
Assemblea Comú de Lleida diumenge 13 de març

Acords de l’assemblea del Comúdelleida en relació a les confluències

Maig 2013. Adopció del Consens de mínims i del manifest del comúdelleida. Ens 
marquem com a objectiu treballar per crear una candidatura que agrupi col·lectius 
socials i partits polítics que comparteixin el consens de mínims.

13 de desembre 2014: Després de confirmar que en aquell moment la confluència 
amb els partits no es concreta, el Comú decideix no tancar cap porta però seguir el 
seu camí buscant suports al carrer i treballant en el Codi Ètic, el marc organitzatiu i el 
programa.

15 de febrer 2015: s’aprova el Codi ètic, el Marc organitzatiu i el reglament de 
primàries del Comúdelleida.

15 de març: L’assemblea decideix presentar la candidatura de l’agrupació 
d’electors del Comú i endega el procés de primàries per a la confecció de la 
llista, al qual només s’hi presenta un candidat que vingui d’un partit (Partit Pirata), 
que acabarà sent el cap de llista. 

27 de maig 2015: Valoració de resultats (3.787 vots) molt satisfactòria. Vam néixer 
com una proposta de confluència. Vam convidar a una taula de partits per conformar 
una candidatura única amb ICV, MES, EUiA, ERC, Podem, CUP i PCPC. Tots aquests 
grups sumem més de 17.000 vots. No podem fer una mala valoració d'haver-nos 
presentat per separat, però hem de continuar amb aquest ànim de confluència.

És cert que molta gent ens acusa per haver dividit vot. Però el resultat ens diu que tots
els partits d'esquerres han sumat vots. Els únics que han baixat els resultats han estat 
el PP i el PSC. A més, ha augmentat la participació. Totes les esquerres han pujat, 
potser no tant com podrien, però no hem restat vots i hem donat una opció per votar a 
gent que potser, si no, no ho hagués fet.

4 de juliol 2015: Reunió amb ICV‐EUiA pel tema de les eleccions catalanes. El Comú 
vol confluència, però amb caire municipalista. Es fa debat en torn a qui i com ha 
d’encapçalar el projecte, que no ha de ser el Comú. Nova reunió pel divendres. De 
moment s’hi anirà si hi ha una convocatòria àmplia, a veure com estan les coses, i si hi
ha alguna proposta enllaç proposarà una assemblea extraordinària per aquest tema. 
(No s’arriba a fer cap assemblea perquè l’única proposta que arriba és afegir una 
persona a una llista d’una coalició ICV, EuiA, Podem, sense un treball de confluència 
més enllà, ni primàries, i sense participació tampoc de Procés Constituent. Tampoc a 
nivell català es dona cap pas en aquest sentit.)

6 de setembre 2015: En relació a les eleccions a Catalunya es consensua mantenir 
una posició activa per demanar la participació, en unes eleccions que reconeixem com
a plebiscitàries. Fent esment a que el que ens hauria fet sentir més còmodes és 
buscar la coincidència entre el procés nacional i el procés social que defensava Procès
Constituent, acordem demanar el vot per les candidatures que defensen els nostres 
eixos: participació, transparència i bé comú. I també les que defensen el dret a decidir. 
No farem esment de cap candidatura. Però s’autoeliminen les formacions que no 
reconeixen el dret a decidir de Catalunya.

30 d’octubre del 2015: S’acorda participar en la candidatura d’En Comú Podem a les 
eleccions espanyoles, supeditat a que es respecti la identitat del projecte en els termes
que va plantejar Barcelona en Comú.



Estructura i funcionament de la candidatura:

• Candidatura catalana que competirà electoralment per aconseguir un grup propi al 
Congrés.
• Les llistes han de tenir un clar protagonisme ciutadà, on els caps de llista seran 
persones independents de consens entre tots els actors implicats.
• Les dinàmiques de funcionament han de superar la lògica de una coalició de partits i 
tendir cap a un espai de treball obert.
• Protagonisme de les dinàmiques municipalistes 

Eixos programàtics:

• Radicalització democràtica mitjançant el dret a decidir. 
• Pla de rescat ciutadà contra la crisi i les polítiques d’austeritat.
• Emprendre mesures per construir processos de canvi i aturar problemàtiques que 
afecten més enllà de l’àmbit estatal.

22 de novembre 2015: Es posen sobre la taula alguns conflictes en el procés 
d’elaboració de la llista per incongruències entre el pacte entre BCNenComú, ICV, 
EUIA, Podem, i l’esperit al qual es va adherir el Comúdelleida. 

En tot cas, l'assemblea ratifica per consens la participació a la candidatura i la 
campanya, i la llista proposada. Es valora que és una llista que compleix amb el que 
es va demanar: gent de tot el territori, gent implicada amb la lluita social i amb equilibri 
homes i dones. I el cap de llista - Jaume Moyà, ecologista implicat amb el fracking, 
implicat amb Catalunya Sí que es pot- ens sembla molt bona proposta. 

31 de gener 2015: Es presenta l’informe de valoració dels resultats (30.329 vots a la 
circumscripció de Lleida, 11.672 a Lleida ciutat, un diputat; primers a Catalunya) i del 
funcionament d’En Comú Podem. S’acorda:

- Rebaixar la dedicació a ECP per centrar-nos més en el treball municipal, sense 
oblidar que el treball de confluència i coordinació territorial serveix també a 
objectius municipals. 

- Fer una assemblea monogràfica sobre el tema de les confluències i coordinació 
amb altres comuns, però comptant mentrestant amb l’aval de l’assemblea per anar 
treballant en les línies següents:

o treballar en l’articulació d’una xarxa municipalista amb altres candidatures 
de caràcter “comú”, en col·laboració també amb Pirates de Catalunya, que 
serveixi per compartir coneixements (models de mocions en diferents 
àmbits, recursos legals, experts...)

o Seguir participant en la coordinadora d’En Comú Podem Ponent, per 
mantenir uns mínims en el funcionament, a l’espera que es vagi aclarint el 
model organitzatiu per part de la gestora.

o Estar al cas de les informacions i propostes que puguin arribar des de 
Barcelona En Comú respecte la creació d’un nou subjecte polític català.


