Lleida no contaminada i que 
“funcioni”, en tots els sentits i en tots els barris. Una ciutat que prioritzi 
l’espai públic i les persones que hi  viuen i que es posi a l’avantguarda 
d’un urbanisme transformador –no especulatiu- orientat a fer de Lleida 
una ciutat a escala humana, equilibrada i cohesionadora, que tingui cura 
del detall i la bellesa a tots els barris; que garanteixi el dret a l’habitatge 
i el dret a la ciutat com a comunitat de vida.

Volem una Lleida Propera



Som ciutat d’enllaç. D’encaix i transició entre el mestissatge de tradicions i 

cultures diverses. Parada obligada entre capitals,  i entre el mar i la muntanya. 

I volem ser una  ciutat ben connectada.  Cal millorar la connexió (terra, 

ferrocarril, xarxa) amb  Madrid, Barcelona i el litoral, i amb el sud de França, 

a través dels Pirineus; sense oblidar-nos de l’Eix de l’Ebre que ens connecta 

amb el País Valencià i amb els pobles veïns de la Franja de Ponent. No només 

amb noves infraestructures, sinó democratitzant i garantint els drets a l’ús 

d’aquestes infraestructures per part de tothom, no només d’aquells que més 

tenen. Cal millorar el transport públic; crear una xarxa completa de carril 

bici que connecti tots els barris; reduir les emissions de C02,  limitar l’ús 

del vehicle amb un  ocupant i donar més facilitats als vianants. Volem ser 

la ciutat educadora per excel·lència; culturalment crítica i creativa; oberta i 

activa en la recerca; amb garanties educatives i igualtat d’oportunitats per 

a tothom; on el cooperativisme, la petita i la mitjana empresa prenguin la 

paraula, i que aspiri a situar-se a l’avantguarda de les noves tecnologies i de 

les empreses sostenibles.

Volem una Lleida Connectada



Volem una Lleida que vetlli per la salut de les persones i la garanteixi. De 

tots i cadascun dels lleidatans i lleidatanes. Volem un millor funcionament 

del sistema primari de salut i que,  la Paeria,  assumeixi l’objectiu  de garantir 

més drets assistencials als seus veïns i veïnes. A Lleida,  tothom ha de poder 

practicar esport i fer exercici, a qualsevol edat. Volem que  sigui una ciutat on 

es  visqui molt bé: socialment, econòmicament i emocionalment.

Volem una Lleida Saludable



La ciutat de Lleida ha de ser una ciutat de ciutadania plena: un espai 
de drets i deures compartits, de corresponsabilitat i d’acollida. Volem 
una Lleida cooperadora i emprenedora, que sumi esforços –i no 
competències- amb el seu entorn metropolità i que ambicioni orgullosa 
la segona capitalitat catalana. Una Lleida solidària, que no deixi de 
banda cap dels que hi viuen o s’hi troben, quan passen per situacions 
de mancança o d’infortuni. Que s’ocupi i preocupi molt especialment 
dels més febles per revertit les desigualtats estructurals. Una Lleida que 
s’identifiqui amb el projecte d’una República catalana per a tothom. 
Apostem per la transparència, el retiment de comptes i el bon govern. 
Volem una Lleida que sigui molt més que les seues institucions i que no 
escanyi la vitalitat de la societat civil. Que acompanyi, que escolti i que 
generi espais de deliberació real. Que respiri i es converteixi  en un espai 
de trobada a les idees, a la transformació, a les propostes i al futur.

Volem una Lleida Justa



Lleida ha de ser la ciutat de les persones i del bé comú; dels drets reconeguts 

en la Carta de Ciutadania; feminista i compromesa amb la lluita contra 

totes les violències visibles o invisibles (contra les dones, els infants, les 

persones grans, els contractats en condicions indignes...). També ha de ser 

bel•ligerant amb el feixisme; respectuosa amb la memòria històrica, i activa 

en el perfeccionament de  la democràcia i el bon govern,  i en la lluita contra 

qualsevol mena de corrupció, frau o favoritisme. Volem una ciutat oberta a 

la lliure expressió de totes les identitats i orientacions sexuals; activa contra 

qualsevol tipus de discriminació, i que treballi per col·locar el sentit de la vida 

i la felicitat de l’ésser humà en el centre de totes les coses.

Volem una Lleida Compromesa

Volem una Lleida Republicana. 
Volem un govern pel canvi honest. 
És per això que donem suport a 

MIQUEL PUEYO
I us convidem a fer-ho. 


