Miquel Tarrés Vilaginés
Vaig nàixer fa 56 anys en un petit poble de l’Alt Urgell, tot i que
vaig passar gairebé tota la infantesa a la Seu d’Urgell.
Als 16 anys vaig anar a estudiar a Lleida i em vaig vincular a la
ciutat per sempre més.
En acabar els estudis vaig anar a treballar a Andorra. Al cap de deu
anys vaig tornar a Lleida per a quedar-m’hi a viure. Fa trenta anys
que hi visc.
He estudiat formació professional administrativa, relacions
laborals i prevenció de riscos laborals, i tot un seguit de cursos dins la formació no
reglada.
He treballat molt de temps d’administratiu, però fa uns vint anys que em dedico a la
formació contínua en temes vinculats a la meva especialitat.
Tot i que mai he pertanyut a un partit, el meu interès per la política em ve de jove.
També estic implicat amb el sindicalisme de classe.
Vaig donar suport al moviment de confluència política impulsat per la Teresa Forcades i
l’Arcadi Oliveres (Procés Constituent) i pertanyo al col·lectiu Constituents per la Ruptura.
Actualment, també participo en el CDR del meu barri.
És la primera vegada que em plantejo formar part d’una llista electoral. Mai he pretès
d’ocupar un càrrec polític per viure’n. Per a mi la política és basa en la participació de la
ciutadania i els càrrecs representatius han d’estar sempre supeditats a la decisió directa
de la gent. Sense cap mena de dubte, ha sigut la excepcionalitat política que estem vivint
en aquests moments la que m’ha fet decidir a presentar-m’hi. El fet que es tracti d’unes
primàries obertes a la ciutadania i no de llistes tancades elegides des de dalt és l’altre
al·licient. Malauradament, els partits polítics estan demostrant, una vegada més, que
serveixen els interessos corporatius de les seves organitzacions i no pas el projecte
col·lectiu pel que van ser votats.
Els eixos bàsics del projecte polític que voldria dur a
terme per a la ciutat de Lleida són els següents:
1.

Contribuir a implementar el mandat de l’1-O:
 Posar Lleida al lloc que li pertoca en la
lluita nacional per una democràcia de
qualitat. Actuar per fer efectiva la
República.
 Obediència republicana.
 Solidaritat amb totes les persones preses polítiques, represaliades i
exiliades per les seves opinions, ideologia o acció política democràtica.
 Fer extensiu a tota la població el coneixement dels valors republicans i
implicar-la en el projecte de construcció de la República.

2.

Crear mecanismes permanents de participació ciutadana basats en la implicació
activa de la gent en les decisions polítiques “des de baix”:
 Implicar tothom en la vida política, social i cultural de la ciutat. Facilitar
especialment la implicació de les persones nouvingudes.
 Integrar-hi les entitats ciutadanes i socials de la ciutat.
3. Transparència. Promoure la regeneració democràtica i fer aflorar la corrupció.
Restablir la memòria històrica i desemmascarar el feixisme.
4. Fomentar la diversitat de la població lleidatana i lluitar contra tota mena de
discriminació:
 Igualtat efectiva i integral de les dones en tots els aspectes de la vida.
Combatre, molt especialment, totes les violències masclistes i assistir les
víctimes.
 Orgull i alliberament LGTBIQ.
 Protegir, per igual, tots els models de família.
 Combatre l’heteropatriarcat.
 Protegir la diversitat cultural
 Garantir la no discriminació de les persones en funció del seu origen.
 Respectar la diversitat funcional, sensorial i intel·lectual.
 Igualtat d’oportunitats per a tothom. Contribuir a que tothom se senti
ciutadà de primera.
5. Potenciar l’agricultura ecològica, la producció neta, el desenvolupament
sostenible, el comerç de proximitat i les iniciatives ètiques que creïn llocs de
treball de qualitat.
6. Municipalitzar els serveis essencials. Lluitar contra l’especulació sobre els béns i
serveis més bàsics per a la ciutadania.
7. Lluitar contra tota mena de pobresa. Promoure l’habitatge digne per a tothom.
8. Tenir especial cura de la infància, el jovent i la gent gran i garantir serveis públics
de qualitat per a les persones amb dependència.
9. Fomentar l’accés de tothom a la cultura i protegir la llibertat d’expressió i creació
artística.
10. Potenciar el transport públic, el civisme i la conservació i neteja dels espais
comuns.
11. Contribuir a que Lleida se senti capital de la regió més extensa de Catalunya:
 Vincular-la més a la comarca i a la regió de Ponent.
 Fomentar el seu agermanament amb altres ciutats dels Països Catalans i
del Món.
12. Impulsar des de l’Ajuntament que Lleida sigui una ciutat compromesa amb la
pau, integradora, acollidora, participativa i ecològica.

