
Benvolgut/da:

Com és ben sabut per totes les formacions polítiques que participen en la 
vida política de Lleida, aquest 25 de maig hi haurà eleccions al Parlament 
Europeu.  En  aquestes  eleccions,  però,  els  ciutadans  i  ciutadanes  de  la 
nostra  ciutat  tindran  la  possibilitat  de  votar,  a  més,  tot  un  seguit  de 
preguntes  d’interès  general  que  se’ls  formularà  en  el  marc  del 
Multireferèndum. 

Des  de  l’organització  d’aquest  esdeveniment,  creiem  interessant  de 
conèixer  i  fer  pública la  posició  dels  diferents  partits  polítics  actius a  la 
ciutat  de  Lleida,  per  tal  de  transmetre  a  la  ciutadania  els  diferents 
posicionaments  i  punts  de  vista  que  les  diferents  qüestions  plantejades 
generen.

La convocatòria consta de quatre preguntes d’àmbit general i una cinquena 
de caràcter local que, en el cas de la ciutat de Lleida, gira entorna a la 
gestió del servei d’aigües. Així, la nostra petició seria que cada organització 
política  respongués  les  preguntes  i  marqués,  d’aquesta  forma,  el  seu 
posicionament. 

Les preguntes són: 

1. Quin tipus d’agricultura voleu que hi hagi a Catalunya?
a) Amb transgènics b) Sense Transgènics

2. Voleu que el Govern de la Generalitat de Catalunya deixi de pagar 
el deute i els interessos que la ciutadania declari il·legítims?
a) Sí b) No

3. Voleu que la ciutadania de Catalunya estableixi un control 
democràtic directe sobre el sector energètic?
a) Sí b) No

4. Voleu que el grup promotor d’una Iniciativa Legislativa Popular 
pugui sotmetre la seva proposta a referèndum vinculant?
a) Sí b) No

5. Voleu que el servei d’abastament d’aigua de Lleida sigui 
gestionat directament per l’Ajuntament? 
a) Sí b) No

Agrairíem  que  tramitéssiu  les  respostes  directament  a  través  d’aquesta 
mateixa adreça de correu electrònic,  entre avui  i  dimarts  de la setmana 
vinent, per tal de poder fer públics tots els posicionaments cap abans del 
dia 25. Gràcies anticipades per la vostra col·laboració. 

Atentament

ADSP Assemblea en Defensa dels Serveis Públics

http://www.multireferendum.cat/



