ACTA 2A ASSEMBLEA OBERTA - CANDIDATURA UNITÀRIA i RUPTURISTA LLEIDA 2015
Dia 15.10.14 a 18.30h sala Paulo Freire, Lleida
Ordre del dia:
1.- Recordatori anterior assemblea.
2.- TORN OBERT DE PARAULES. CONSENSOS.
3.- Constitució de la comissió de coordinació.

1.- Recordatori anterior assemblea:
L’esquerra independentista (EI) aclareix que aquesta 2a assemblea ja no els pertocava convocarla, que hauria de tenir ja un funcionament autònom, però en l’anterior assemblea no va quedar
ningú encarregat. Avui cal que quedi establert.
Es recorda la proposta de partida que era, davant la situació il•lusionant de major mobilització i
consensos amplis sobre la necessitat d’un canvi de model econòmic i polític que emplaça les
esquerres transformadores i moviments socials cap a processos unitaris, crear una candidatura
unitària i a l’anterior assemblea es va parlar de:
- què (projecte polític).- basat en els 5 Motors per Canviar-ho Tot com a punt de partida, que
passava per la triple esmena al règim a nivell social, nacional i democràtic (anticapitalisme,
ruptura model neoliberal de ciutat heretat del tripartit, independència i nova política sense
professionalització i amb assemblearisme).
- com (forma organitzativa).-es va iniciar el debat sobre la fórmula que aculli una assemblea de
persones sense quotes ni representativitats i alhora que els partits puguin sumar-se, exceptuant
els del tripartit malgrat sí es fa crida oberta a les seves bases a que vinguin.
- qui (comissions i com fer la llista).- no es va arribar a parlar. Avui no podem marxar sense
constituir una comissió de voluntàries que facin de secretaria tècnica, per convocar-nos, etc i fer
una proposta de calendari de les passes a seguir.
2.- TORN OBERT DE PARAULES. CONSENSOS:
S’obre el torn de paraules, durant el qual existeix consens sobre:
- La candidatura unitària tira endavant amb el contingut de ruptura clara amb un model de
ciutat, hereu del tripartit, basat en la lògica neoliberal, d’interessos empresarials, les
privatitzacions, etc. a que es vol posar fi des de la triple esmena al règim: social, nacional i
democràtica.
- Públicament la candidatura es donarà a conèixer sota un nom genèric amb que ens
identificarem i farem campanya, al mateix temps que indicarem clarament -encara que de
forma menor- els noms dels partits adherits ja que la ciutadania té dret a saber-ho.

- Es referma que la forma de funcionament serà totalment assembleària, amb horitzontalitat
obertura i transparència, amb treball per comissions i essent l’assemblea el màxim òrgan de
govern.
- La candidatura no és un projecte a curt termini per a maig 2015 sinó que aquesta unitat té
vocació de permanència i es planteja un horitzó de 4 anys independentment dels resultats
electorals que s'obtinguin.
3.- Constitució de la comissió de coordinació:
Surten 7 voluntàries que són: Agus, Dani, Sergio, Javi, Gemma, Pau i Noe, qui ens convocaran a
partir d’ara, faran un calendari per endegar la candidatura i una proposta per posar-lo en marxa.
S’aixeca l’assemblea, fixant la següent convocatòria pel dia 5 de novembre de 2014, a les 20.30h,
al Centre Excursionista de Lleida.

