
Acta assemblea Comú 22 novembre 2015

Comencem a les 10:30 

1.- Lectura de l'ordre del dia:
Aprovació de l'acta anterior
Revisió del treball del grup municipal
Confluència
Comissió de garanties

2.- S'aprova l'acta de l'assemblea anterior, on s'acordava la confluència amb uns eixos programàtics 
bàsics. Es llegeixen els eixos programàtics. No hi ha cap qüestió i es dóna per acordada. 

3.- Feina del grup municipal. 

En Sergi comenta que a l'octubre i novembre se celebren  plens sobre ordenances fiscals i que 
aquest dimecres hi ha ple de pressupostos.  
Es va presentar la moció de l'escola de Pinyana per, entre tots els grups, aprovar la construcció de 
l'escola i que signés l'ajuntament un compromís. Altra vegada a l'últim moment C's es va desdir. 
Sembla que la lògica de C's és una mica estranya. Fan el que diu PSC 
D'altra banda, el reglament per l'ocupació de pisos està parat perquè falta l'informe jurídic del 
secretari; l'assemblea de serveis públics es va reactivar per la moció contra el tractat de comerç 
ITPP es va aprovar la resolució; pel que fa al mercat de Balàfia, el govern es va comprometre a 
parlar amb paradistes i no ho ha fet. Pel que fa a l'adequació del Mercat Central, en Peris diu que hi 
ha una partida de pressupostos que en Sergi afirma que no ha vist.
Pel que fa a les ordenances fiscals hi va haver un pacte també amb PP per baixar l'IBI, sembla que 
Montse Minguez va anar a buscar la Crida a canvi probablement de ressò mediàtic, es va aprovar 
alguna esmena amb ajut de la Crida.  Es va aprovar baixar la taxa de les escoles bressol 35 eur taxa, 
25 de menjador. La disposició es a partir del 2016 es contarà doncs, la meitat d'any: 250.000 euros. 
S'està negociant per a que la rebaixa conti a partir de principis d'any. Amb la Crida es va aprovar la 
bonificació per IBI a pisos de menys de 29.000 euros. La moció de IBI a l'horta es va aprovar i calia
modificar el valor de cadastre abans de final d'any, la llei diu que s'ha de fer abans que acabi el 2015
per a poder tornar retornar els diners que ja s'han pagat. S'intenta fer un seguiment, la resposta de 
Mínguez és el silenci, a finals de novembre encara no sabem com estan la modificació de ponències
cadastrals. És probable que no ho apliquin encara que la moció al ple estigui aprovada. 

De cara als propers plens: Carles, Albert i Joaquim han reconstruït pressupostos municipals. Ens 
han passat un excel amb partides sense especificació i que no sabem on va. S'han comparat els 
pressupostos amb altres anys i s'han mirat les partides modificades i s'han mirat les factures de 2014
dinars, festes etc i s'ha comparat per reconstruir què ha passat amb aquestes partides. Sembla que hi 
ha un milió d'euros que fan servir per apanyar allò que els convé. El Comú ha mirat quins diners es 
poden fer servir per assistir les persones, entre altres: Pinyana, remunicipalització de la zona blava i 
hem proposat baixar els impostos, perquè hem vist que mai es cobra tot el que es pressuposta, hi ha 
gent que no  pot pagar. El que diem és que la mitjana del que o es cobra altres anys no es 
comptabilitzi per a que no generi encara més deute. 
No es presenta res al ple ordinari del 27 de Novembre més enllà del que es pugui fer entre avui i 
demà. 
Amaya pregunta si es va cap a una línia concreta o es treballa sobre allò que marca  el dia a dia. A 
part del dia a dia es treballa pobresa energètica, deute, transparència que són eixos fonamentals.

Sergi T referint-se al que ha de vneir, té la sensació que el ple de desembre serà una mica inútil; 
comenta que el tema autobusos es farà a partir de febrer, per visivilitzar-ho, que s'abordaran temes 



d'habitatge. 

Carlos diu que «hay como una  amenza del equipo de gobierno, más o menos es que si se llega a un 
pacto entre la oposición se puede volver a lo actual, que si lo que se acuerda no le gusta el alcalde, 
él, puede no aplicar lo que sea.  El alcalde quiere que se pacte con él, no entre los partidos, dice que 
las esmenes que ellos no aceptan que las retiremos directamente» 
Afegeix que «desde el equipo de gobierno se intenta alargar el procedimiento de reglament de 
participació , parece que lo van alargar todo el próximo año». Se intenta des de la comissió de 
transparència de millorar, sembla que fins ara l'ajuntament no és més transparent que abans.  

Carlos explica el calendari del proper any: pressupostos tornarà a ser al febrer, es farà l'auditoria a 
les concessions (auditors que no treballin per la paeria i que tinguin experiència auditant 
ajuntaments ) «Es muy importantnte también que los consejos de barrio funcionen». 

Carme C pregunta què passa amb els acords que s'acorden a ple i no s'implementen Carlos repeteix 
l'amenaça de la paeria. Carme comenta que tot i així tampoc implementen acords presumptament 
seus. Oscar respon que els mitjans estan sota control del govern i que el consell editorial ha de 
vetllar per a veure on van a parar els diners. Sergi respon que la llei de règim local dona molts 
poders a l'alcalde, que és molt caciquista i que el consell editorial també es difícil que es tiri 
endavant. Se'ls ha de fer fora de la Paeria.

Laura comenta que caldria sortir al carrer i tornar a informar la gent, no s'ha explicat el què passa 
dia a dia i demana que la comissió de transparència s'expliqui i pregunta si hi ha marge per instruir 
quelcom més per l'horta pel tema de camins i si es pot dir alguna cosa sobre inversions. Si hi ha una
proposta, si es pot introduir d'alguna manera, nosaltres, una auditoria ciutadana; i si es viable que es
faci. A més sobre la potestat de l'ajuntament podria fer-se una proposta, fer la reforma de la llei, i 
que els ajuntaments  hagin de fer cas al ple.

Carlos comenta que la modificació de llei diu, que si la oposició «tumba»  els pressupostos, a l'any 
següent els pressupostos s'aproven i punt, automàticament. L'auditoria ciutadana no es podrà tirar 
endavant, la majoria del ple n'està en contra, al «pamflet» que han donat sobre els pressupostos no 
hi ha dades econòmiques és impossible fer una auditoria així perquè falta informació. Igual que el 
tema al web de la participació, que no és real.

Sergi comenta que les partides són per al museu del clima, museu morera, arreglar paviment i crida 
l'atenció 2.200.000 eur per a fer un vial al sud42 al mig del camp. Igual que es van fer 
modificacions per a fer el McDonalds, el Viena etcètera. Segons la llei no es pot fer   grans 
superfícies on no hi ha cases. Faran grans centres comercials sense que hi hagi habitatges saltant-se 
la llei perquè prèviament modifiquen per a que hi hagi trama consolidada. Hi ha una inversió 
privada de un milió d'euros. El Sareb és propietari d'unes parcel.les i altres són privades. 
Laura insisteix a pressionar per a que s'apliqui la llei de transparència en Carlos diu que s'ha 
amenaçat amb presentar un contenciós administratiu. Laura vol preguntar en assemblea si sembla bé
que es tiri per aquesta via. 

Jordi Cipriano diu que cal informar que no es demana  gastar diners públics per a pagar la factura de
ningú, és molt important que es digui això, el que es diu de la pobresa energètica queda molt 
genèric i que es clarifiqui que cal destinar les partides a la gent  d'habitatge social que no pot pagar, 
que hi hagi línia de subvencions que es concreti el missatge. Que comunicativament quedi clar. 
Carlos parla d'una nova partida dedicat a això. A través de l'EMU es vol destinar 600.000 euros a 
habitatge.
Amaya comenta que el divendres hi ha una reunió de pressupostos per parlar d'aquestes situacions
Jordi C. comenta que cal fer una protesta activa de no participar amb les comissions, com dient que 



no volem anar a una comissió inútil, no cal. Enfocar la feina cap a la part ciutadana. Que la gent 
afectada es manifesti davant la Paeria, la gent afectada per l'IBI, per exemple. 

Ballesté diu que ens hem d'avançar als altres convocar una roda de premsa i avançar-nos a les 
crítiques que ens cauran. Pel que fa a les mocions n'hi ha de política local que cal fer un seguiment, 
que la llei obliga a acatar-les i anar-ho denunciant, i que com a grup hem de debatre quin model 
comercial volem per la ciutat i no caure en l'estratègia de buidar el centre de Lleida, gent que vingui
de fora de Lleida a comprar ja ni xafarien la ciutat. 

Jordi diu que de la PAH ha rebut del síndic de greuges la consigna de que n'hi ha prou amb fer 
complir la llei. Ens trobem amb el funcionari, diu el Sergi, que es nega aplicar la llei. La PAH mira 
de fer accion directes de protesta. 

Raquel comenta que la moció de marea blanca sobre ambulàncies també ha passat quelcom 
semblant i que se'ls ha de passar la informació per a que sàpiguen el que està passant. 

Juan Castro comenta que un cop ja sabem com està la situació a l'ajuntament ens hem de plantejar 
de fer un butlletí per a distribuir-lo o tornar a sortir al carrer com deia la Laura. Ara sembla que la 
oposició no existeix i que estem molt sols a l'ajuntament. 

Víctor Montañés, sobre participació comenta que és important estar més oberts a la opinió pública a
través de la web amb una secció de «pressupostos» per a fer suggeriments i preguntes. Per exemple 
el percentatge que la Paeria destina a cooperació etcètera.
Oscar respon que el tema de rebuda de propostes és a partir del mail i les xarxes socials facebook i 
twitter. Ara mateix és complicat gestionar el web pel volum de feina, però prenem nota ja que 
l'estem remodelant el web. 

Amaya comenta que no sabem fins a quin punt estem disposats a pactar amb el govern. De cara al 
gener es podria concretar en assemblea cap a on volem anar durant el proper any. Recapitulant el 
que s'ha dit comenta que cal tornar al carrer, la línia judicial cal estudiar-la i mirar com podem dur-
la a terme i obrint el següent punt parla de la falta de capacitat per gestionar el tema de comunicació
que és fonamental i ara està desbordat. Des de la comissió de comunicació aquesta problemàtica 
preocupa, el saber si es prioritza prou bé la feina que es fa i les línies que es volen seguir. Planteja a 
l'assemblea com ho podem fer per a millorar el tema comunicatiu. Què seria interessant fer: 
sistematitzar la tasca, destinar-hi més recursos.

Núria pregunta quina és la mancança Amaya aclareix que aquest com arribem a la gent a través dels
mitjans i els recursos pot ser més gent o més hores... cal treballar-ho des de la comissió més 
profundament però vol saber Amaya, una mica, el sentir de l'assemblea. Núria pensa que és 
important tot el que sha fet, que tenim la sort d'aprendre i haver aprés coses que des de dins podem 
fer reflexions. Hem de pensar que partim de que la mobilització no és fàcil, les nostres possibilitats i
força que tenim al carrer, la que hem tingut, la que podem tenir. No hem de posar grans 
expectatives, la gent no està acostumada a participar i hem de partir de la nostra realitat. 

Víctor comenta que és important no dispersar-se, centrar-nos amb el programa de xoc, als drets 
socials.. aquest discurs s'ha de quantificar amb diners... tenir-ho més perfilat. 
Laura diu que a més de seguir les prioritats s'han volgut fer moltes més coses que han sortit: la 
granja pifarré, l'escola etcètera demana que es treballi a les pròpies comissions i que es revisi 
l'estructura de grups de treball i grups temàtics, si cal activar-ne algun, si han estat útils. Fer també 
una sessió amb el grup municipal de com els grups han funcionat, no focalitzar-ho tant en si falten o
no, hores de comunicació, que sembla que sí, si no fer un equip que ho valori, potser si es mira com 
es treballa en altres àmbits. Fer una mica d'auditoria de com s'està treballant. Muntar l'assemblea al 



gener per parlar de prioritats i establir una divisió de treball i potser distribuir els temes de treball. 
Mirar de marcar prioritats i encaixar-les. 

Sergi T. comenta que es podrien augmentar les hores de dedicació de l'Oscar. Amaya creu que 
tampoc és ara el moment de comentar-ho. Sergi creu que no s'aprofiten prou les capacitats de la 
gent de l'assemblea. Els alliberats fan la feina de propostes preguntes etc, fiscalització, lectura 
d'expedients, la feina de denúncies i comunicació xarxes socials transparència hi ha dades que es 
poden publicar previ assessorament tot això i molt més suposa un volum de feina enorme. Com 
podem fer per a que la gent s'impliqui en un objectiu, transparència, moció... 

Carme comenta que amb les xarxes al.lucina, que està molt bé. Potser es podria comprar un espai 
als diaris. Tot i que sap que són molts calers. 

Sergio veient el que es fa es pregunta on més es pot arribar, es fa una feina molt gran. Sembla però 
que la gent del carrer no n'és conscient. Es podria fer una comissió per veure com es pot ampliar el 
tema comunicatiu. Sergio faria una revista per a repartir. 

Teresa pel que fa al recurs de comunicació si Amaya es referia al grup municipal o al grup El Comú.
Amaya aclareix que potser ni l'Oscar ho podria assumir, es refereix al grup municipal i al comú 
(aclareix en Sergi T.) Teresa parla que cal clarificar les parcel.les. Es podria fer una supervisió del  
treball de l'equip. Afegir que el concepte més que de prioritzar també inclou la renúncia, que hi ha 
aspectes on no s'hi arriba i no passa res. Mirar de que tothom pugui dir on pot ser útil. 
Jordi C. insisteix amb que cal preparar molt bé l'assemblea del Gener. També comenta que apart de 
crear una comissió externa que miri com es treballa, potser des de dins els que treballen que ens 
expliquin com va la cosa.

Juan insisteix amb que es vol fer amb 4 mes os la feina de 4 anys, però que s'ha de deixar coses per 
fer Cal reflexionar i no entrar al joc de tenir tanta feina que un no acaba de fer res. 

Amaya creu que s'ha de revisar l'organigrama que dins de organització interna sembla que aquell 
organigrama no acaba de funcionar i assumint autocrítica potser es veu que no es pot assumir la 
feinada que arriba nova. Crítica constructiva. I també la comissió de comunicació està molt centrada
a refer la web i el tema de butlletins i fancines costen però que es pot sistematitzar el tenir material 
per a repartir al carrer. Tenir bon material per a repartir i acompanyar-ho d'articles per als mitjans. 
Repartir la feina i que no tot recaigui sobre el grup municipal i des de la comissió de comunicació, 
que resta oberta, replantejar-se el funcionament. 
 Montañés demana a l'equip de l'ajuntament i a tothom que es vagi als barris a escoltar. 

Es comenta que cal sistematitzar el que s'ha dit:
- Convocar i preparar assemblea de gener o febrer
- sortir al carrer 
- supervisió de les tasques que assumeix el grup municipal 
- refer l'organització i organigrama 
- que la comissió de comunicació elabori un informe

Laura proposa que el mateix equip que va valorar els perfils dels alliberats podria mirar dins l'equip,
els perfils de cadascú, supervisar la feina si les dinàmiques estan bé, si tothom assumeix les tasques 
que se li demanen si n'assumeix més... 

Jordi C. comenta que durant el desembre no té massa temps, Juan i Teresa ho poden fer i es 
compromteen a fer-ho abans de que l'assemblea de Gener o Febrer. També un equip que replantegi 
l'organigrama abans també de l'assemblea. 



A les 12:43 comencem a parlar del Tema Confluència per al 20D
Cal veure si Es ratifica o no, el procés de confluència. 

Laura recorda que el 30 d' octubre a l'assemblea es va acordar participar de la llista de confluència. 
Es va acordar que fos catalana,  que el cap de llista sigui independent que sigui un espai obert de 
treball municipalista.  En surt una comissió per anar a les reunions i  elaborar llista etcètera. A les 
reunions hi participen Iniciativa per Catalunya,  Comú de Tàrrega, Comú del Solsonés, Esquerra 
Unida, Podem i Comú de Lleida.
S'ha parlat amb gent d'altres municipis, gent de Sort i altres indrets, hem enviat missatges a grups  
municipalistes amb poca resposta. 

A les reunions es comença a treballar la confecció de la llista. El problema era que nosaltres i BCN 
volíem que fos independent i de consens però hi havia acord previ a Catalunya que havia fet un 
repartiment i semblava que el cap de Lleida el proposava Iniciativa.  
Finalment s'acorda que el cap de llista sigui Jaume Moyà, ecologista implicat amb el fracking,  
implicat amb Catalunya Sí que es pot. Hi ha hagut consens. Laura llegeix el nom de la llista. S'ha 
mirat que hi hagi gent de tot el territori, gent implicada amb la lluita social i amb equilibri homes i 
dones. Es valora que és una llista que compleix amb el que es va demanar: gent de tot el territori, 
implicada, i el cap de llista ens sembla molt bona proposta. 

Sergi T. explica que hi ha un Comité de campanya, com el nostre enllaç, hi ha secretaria, comissió 
de campanya que dissenyen actes, logística, comunicació, programa i extensió (que busca fer 
contactes i establir xarxa al territori) la idea és funcionar en xarxa. La central de Barcelona dóna 
material, el programa es fa a escala catalana. Hi ha una comissió de programa de Lleida, a través de 
la web es poden fer propostes de programa, el termini s'acaba demà. El programa coincideix força 
amb el nostre.

Ara cal ratificar la comissió i veure com ens impliquem ara i com ho desenvoluparem després. 
Nosaltres presentem el marc organitzatiu del comú, el de Barcelona és molt similar, també pot 
servir de model. Cal treballar-lo i vam aclarir que el nostre marc està obert a comentaris. 

Cal veure quin nivell de dedicació hi volem donar i com ho tirarem endavant. 
Victoria defensa que «no quiere llegar a nada personal» i que com no té perspectiva política es posa 
a disposició del Comú per a lo que l'assemblea decideixi. 

Jordi C. demana que s'aclareixi què cal decidir

Laura vol una mica la valoració de l'assemblea. Jordi vol saber si es pot modificar la llista. Es 
respon que ja està presentada. Cal valorar la feina feta i el nivell d'implicació. 

Oscar afegeix que els tempos han estat els que han estat. Per això l'assemblea ara és fóra de termini,
però s'ha fet el que s'ha pogut. Amaya remarca que la feina és ratificar si hi anem o si no hi anem i 
després el nivell d'implicació.

Conseqüències de ratificar-ho mirar el nivell d'implicació. No ratificar-ho es desautoritzar la 
comissió i treure de la llista una persona que ha dit que si no volem no hi va. 

Rafa diu que si hi ha una persona que no hi vol anar que ho digui. Víctor creu que ens hem de guiar 
per l'esperit de confluència del nostre inici. És important que l'esquerra vagi junta i participi la gent. 
Teresa va tenir confiança i encara la té amb la comissió, per tant la ratifica. De cara a més endavant, 
hem d'anar fent camí. Deixaria per més endavant el tema de l'organització. Sergi T clar que la 



confecció de  les llistes va ser difícil per el tema de les quotes. Però el pot i el motiva la il·lusió del 
projecte i com a membre del Comú li agrada aquest pas que ha de marcar una nova manera de 
treballar per presentar candidatures a tots els territoris. 

Jordi C. no està il·lusionat amb el projecte. La llista no li sembla prou formada per independents i 
creu que som sobretot municipalistes i que votants nostres no ho entendran. Li sembla precipitat. 
Tampoc creu que hi hagi pas enrere i arribats en aquest punt de no reotrn, ell no hi dedicaria cap 
esforç. 

Amaia està d'acord en algun dels punts, no ha participat de les reunions perquè no té temps. També  
està d'acord amb el Sergi. Tot i les contradiccions. Potser de cara al futur no ens ha de marcar tant el
calendari, que les primàries eren molt importants, per exemple. Però hi ha d'altres temes positius als
que agafar-nos. Ara hem de veure què fem amb el que tenim a les mans i quin nivell de feina podem
assumir i que si volem que es faci bé, d'alguna manera hi hauríem de ser. Aquesta presa de contacte 
ens pot servir per treballar junts amb aquesta gent nova. 

Teresa diu que la llista que tenim és la llista possible. Tot es genera amb ganes de canviar al govern 
a Madrid. Potser no tenim força però alguna cosa ens va remoure que va fer que això passés. Aquí 
farem el que des de el nostre lloc puguem fer.

Laura diu que es va considerar que el Comú podia aportar, que valia la pena aportar la nostra visió 
al model de confluència que es generés. Hi troba un punt d'il·lusió i gent del carrer també ho troba 
bé. El fet de confluir ara i no abans no vol dir que no sigui quelcom a celebrar. Aquí també tenim la 
nostra idiosincràsia i aquí farem acords sobre el treball, no sobre les llistes o amb formes que ens 
vinguin de fora. 

Juan reflexiona que ha estat a les reunions de confluència la veu necessària i la societat la demana, 
s'ha fet de pressa i tothom ha cedit. Veu que és molt important la unió de l'esquerra tot i els 
problemes d'encaix. Ho veu com un laboratori i no és un camí sense retorn. Es pot un desdir. Si 
d'aquí en surt alguna cosa bona, doncs, ja estarà bé. 

Montañés diu que ens hem de moure si no volem que C's i PP mani a Espanya. Cal canviar la 
política. Si ho fem diferent de com ho fan ells. Cal que el candidat vulgui ser-ho, tampoc cal filar 
tan prim. 

Joan Miquel assenyala que al carrer també hi ha il·lusió per la unitat de l'esquerra, la figura d'Ada 
Colau és molt potent. 

Jordi C. insisteix que la marca Colau és molt interessat, i això ho buida de contingut i que els 
objectius estant lluny de les nostres possibilitats. Es fa difícil pensar que posar-se amb això 
hipotecarà la tasca municipal. Ell no s'hi posarà. No hi veu capacitat personal. 

Amaya recapitula que la ratificació sembla bastant clara. 

L'assemblea ratifica la coalició per al 20D

Anem a veure com ens impliquem, qui i com.                   

Es diu que potser la comissió que ho va endegar ho podrien seguir, la Núria afegeix que una mica 
com ha dit Juan, equivocant-nos ho aprendrem a fer. En Sergi T diu que el dia a dia marca els 
tempos i que la realitat ens marcarà. Cal dissenya material però és poc. Barna posa 10.000 euros 
nosaltres hem proposat el tema de penjar les cintes, de  fer parades al carrer. La  precampanya a 



partir del 27 de Nov Dijous hi ha una trobada amb gent de tot el territori. Sembla que a Barcelona 
també van de bòlit falta documentació i cartelleria. També es planteja de una comissió que faci feina
per tota la província. Es convida a entrar als canals de telegram etc i als grups de treball es convida 
a assistir dijous a l'ateneu i el 28 a la boite. Per acabar, diu Sergi T que caldria que hi hagués un 
grup de contacte que estructurés el funcionament. 

Montse Iniesta explica que va deixar de venir per coherència personal i avui ha vingut perquè va 
marxar malament a la darrera assemblea i de manera subjectiva i des de l'experiència personal ens 
vol explicar com se sent ara. Diu que va arribar al Comú perquè li agradava la idea de la 
confluència, que això era el que va apropar-la al comú. Lamenta que en aquest procés s'ha jugat 
amb les persones i que hi ha hagut manipulació a les reunions. 

Laura diu que durant el procés es va donar informació. Els mateixos retrets es poden fer a iniciativa,
també. A les municipals ja va passar que parlaven de confluència només si ells la lideraven.  En 
Carles F. està molt vinculat a iniciativa no se'l qüestiona pas personalment. Laura defensa que es va 
ser coherent i ara no és el moment de convèncer uns i altres. Que cadascú valori des de el seu punt 
de vista. 

Jordi C defensa que la confluència no s'ha fet bé des del Comú però tampoc des d'altres formacions.
Nosaltres volíem fer primàries. Insisteix que el nivell d'implicació personal serà el que serà. 

Amaya, per tancar el tema de recursos que es dediquen a la campanya, conclou que la comissió que 
ja es va posar al procés de confluència farà un llistat realista de les necessitats, donant prioritat a la 
gestió municipal. O hi haurà qui no estarà a la gestió municipal i que potser s'hi posarà 100% dins 
del  20D. 

Sergi T reflexiona sobre l'empoderament ciutadà i la confluència de les esquerres.  Recorda el 
procés de confluència i la història del Comú a l'hora de presentar-se a les municipals. Ara s'ha 
reactivat el procés de confluència. 

Carles F vol explicar com ha viscut la confecció de la llista, expressa que Pere Enciso també volia 
haver vingut i valorar plegats les eleccions, però no ha pogut venir. Li agrada el candidat. Pel que fa
a la seva persona se l'acusava de ser proper a iniciativa, que hi havia treballat i un tercer argumetn 
que ara no recorda... són arguments falsos. Ha votat iniciativa i alguns cops, ha votat la CUP. No és 
d'iniciativa tot i que ha anat a la llista d'iniciativa. La resta de candidats a d'altres llistes tampoc són 
del tot independents. Tampoc ha treballat mai per Iniciativa. No li va semblar bé el procés de 
confluència a les municipals ni com ha anat ara. 

Sergi T. Comenta que el Comú estava obert a convertir-se en quelcom ampli; hi ha via el tema de 
l'empoderament i de la unió de les esquerres. Quan la unió de les esquerres no es va poder produir 
hem anat al tema de l'empoderament, per això vam entrar a ser un ent més.  Ara cal que ens tornem 
a obrir per recuperar la unió de les esquerres, però ens fa por perdre l'empoderament ciutadà i 
convertir-nos en partit. 



Com a punt final, un cop aprovada la Candidatura  " Agrupació d'Electors Comú de Lleida " segons 
consta en el acta del 26 d'octubre de 2.015, es van nomenar a la Sra. Carmen Sambola Alvarado i al 
Sr. Joaquim Manau Ferré  com a Representant  i Administrador respectivament d'aquesta 
candidatura davant de la Junta Electoral Provincial.

En el seu moment no va quedar reflectit en el Acta per haver fet aquestos nomenaments amb 
posterioritat a l'Assemblea i ser un pas obligatori per tramitar aquesta Agrupació d'Electors davant 
la Junta Electoral de Lleida.

S'esmena en aquesta assemblea del 22 de novembre de 2015 per a que quedi constància a tots els 
efectes oportuns davant de tercers. 

Sembla que el debat entra en una roda. Es decideix donar per finalitzada l'assemblea i seguir parlant
del tema fent una cervesa tranquil·lament. 

S'aixeca la sessió a les 14:45


