
ACTA ASSEMBLEA COMÚ DE LLEIDA 18 D’OCTUBRE 2014 

(text provisional, pendent d’aprovació) 

 

Hi assisteixen al voltant de 65 persones.  

L’assemblea comença a les 11.15h i es tanca a les 14h. 

Modera l’Alfred, membre de la comissió de comunicació i de contiguts del 
Comú. 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. Es recorden els 

punts principals de l’acta, que ha estat a disposició pública els dies anteriors. 
S’aprova. 

2. Presentació de comptes. El Juan, de la comissió d’accions, presenta 

breument els comptes, que se salden amb un dèficit de 15 euros. Hi ha 
disponibles 185 euros al compte corrent i se’n deuen 200 a compte del 
pagament de les samarretes. El detall dels comptes s’ha fet arribar als aherits 
al Comú i estan disponibles a la web, d’acord amb el prinicipi de transparència. 

Les principals despeses dels darrers mesos corresponen a la jornada 
Suma-t’hi, feta a la vora de la Mitjana al juliol. La jornada es va poder fer 
gràcies a la col·laboració de diversa gent (grups de música, animació) que 
va col·laborar de forma voluntària. També hi ha les despeses de lloguer de 
sala per a assembeles i cartelleria. Els ingressos venen de les aportacions 
dels simpatitzants i adherits i la venda de material. Es recorda la possibilitat 
de comprar samarretes i xapes, i de fer aportacions de diners al compte del 
Comú de Lleida a Caixa Guissona. 

Alguns assistents comenten la possibilitat de demanar sales gratuïtes a 
l’ajuntament, concretrament la Sala Paolo Freire. L’Alfred comenta que el 
Comú havia demanat sales municipals però que l’ajuntament havia denegat 
la petició per tractar-se d’actes polítics. Es mirará per properes ocasions si 
es pot accedir a la sala Paolo Freire. 

3. Exposició de les trobades mantingudes amb diferents grups polítics i 
socials. El Joan Manel, de la comissió de continguts del Comú, i la Laura, de la 
comissió de comunicació, presenten un resum informe de les reunions, que 
s’han desenvolupat a dos nivells: (a) el forum amb partits polítics convocat pel 
Comú d’acord amb els acords de la darrera assemblea; i (b) les reunions amb 
la CUP i l’assemblea per una candidatura unitària que promou junt amb Arran i 
el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Més enllà del que ja està recollit 
a l’informe (enllaç) presentat amb l’ordre del dia, en l’exposició a l’assemblea 
s’afegeix informació sobre una darrera trobada Comú-ICV i algunes darrers 
concrecions del procés assembleari obert per la CUP, Arran i Sepc. Sobre la 
trobada amb ICV, s’informa que ICV va manifestar que veien el procés del 
candidatura conjunta del Comú molt verd i per això pensaven que era important 
comptar amb la força organitzativa dels partits. Per això proposaven participar 
en una candidatura conjunta que prengués la forma de coalició electoral i que 
estigués liderada pel cap de llista d’ICV, Eduard Baches. Pel que fa a les 



assemblees per una candidatura unitària impulsada per la Cup, s’informa que 
plantegen una coalició de partits, que prengui un nom que no vinculi a cap 
partit, però amb mecanismes que permetin el reconeixement de les forces que 
en formen part, i amb funcionament plenament assembleari (d’entrada no 
veurien amb bons ulls la proposta de comissió coordinadora que es planteja en 
la proposta del Comú).  

L’avaluació que es fa des de la comissió d’enllaç del Comú d’aquestes 
trobades és que: 

- es valora positivament la feina feta en tant que ha permés arribar a un 
programa comú, que pot vincular a les diferents forces polítiques, 
independentment de quines siguin finalment les confluències o no en el 
procés electoral. El document s’ha construït a partir de les aportacions 
de les forces polítiques que van participar a les trobades, que s’han 
agrupat en vuit blocs: Participació; transparència; drets socials; 
economia del bé comú; model de ciutat, cultua i esports; administració i 
cèrrecs polítics; identitat, sobirania i memòria. És un document en 
construcció, al qual li falten moltes concrecions, però que es vol sotmetre 
a la consideració de l’assemblea com a document programàtica propi del 
Comúdelleida (punt següent de l’ordre del dia) 

- es valora negativament que sembla molt difícil que vagi tothom junt, idea 
inicial del Comú. Es constaten diferències importants, no tant en el 
programa sinó en les formes que hauria de prendre la fórmula electoral i 
qui participa de la candidatura unitària.  

L’Agustí, matisa que l’assemblea impulsada inicialment per CUP, Arran i Sepc 
ha creat una comissió coordinadora, amb l’encàrrec exclusiu de fer un calendari 
de reunions i les convocatòries. 

El Javi felicita la feina feta pel Comú i es disculpa per no haver-se implicat més 
en el treball de les diferents comissions. Lamenta l’actitud de la CUP de no 
haver participat en les reunions o taula comuna proposada pel Comú. I demana 
més explicacions sobre què han dit la resta de partits sobre la fórmula electoral 
(coalició o agrupació d’electors).  

L’Alfred aclareix que en principi els partits són més favorables a la fórmula 
coalició de partits.  

Rubén, membre de la CUP, explica que si no van participar en el procés 
endegat pel Comú, en la taula comuna, va ser per ser clars, ja que tenen un 
model de ciutat i un model de fer política diferent dels partits convidats pel 
Comú aparticipar en aquesta taula. Consideren important que el Comú participi 
en el procés endegat per ells de cara a construir un candidatura unitària, 
proposta oberta al debat. Considera romàntica la proposta d’una agrupació 
d’electors, i que la fórmula de coalició reflecteix millor la voluntat de treballar a 
llarg termini. 

El Jordi, de la comissió de contactes i continguts del Comú, precisa que els 
partits polítics no formen part del Comú; el Comú és una plataforma ciutadana 
que impulsa una candidatura conjunta de diversos partits, però aquests no 
formen part del Comú. 



La Laura, de la comissió de comunicació del Comú, explica que l’aposta per 
una agrupació d’electors no respon al romanticisme sinó a la pròpia naturalesa 
de la plataforma Comú de Lleida, que no és un partit polític sinó una plataforma 
ciutadana. 

L’Alfred recorda que en el punt següent es debatrà específicament de la 
fórmula electoral, però que primer cal completar el punt tres de l’ordre del dia 
sobre la proposta de programa comú. 

4. Programa comú 

La Teresa, membre del Procés Constituent, felicita la feina feta d’elaboració del 
document de programa comú. Considera que és fàcil estar-hi d’acord, perquè 
és poc conccrert, però que és un bon punt de partida. 

L’Alfred explica que el sentit del document programa comú és servir de base 
per anar treballant en un model de ciutat que pugui ser compartit per molts, 
independentment dels processos electorals. Ja s’ha vist que la idea de 
candidatura unitària àmplia és inviable (o ho sembla de moment), però això no 
treu que es puguin anar bastint consensos sobre el model de ciutat. 

El Josep Maria, que explica que és un més en diferent moviments de la ciutat, 
reitera l’interés de trobar-nos tots els que estiguem d’acord en les línies 
d’actuació i transformació de la ciutat. 

El Manel, membre de Podem, explica que com a formació política en 
construcció de moment no poden posicionar-se respecte les propostes 
electorals. Entén que aprovar el document de programa comú significa sobretot 
aprovar una metodologia de partida, i que estaria bé posar-se a treballar en el 
desenvolupament del document. Proposa que es pensi un títol que aclareixi la 
naturalesa del document. 

El Paco, d’Esquerra Unida i Alternativa, manifesta la bona sensació que li va 
provocar la trobada de partits promoguda pel Comú després de décades de 
travessia pel desert per a la gent d’esquerres. Veu que la proposta del Comú 
és trencadora, implica canviar conceptes  de les organitzacions polítiques, que 
ja convé. El discurs d’esquerres no ha tingut resonància durant molts anys i la 
idea del Comú li dona força. Considera que cal anteposar la proposta de 
confluència sobre els interessos de cadascun dels partits. Vol passar d’un 
ajuntament del Ros a un ajuntament Roig. 

Després d’aquesta ronda de paraules s’aprova del document de programa 
comú per consens. 

5. Les opcions per presentar candidatura: coalició de partits o agrupació 
d’electors.  

Punt de l’ordre del dia de caire informatiu. La Laura exposa les principals 
característiques de l’agrupació d’electors envers la coalició de partits (enllaç), i 
es dona pas al següent punt de l’ordre del dia per debatre el posicionament del 
Comú de cara a la candidatura per al 2015. 

6. Els passos a seguir: Posicionament de cara a la candidatura per al 2015. 



El Joan Manel, de la comisió de continguts del Comú, presenta les conclusions 
que la comissió d’enllaç del Comú ha tret sobre el procés dels darrers mesos, i 
quines són les perspectives que s’obren a partir d’aquí. Com a conclusions: 

- la idea inicial de candidatura unitària no es veu factible, vistes les 
respostes dels diferents partits 

- hi ha una àmplia coincidència en el model de ciutat. Les diferències se 
centren en: les responsablitats que s’atribueixen els partits que han 
format part del govern de la ciutat i han contribuit d’alguna manera al 
model de ciutat actual; la confiança mútua entre tots els que haurien 
departicipar en aquesta candidatura unitària; i la fórmula electoral 
(coalició/agrupació) 

- hi ha un mur important entre entitats socials i partits polítics, Hi ha 
dificultats per a que els moviments socials s’impliquin en procesos 
polítics, tot i que sí que s’aprecia interès social per a que es faci alguna 
cosa unitària que pugui canviar les polítiques municipals. 

Les perspectives: Ara hi ha sobre la taula tres propostes: 

- l’assemblea per una candidatura unitària impulsada inicialment per la 
CUP-Arran-Sepc, 

- la proposta d’ICV d’una coalició de partits, encapçalada pel seu cap de 
llista, i 

- la proposta de candidatura unitària impulsada pel Comú de Lleida 

L’Alfred exposa la proposta que fa la comissió d’enllaç davant d’aquest 
panorama. Recuperant les motivacions incials del Comú es proposa promoure 
una candidatura amb la fórmula d’agrupació d’electors, on puguin integrar-se 
persones de les diferents forces polítiques i socials compromeses en el model 
de ciutat (programa comú). 

S’obre una ronda d’intervencions. 

L’Agustí considera que ara no cal aprofundir molt en quina ha de ser la fórmula 
electoral, que això no ha de trencar processos de confluència. Explica que el 
procés endegat per la CUP ja no és el projecte de la CUP, sinó de totes les 
persones que participin en l’assemblea, i que no és un projecte tancat, sinó que 
està en discussió/construcció. És igual la fórmula electoral, però creu que s’han 
de poder reconéixer les organitzacions que en formen part. Creu que en una 
coalició de partits també es poden trobar també formules per integrar la gent 
que no és dels partits polítics. En el procés endegat per la CUP no es 
considera que determinades forces polítiques siguin d’esquerra i per això no 
busquen la confluència amb ells. Considera que en els útlims dies alguns 
d’aquests partits politics (referint-se a ICV) han demostrat clarament que no són 
el mateix, que no estan en el mateix procés, i per això cal ser clars i trencar de 
veritat amb aquesta gent, per poder il·lusionar la gent i començar a treballar ja. 

El Carles, d’ERC, explica que ERC ha participat en el converses promogudes 
pel Comú, però que no han fet una proposta concreta per a la candidatura. Ells 
veuen més addient la formula de coalició de partits perquè consideren que 
l’agrupació d’electors necessitaria més trajectòria de treball conjunt, que en 
canvi els partits ja tenen. Que els partits reben moltes crítiques, tenen una 



xacra a sobre, però també tenen un reconeixement, que poden arrossegar més 
vots. Creu que sí que és moment d’anar definint ja la fórmula electoral, pensant 
com sumar forces i que a l’hora tothom s’hi senti còmode. Considera que 
tampoc no serà un drama si no hi ha una candidatura com la que proposava el 
Comú, perquè si més no s’hauran sentat les bases per a futures col·laboracions 
a partir de les eleccions, que és molt important. 

La Montse explica que, com a ciutadana independent, recolza la proposta 
d’agrupació d’electors pel que suposa de canvi de cultura política; creu que és 
un dels valors de la proposta del Comú. Creu que hi ha una barreja de tempos: 
el dels partits polítics i les seves lògiques; el del Comú i dels ciutadans que 
volen recuperar el protagonisme polític, el poder. I que en aquest segon procés 
no cal tenir tampoc tanta pressa. Creu que la fórmula d’agrupació d’electors és 
trencadora, revolucionària, que té molta força. 

La Teresa, mebre de la CUP, demana que es vagi aclarint per quina de les tres 
opcions que hi ha sobre la taula s’opta. 

El Josep Maria demana com és que el Comú comença a funcionar quan ja hi 
havia la CUP, que veu com dos procesos similars, com és que no estem 
treballant junts? 

La Carme, de la comissió de continguts del Comú, pregunta si la proposta 
d’agrupació d’electors que es proposa és compatible amb la proposta llençada 
per la CUP. Creu que la fórmula d’agrupació d’electors no és incompatible amb 
el teball a llarg termini, com demostra el fet que ja s’està treballant sense que hi 
hagi cap organització electoral. 

El Sergi, de la comissió de contactes del Comú, explica que la proposta de la 
comissió d’enllaç preten trencar el cul-de-sac actual on es constata que hi ha 
grups o partits incompatibles, que no poden coincidir en una coalició de partits. 
Pregunta quins gestos s’haurien de donar per a que aquests grups puguessin 
treballar junts. Creu que una coalició de partits amb exclusions no té sentit, i 
que en canvi l’agrupació d’electors sí que permet incloure gent de diferents 
sensibilitats. 

El Joan Manel es pregunta també què fa falta per poder confluir, per poder 
confiar entre tots els que comparteixen un model de ciutat molt semblant. Diu 
que tots en tenim, de contradiccions, però no haurien d’impedir el poder 
treballar plegats. I que l’important també és tenir en compte què fem el dia 
següent de les eleccions, amb qui i com haurem de treballar per canviar Lleida. 

El Carlos, del Pirates de Catalunya, explica que al seu partit es decanten per la 
fórmula d’agrupació d’electors, tot i que no es descarta totalment la possiblitat 
de coalició. Sí que descarten totalment la proposta d’ICV. El partit Pirata de 
Lleida s’ha donat un periode de tres mesos per tornar a valorar les propostes i 
fer una assemblea on es decideixi ja definitivament com concórrer a les 
eleccions. 

El Jordi veu més coherent l’agrupació d’electors, tot i que sigui més complicada 
a nivell de tràmits. Considera que és una eina que planteja un repte als partits 



polítics i que per tant els obliga a mullar-se i demostrar que realment estan pel 
canvi. Creu que és compatible amb la inciativa encetada per la CUP. 

El Paco, d’EUIA, veu que l’agrupació d’electors té l’inconvenient que pot donar 
més seients a la dreta en la Diputació i Consells comarcals. Però no s’hi 
oposen. Creu que amb una fórmula o un altra el problema està en les tensions i 
matisos entre els partits convidats a confluir, però que s’ha de poder confluir. La 
fórmula de l’agrupació d’electors podria ser una alicient per a la gent, que 
veuria que no s’abandona la pròpia idea però que s’està disposat a canviar per 
Lleida. 

El Carles, com a ciutadà que ha votat a diversos partits, manifesta que amb el 
que se sentia més còmode era precisament amb la idea inicial del Comú. Creu 
que la proposta llençada per la CUP és excloent i per tant contrària al Comú. 
Que la proposta d’ICV s’hauria de replantejar, ja que la confecció de les llistes 
s’ha de fer per primàries. I que el Comú, si no pot sumar als altres, no s’hauria 
de presentar, ja que això encara dividiria més el vot a l’esquerra. Considera 
que retreure el passat a ICV i ERC no és un argument vàlid per excloure’ls 
d’una proposta unitària. 

El Javi replica que el que es pot retreure a ICV no és el passat, sinó més aviat 
el comportament dels darrer mes. Creu que cal intenatar confluir am el procés 
iniciat per l’esquerra independentista, però que hi haurà gent que quedarà fora 
per les propostes que plantegen. 

El Josep Maria P, membre de la comissió d’enllaç del Comú, exposa que li ha 
sabut greu que no s’hagi aconseguit que tothom seiés a la mateixa taula per 
discutir-ho tot ente tots. Hi ha tres moviments, Procés, Podem i Comú, sorgits 
des de la ciutadania, que s’ha vist que funcionen diferent que els partits polítics, 
Els partits han volgut tirar cadascun cap a lo seu. 

La Maria José, que forma part del Procés constituent, diu que el procés del 
Comú li ha agradat, però li ha fet veure els dogmatismes i tacticismes dels 
partits polítics. Recolza la idea de l’agrupació d’electors i creu que hauria de 
confluir amb la iniciativa endegada per la CUP 

L’Alfred expressa que cal fer un posicionament honest. L’agrupació d’electors 
trenca dinàmiques dels partits, però no els fa desapareixer, ni ho ha de fer. 

L’Emiliano aclareix que com a persona no integrada en cap partit, recolza 
l’agrupació d’electors. Manifesta que està fins a la polla dels partits polítics i les 
seves dificultats per posar-se d’acord. 

La Teresa pregunta què implica per als partits l’agrupació d’electors, considera 
que els fa desapareixer. Troba contradictori que el Comú hagi estant convocant 
a partits i alhora defiensi una agrupació de persones. 

La Laura aclareix al Josep Maria que el Comú ha intentat treballar amb la CUP 
des de l’inici, igual que amb d’altres partits. Que comparteix moltes coses amb 
la CUP però té un plantejament més obert ideològicament ja que vol intentar la 
confluència no només dels que siguin independentistes i anticapitalistes a la 
manera de la CUP. Aclareix que l’agrupació d’electors no exclou el 
reconeixement del capital polític que aportin els partits i altes grups on 



participen les persones que formin part de la candidatura, que no es pretén que 
desapareguin el partits. Descarta l’opció plantejada per ICV per incomplatible 
amb el procés participatiu que hi ha d’haver darrera la proposta del Comú. Creu 
que les altres dues propostes (cup-comú) podrien confluir, però que hi ha 
l’escull de que el Comú vol convidar a l’agrupació d’electors a persones de 
diversos partits, que no haurien de desaparéixer com a impulsors de la 
candidatura; mentre que la proposta de la CUP sí que sembla que exclou 
aquestes persones, o si més no exclou el reconeixement dels partits d’on 
provenen aquestes persones. Creu que en tot cas, la feina feta en el programa 
comú ha de ser útil per més endavant encara que no es vagi tots junts. 

L’Amaia creu que la manera de desfer-nos de motxiles del passat i 
contradiccions és l’agrupació d’electors. Permet integrar les bases de tots els 
partits. 

La Montse insisteix que, independentment del model, si s’arriba a les eleccions 
com una candidatura més per dividir el vot, serà un fracàs del Comú. 

L’Agustí explica que en la proposta llençada per l’esquerra independentista no 
es convida a les estructures dels partits que han tingut responsabilitats en el 
model de ciutat actual, però sí a les persones. No veu clar que sigui molt 
transformadora la pretensió d’entrar a manar o amb una força àmplia a 
l’Ajuntament. Pregunta si la proposta d’agrupació d’electors permet el 
reconeixement dels grups que en formen part. 

El Rafa insta a que es tingui en compte també el que passa a altres llocs fora 
de Lleida. Que cal molta capacitat per rebre què estan fent altres grups 

El Jordi explica que s’està en contacte amb gent de Guanyem de Barcelona i 
Terrassa, per mirar de fer una trobada on intercanviar experiències. 

L’Alfred, com a moderador, constata que hi ha moltes paraules demanades i és 
l’hora d’anar acabant l’assemblea. Recorda quina era la proposta de la 
comissió d’enllaç: iniciar el procediment per presentar una candidatura formada 
per una agrupació d’electors, amb el document programàtic aprovat per 
l’assemblea i el marc organitzatiu que es va proposar en l’assemblea anterior. I 
constata que sembla que no hi ha consens i que hi ha encara molts dubtes 
sobre la proposta i les seves implicacions. Donat que s’arriba a l’hora d’acabar 
l’assemblea sense haver resolt els dubtes i discrepàncies, i d’acord amb els 
estatuts del Comú de Lleida, es decideix convocar una assemblea 
extraordinària per al dissabte següent, amb aquest únic punt de l’ordre del dia. 
Tal com marquen els estatuts, es tracta d’una continuació de l’assemblea i per 
tant hi són convocats totes les persones adherides al ComúdeLleida a data de 
18 d’octubre. 

Es tanca l’assemblea a les 14h. 

 


