ACTA 1A ASSEMBLEA OBERTA - CANDIDATURA UNITÀRIA i RUPTURISTA LLEIDA 2015
Dia 26.09.14 a 19.30h sala Paulo Freire, Lleida.
Ordre del dia:
1.- Presentació de la proposta de candidatura.
2.- Què: debat sobre el projecte polític.
3.- Com: debat sobre la fórmula organitzativa.
4.- TORN OBERT DE PARAULES.

1.- Presentació de la proposta de candidatura:
L’esquerra independentista (EI) agraeix assistència i exposa la situació il•lusionant de major
mobilització i consensos amplis sobre la necessitat d’un canvi de model econòmic i polític, el que
emplaça les esquerres transformadores i als moviments socials cap a la construcció de processos
unitaris pel control democràtic de les institucions i de l'economia. Metodologia per al debat:
parlar primer del què (projecte polític), després del com (forma organitzativa) i finalment del qui
(comissions de treball i llista).
2.- Què: debat sobre projecte polític:
EI exposa la seva proposta unitària basada en el municipalisme alternatiu com a nova forma de
fer política, amb un projecte de ruptura clara amb el model de ciutat dissenyat pel tripartit i, que
concreten a nivell polític, com a punt de partida, sobre els 5 motors de canvi que van treballar
en una jornada anterior amb 100 persones i dels que en fan un resum a l’assemblea. Es remeten
als documents públics existents dels 5 motors: Justícia social – Igualtat – Cultura i Participació –
Territori – Llibertat.
3.- Com: debat sobre forma organitzativa:
EI proposa una assemblea de persones on no hi hagi quotes de representativitat ni de partits ni
col·lectius, sinó on tothom sigui igual per treballar de forma unitària amb: codi ètic (limitació
mandat i sou); autogestió (no endeutament bancari); transparència de la informació municipal
i obertura de les tasques de regidor/a tota l’assemblea; control democràtic (compromís dels
electes d’assumir el projecte i decisions de l’assemblea); assemblearisme com a forma de
funcionament; treball per comissions; consulta popular de les principals decisions de ciutat
(plens populars); servir-se del capital polític acumulat per la CUP els darrers vuit anys i sumar
amb les noves formacions assistents a través de la forma jurídica de coalició que combini un
nom genèric i preeminent per la candidatura amb una fórmula de reconeixement (menor) dels
partits adherits i dels qui no tenen cap adscripció política, fet el qual només es funcioni en
assemblea de persones. S’hi exceptuen les forces del tripartit a qui no es contempla, però sí les
seves bases.
4.- TORN OBERT DE PARAULES. Consensos.

Un cop exposada la proposta política i orgànica, s’obre el torn de paraules, durant el qual existeix
consens sobre:
-

Necessitat de la unitat per canviar el model de ciutat hereu del tripartit.
S’accepten les propostes dels 5 Motors per Canviar-ho Tot com a punt de partida per
definir projecte que ha de ser de ruptura: social-econòmica, nacional i democràtica.
Funcionament intern assembleari.

S’aixeca l’assemblea fins una propera convocatòria que es farà per email a totes les persones
inscrites en aquest acte.

