
Proposta de posicionament per al 27S i més enllà

Fem arribar aquesta proposta de partida, treballada per la comissió que es va crear a 
enllaç, esperant que sigui útil per contribuir al debat i presa de decisions en l’assemblea 
del Comú del 6 de setembre.

Des de l’inici, els objectius del Comúdelleida s’han centrat en l’àmbit municipal, en Lleida. I
així mateix, l’agrupació d’electors és l’eina que finalment ens ha servit per intervenir 
exclusivament en les eleccions municipals de la nostra ciutat. És cert, però, que també des
de l’inici, el projecte del Comúdelleida parteix d’una voluntat de canviar les coses que va 
més enllà de Lleida; i ha anat trobant connexions amb moviments polítics d’altres llocs i de
més abast, que formen part d’un procés més general de canvi polític, a Catalunya, a 
Espanya i també a Europa i altres indrets. 

A Catalunya, aquests corrents de canvi polític es connecten amb una reivindicació nacional
que reclama un estat propi. Des del 15M -moviment del qual ens sentim, com molts 
d’altres, hereus-, a Catalunya s’han anat desenvolupant dues línies de reivindicació social i 
política, la del canvi de model econòmic i la del canvi de model d’estat, ambdues 
reclamant també un canvi polític que elevi la qualitat de la democràcia amb més 
participació i més capacitat de decisió de la ciutadania.

Els elements de confluència en la creació del Comúdelleida han estat bàsicament els 
relacionats amb el model social, econòmic, en les maneres de fer política. Participació, 
transparència, bé comú, han estat les tres paraules claus entorn les quals ha crescut el 
Comú, amb persones que comparteixen aquests principis, però que tenen idees diferents 
respecte la indepèndència de Catalunya o la seva relació amb Espanya. 

Això sí, tal i com es recollia al programa electoral del Comúdelleida, sí que compartim “el 
nostre compromís amb el dret a decidir el seu futur col·lectiu dels ciutadans i ciutadanes
de Catalunya”.  I apostem clarament perquè sigui la ciutadania la que deideixi en relació a 
la possibilitat de constituir Catalunya com un Estat independent.

Tenint en compte el punt anterior, quin pot ser el posicionament del Comúdelleida davant 
les eleccions del 27S i en el període posterior? Sens dubte, les eleccions del 27S, tot i no 
ser formalment un referèndum sobre la independència, són l’oportunitat trobada per poder
preguntar als ciutadans i ciutadanes de Catalunya sobre el seu model d’estat, són un dels 
moments per exercir el nostre dret a decidir. És clar que a moltes persones ens agradaria 
decidir més coses, i més sovint, o ens agradaria un referèndum sobre el tema nacional, 
diferenciat de les eleccions per triar govern... És clar que es poden i s’han de fer moltes 
crítiques a tot el procés... Però el 27S hi haurà eleccions, i el tema nacional serà central, i 
el resultat pot obrir o no un procés constituent. 

Davant això, i partint del programa i trajectòria del Comúdelleida, plantegem un 
posicionament que passi per:

Promoure la participació a les eleccions: les eleccions no ho són tot, i algunes 
persones fins i tot podem compartir arguments raonables per promoure l’abstenció en un 
sistema amb moltes deficiències. Però entenem que és un moment clau, en què com més 
vots se sumin, més clara tindrem quina és la voluntat de la gent de Catalunya. El Comú 
defensa el dret a decidir i la participació política i això passa per aquestes eleccions. 
Considerem que aquesta campanya de crida a la participació és un mínim que sí que 
hauria de comprometre al Comú.

Promoure el vot a determinades candidatures?: el programa del Comú només parla 



del dret a decidir, i per tant podríem quedar-nos en una crida a la participació i que 
cadascú voti a qui vulgui. Però també pot estar bé mullar-nos una mica més, col·laborant 
amb les candidatures que comparteixen més punts amb el Comúdelleida i amb els partits 
amb qui també nosaltres com a Comúdelleida vam cercar la confluència, com Proces 
constituent la va buscar a nivell català. Això inclou clarament a Pirates-PerDecidir-hoTot, la
Crida-CUP i Catalunya sí que es pot. El Comú va buscar la confluència també amb ERC, 
Més o Avancem, partits que per al 27S s’han integrat en la llista de Junts pel Sí, amb 
Convergència Democràtica de Catalunya, ex-membres d’Unió, gent d’entitats civils com 
l’ANC i Omnium i altres persones de la societat civil. Entenem que aquesta candidatura té 
elements de confluència i participació social interessants, però alhora ens sembla també 
que dóna cobertura als representants d’unes polítiques de retallades, privatitzacions, 
manca de transparència, privilegis i altres formes de fer política davant les quals ens hem 
revelat, per la qual cosa, se’ns fa difícil demanar el vot a aquesta llista. Per tant, es plateja
col·laborar en la campanya per demanar el vot a Pirates-PerDecidir-hoTot, Crida-
CUP i Catalunya sí que es pot, tres candidatures que representen diferents 
posicionaments en el tema nacional, però que comparteixen molts dels punts que també 
defineixen al Comúdelleida en quant a model socioeconòmic i de representació política.

Més enllà de les eleccions, però, el Comú haurà de posicionar-se en el procés que s'obri a 
continuació. Per això proposem, a partir del 27S, donar suport al procés que surti de 
la posició majoritària expressada a les eleccions, situant-nos sota la legalitat 
catalana en el cas, probable, que hi hagi un enfrontament entre el marc polític-legal que 
es defineixi des del Parlament de Catalunya i el que es defineixi des de les institucions 
espanyoles. Així mateix, considerem que aquestes eleccions constitueixen una consulta 
ciutadana sobre el procés independentista per la qual cosa proposem tenir en compte els 
resultats, en vots, de les eleccions a Lleida ciutat per fixar la posició dels nostres regidors 
a l'ajuntament en futures votacions sobre la incorporació de Lleida a l'AMI o altres 
propostes en aquesta línia.


