
AL SR. JOAN GÓMEZ, REGIDOR DE PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 

Marees i col·lectius abandonem els tallers per a la modificació del reglament de participació 

de la Paeria 

Les entitats sota signants abandonem els tallers per a la modificació del reglament de 

participació de la Paeria, per posar de manifest la falta de voluntat de fer uns tallers realment 

participatius i que la veu de tothom quedi reflectida en el reglament final i ens adrecem a la 

Regidoria de participació ciutadana per recordar que la participació no és una cosa menor, 

les entitats lleidatanes volem crear un reglament on ens hi sentim identificades i que sigui 

útil. 

Des de la primera reunió organitzada per la regidoria no va quedar gens clar que les idees i 

demandes dels col·lectius i marees arribessin finalment a ser plasmades en el reglament. 

La falta clara de preparació de les reunions, sense un patró a treballar, ni objectius ni 

metodologia de dinamització de cadascuna, no va donar els resultats esperats, se'ns va 

explicar com era el reglament antic, quan en teoria totes aquestes reunions han de servir 

per, precisament, crear-ne un de nou, no esmenar-ne cap. Es va deixar entreveure que no 

hi ha voluntat a engrescar a la ciutadania en aquesta tasca. De les 20 entitats que hi van 

participar en va quedar 5 a la següent reunió i la majoria d’aquestes va abandonar la reunió. 

Amb clara voluntat d’aportar eines i mètodes per facilitar el treball dels col·lectius es va fer 

una proposta per poder reconduir la situació, però no va ser acceptada pel regidor Joan 

Gómez. Per aquest motiu, com no es va escoltar la veu de les entitats ni es va permetre 

participar, les entitats abandonem el taller. 

Una de les coses més preocupants és la manca d'informació transparent de cara enfora, ja 

que les informacions aparegudes en premsa no han reflectit el què en aquestes 2 reunions 

han exposat els col·lectius; ni tan sols la plantada al regidor per part de les entitats. 

La informació no és participació. Cal destriar aquelles eines o mecanismes informatius on 

l’ajuntament explica la seva acció de govern o respon preguntes de la ciutadania, d’aquells 

que són eines de participació: on són les entitats i col·lectius les proposants i actors i actrius 

de les propostes. Informar de com han estat aquests 10 anys de reglament ciutadà no es 

participar; tenim la sensació que sovint el govern municipal confon aquests dos termes. 

Creiem que un nou reglament de participació és molt important tenir-lo, però sobretot crear-

lo entre totes per a què totes ens hi sentim identificades i fer-ne un bon ús. No cal fer-lo amb 

precipitació, no cal córrer i cal oferir temps de debat i reflexió a les entitats que hi participen. 

Creiem que cal temps per preparar els tallers amb una bona metodologia de treball. Seria 



òptim aturar en aquests moments els tallers iniciats, fer un document sobre la metodologia 

amb què es treballarà i fer-lo arribar a totes les entitats, previ a la realització de tallers. 

Per tot això, a la espera d'una reorganització dels tallers amb un clara voluntat de elaborar 

un reglament fet per tothom i per a tothom, deixarem d’assistir a les reunions plantejades 

com fins ara.  

 

La Baula, ateneu cooperatiu; Marea Blanca, Marea Groga, Colors de Ponent, La 

Sirollada, Lleida Social, Grup de Dones de Lleida, Marea Lila, PAH-Lleida, Assemblea 

en Defensa dels Serveis Públics, Associació LIKA 

 


