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1.- Idea
Els Amics del Lleida volem impulsar i canalitzar el projecte fundacional d’un club de
futbol popular a Lleida
en el supòsit que el Lleida Esportiu desaparegui.
La nostra voluntat és constituir un nou club a partir d'aquells ex socis i seguidors del
Lleida històric (Lérida Balompié, UE Lleida i Lleida Esportiu) i que el sentiment envers
el club més representatiu de la ciutat no quedi orfe després de l'extinció i
desaparició dels clubs anteriorment expressats.
A més volem recuperar la il·lusió en el futbol i que la gent cregui que un altre futbol i
model de gestió és possible pel que també volem sumar, a més dels anteriors, a
nous aficionats a aquest model de club.
No és pretén crear un club successori o hereu dels anteriors, sinó un club nou en
memòria i homenatge al Lleida que aglutini el màxim nombre d'aficionats dels
quals un dia van estimar al Lleida, alhora que se sumin nous aficionats a aquest
projecte.

2.- Propòsits, finalitats i objectius
La filosofia d'aquest projecte i nou club és radicalment diferent de la que s'ha dut a
terme en els clubs precedents en els quals, degut una gestió erràtica i
deficient, va comportar la seva desaparició.
Volem distanciar-nos totalment dels models de gestió que han estat protagonistes
en els últims anys de la U.E. Lleida i de tot el període del Lleida Esportiu.
Creiem en un model fonamentat en l'anomenat futbol popular on l'objectiu
innegociable és que el nou club sigui dels i per als socis. Un nou club inspirat en els
principis de democràcia, transparència, participació i sobirà, on cada soci tingui veu i
vot.
Cada soci, un vot, però el nou club de futbol popular a Lleida vol abastar mot més.
El nou club es vol constituir des del treball i aportació desinteressada i altruista d'un
grup de gent en què cadascú aporti el seu granet de sorra. Volem deixar enrere el
fet que uns pocs decideixin en nom de molts.
Un nou club on es vol recuperar els principis i valors de l'esport que
mai s'haguessin hagut de perdre. Ens volem allunyar de tot el que ha significat i ha
comportat la irrupció del futbol modern en què els criteris econòmics i mercantils es
prioritzen per damunt de l'aficionat.
Volem un club allunyat de corrupteles, d'interessos personals o mercantils i on cada
soci se senti partícip del projecte, propietari del club que estima, sense ànim de
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lucre, on es reforcin els lligams i el sentiment de pertinença amb la ciutat i també
capdavanter amb activitats o iniciatives de caràcter social.
Volem que l'aficionat pugui recuperar la il·lusió de poder accedir a un espectacle
esportiu amb preus populars, accessibles i prioritzant el caliu i suport del seguidor
envers els interessos opacs derivats dels preus d'entrades desorbitades.
Aquest nou projecte refusa qualsevol interès partidista, lucratiu o mercantil que
s'allunyi del que ha de ser un club de futbol tradicional.
En el nou club hi cap tothom. No hi haurà socis per damunt d'altres socis. Un club on
s'escoltarà a tothom, on ningú serà vetat per expressar el seu parer, sempre i quan
sigui de forma respectuosa. El reglament de règim intern del club servirà per vetllar
el compliment d’aquest punt. Un club més proper, obert a la ciutat i on
tothom hi serà benvingut.
Un club en què es lluitarà per la igualtat i contra la discriminació per raó de sexe,
raça o religió o de qualsevol altres tipus.
Un nou club que pretén construir i no anar contra ningú.
El nou club serà regit per una junta directiva que serà elegida democràticament per
tots els socis.
El nou club disposarà d'estatuts, prèviament aprovats, que regularan l'estructura i
funcionament d'aquest.
L'assemblea general de socis regirà el nou club, decidirà cap a on es vol anar i quin
ha de ser el camí que s'ha de seguir, sense ingerències externes de cap mena. El
soci serà l'únic amb capacitat de decisió i sempre inspirat en els valors i principis
democràtics al capdavant de qualsevol decisió.

3.- Projecte Esportiu
El nou club comença des de baix, però sense renunciar en cap cas a competir i
assolir el màxim d'èxits esportius. Som humils, però sense renunciar a res.

L'àrea esportiva serà la responsable de dissenyar les plantilles, staff tècnic i resta
d'integrants que haurà de competir en les categories que disputi.
Es vol a mitjà termini anar dotant el club d'equips de futbol formatiu, ja que creiem
que s'ha de potenciar l'esport en els menors i dotar al nou club d'un planter que
pugui nodrir de jugadors al primer equip per tal de reforçar la identificació i
sentiment de pertinença.
Volem configurar una plantilla de futbol femení.
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4.- Projecte econòmic
A nivell econòmic les directrius són clares.
Els comptes seran transparents, clars i sense opacitats. Aquest ha de ser un dels
pals de paller del projecte. No es gastarà més del que no es tingui. El club ha de
subsistir amb els seus propis recursos i no generar forats on no pugui arribar i que
provoquin un endeutament que a la llarga pugui generar un forat inassolible.
Tenim molt clars els errors del passat i no tolerarem una gestió econòmica que torni
a fer reviure vells fantasmes.
La prioritat en l'àmbit econòmic, doncs, és un compromís de DEUTE 0. Pretenem que
la gestió neta, lliure de corrupció i transparent, estigui sempre per sobre dels
objectius esportius.
L'èxit del projecte de futbol popular és subsistir sense endeutar-nos i sense
renunciar als èxits esportius.
Tenim confiança plena en què aquest model és possible.

5.- Projecte social
El nou club pretén ser també una entitat oberta a tothom.
Volem promoure, col·laborar i participar de forma activa en altres activitats o
iniciatives que comportin teixir complicitats amb la resta de la societat lleidatana.
Pretenem també, per tant, que aquest nou club recuperi el que ha significat sempre
el futbol, no centrant-nos únicament en l'àmbit esportiu, sinó abastar i teixir també
iniciatives socials, culturals o solidàries, entre d'altres, que permetin establir lligams
i vincles amb altres entitats.
Volem que el nou club pugui representar i difondre el bon nom de Lleida per arreu on
anem. Venim a donar la mà a tota aquella entitat esportiva, cultural, social i
institucional que vulgui col·laborar amb nosaltres.
Un nou club on tothom se senti orgullós de pertànyer al mateix, amb independència
dels èxits esportius o la categoria on es competeixi. Volem conrear un veritable
sentiment de pertinença que arreli fermament als socis de l’entitat.

6.- Organigrama del club de futbol popular
L'estructura del nou club serà horitzontal i no piramidal.
Estarà constituïda per una àmplia junta directiva, complementada amb grups de
treball i voluntaris que integraran les diferents àrees del club (esportiva, econòmica,
social, jurídica, etc.), escollits de forma democràtica pels socis de l'entitat.
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L'òrgan suprem del club serà l'Assemblea de socis on és prendran totes les decisions
que afectin el club i on s'escollirà l'òrgan directiu.
L'organització, estructura i funcionament del club, així com el seu règim
sancionador, estarà regulat pels Estatuts que seran aprovats pels socis de l'entitat.
Alhora, es farà copartícips als socis en aquelles decisions cabdals en l'organització i
funcionament
del
club
i
d'altres
que
es
considerin
d'especial transcendència i importància.
Per tant, l'organització del club es fonamenta en principis democràtics, ja que la
gestió, administració i propietat del mateix pertanyen a cadascun dels seus socis,
essent la Junta Directiva escollida un òrgan de servei al soci.

7.- Com funcionarà el nou club?
El nou club funcionarà en el seu dia a dia a través del treball que duguin a terme tots
els membres de la junta directiva i resta d'àrees que representen a la totalitat dels
socis del club i que seran els responsables d'aportar i executar idees pel bon
funcionament del club.
Els voluntaris seran també una eina important per tal de poder complementar el
funcionament de l’entitat.
La totalitat dels socis seran copartícips en la presa de decisions del club, ja sigui a
través de l'Assemblea, com també a través de la presa de decisions en què el seu
parer i decisió siguin cabdals.
Tots i cadascun dels membres de l'organigrama que integri el club acomplirà les
tasques assignades de forma GRATUÏTA, ALTRUISTA, NO REMUNERADA I
DESINTERESSADA.

8.- Treball realitzat fins a la data
Els Amics del Lleida fa setmanes que estem treballant en el projecte de club de
futbol popular per si, arribat el cas, s'ha de formalitzar i tirar endavant el projecte.
Hem mantingut reunions telemàtiques amb representant d'altres clubs de futbol
popular per poder disposar de primera mà de la informació relativa a aquest tipus de
clubs.
Hem tractat amb Unionistas de Salamanca, Avilés Stadium,
UP Palencia, UD Ourense, CF Roig i Negre o UC Ceares, entre d'altres.
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També hem mantingut contacte constant amb les Penyes del Lleida "Rudes Lleida" i
"És un Sentiment", les quals han donat un suport total al projecte de futbol popular,
en el cas de desaparició del Lleida Esportiu.
Estem copsant l'opinió de diferents aficionats del Lleida per tal de valorar l'opinió
que tenen sobre el projecte i el futur grau d'implicació, arribat el moment, en el
mateix.
Estem examinant i estudiant diferents estatuts de club de futbol popular i obtenint
informació d'altres clubs de la demarcació de Lleida per conèixer el dia a dia en el
funcionament dels clubs.
Estem recavant informació sobre potencials patrocinadors en el nou club i conèixer
la seva implicació en el projecte.

9.- Full de ruta
Som coneixedors i conscients de l'empresa gegantina que suposa constituir un nou
club. És per això que la fita no serà possible sense conèixer, en primer lloc, el grau
d'implicació en el projecte de diferents sectors que considerem cabdals per poder
tirar-lo endavant.
Considerem imprescindible tenir el suport popular pel qual anirem ampliant el
ventall de persones i/o entitats interessades en el projecte objecte de tenir una
aproximació més fidedigna de la gent que s'embarcaria en aquest projecte.
Mantindrem contacte a nivell institucional per tal d'obtenir assessorament respecte
els passos a seguir per a la formalització del nou club, així com del suport que
aquest pugui rebre a nivell d'institucions legals.
Arribat el moment, està prevista la constitució d’una junta gestora per tal d'iniciar el
projecte. Un cop constituït, la junta hauria de presentar-se al procés d’elecció de
junta directiva, que ho decideix de forma sobirana l’assemblea de socis a través del
vot de cadascú.
Prioritzem fer les coses bé a fer-les ràpid, però volem estar preparats per no deixar
orfes als seguidors desencantats, arribat el cas, amb el final del Lleida Esportiu.
Els Amics del Lleida tenim les portes obertes a escoltar tota classe de propostes,
idees o suggeriments en aquest projecte de futbol popular.
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10.- FAQS
10.1) El nou
desapareix?

club és constituirà igualment

si el Lleida

Esportiu no

No. El projecte d'un nou club de futbol popular a Lleida només es contempla en el
supòsit que el Lleida Esportiu desaparegui.

10.2) Serà el nou club el successor històric del Lérida Balompié, UE Lleida i
Lleida Esportiu?
No. Es tracta d'un club nou que pretén retre memòria i homenatge al Lleida històric.

10.3) És fàcil constituir un club nou?
Constituir un nou club és un repte majúscul que requereix molt treball, sacrifici,
responsabilitat, implicació i compromís de molta gent, així com de suport popular.

10.4) Com es dirà el nou club? Quina equipació esportiva o escut lluirà?
Qualsevol decisió que afecti el nou club serà escollida democràticament pels seus
socis que són els propietaris del club. Pròximament hi haurà més informació en
relació amb aquest aspecte per iniciar un procés participatiu.

10.5) Com és finançarà el nou club?
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El nou club es finançarà mitjançant els ingressos derivats de les quotes dels seus
socis, espònsor o patrocinadors i d'altres ajudes que contribueixin a la
viabilitat econòmica del projecte.

10.6) El nou club gastarà més del què genera per fer equips competitius?
Mai. El nou club es fonamentarà en criteris de sostenibilitat i de deute 0 i no gastarà
més del que no pugui generar. Aquesta directriu és un dels pilars fonamentals del
projecte.

10.7) Hi haurà socis amb més poders que uns altres?
No. El club serà propietat de tots i cadascun dels seus socis a parts iguals. Cada soci,
un vot.

10.8) Quina relació tindrà el nou club amb l'Ajuntament, i d'altres
institucions?
Volem un club obert a tothom. Un club amic i amigable, disposat a col·laborar amb
tota aquella entitat o institució que promoguin esdeveniments relacionats amb la
ciutat de Lleida.

10.9) Quina relació tindrà amb els mitjans de comunicació?
El nou club ha de ser transparent i amb un missatge que arribi a tothom, socis i no
socis. Els mitjans de comunicació són imprescindibles per fer arribar a tots els
sectors de la societat les notícies que generi el club.

10.10) En quina categoria començaria a competir el nou club?
Es tracta d'un club nou que no aspira ni desitja comprar cap plaça
de categoria superior per poder competir, ja que va en contra dels nostres principis.
Per tant, el nou club començarà a competir des de la categoria més baixa, és a dir,
Quarta Catalana.

10.11) Quina forma jurídica adoptaria el nou club?
El nou club en cas que el projecte tiri endavant, es constituirà com a Club Esportiu
de Règim general.
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Als estatuts fundacionals, caldrà que hi consti un punt que bloquegi la possibilitat
que en un futur el club es pugui convertir en SAD. Cal recordar que la Llei de l’Esport
canviarà al 2022, quan desapareixerà l’obligatorietat de convertir-se en SAD.
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