
Acta assemblea extraordinària del Comú de Lleida divendres 30 d'octubre 2015 
 
-Punt únic: Decidir si el Comú de Lleida es suma al procés de confluència proposat per 
Barcelona en Comú per construir una candidatura municiplalista catalana a les eleccions 
del 20 de desembre del 2015. 
 
 
Laura: Fa una exposició de la situació de les negociacions i dels termes de l'acord adoptat 
entre Barcelona en Comú i Podem. 
 
Termes de l'acord: 
 
Estructura i funcionament de la candidatura: 
 

• Es tracta d’una 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 capa un espai de treball obert. 

• Protagonisme de les dinàmiques municipalistes  
 
Eixos programàtics: 
 

• Radicalització democràtica mitjançant el dret a decidir. Exigència d’un referèndum 
vinculant sobre el futur polític de Catalunya en el qual totes les opcions es puguin 
expressar lliurement amb totes les garanties. Defensa del municipalisme ciutadà, 
que ja està demostrat que es pot governar d’una altra manera, com aposta per una 
política diferent que defensi els drets socials, els serveis públics, els béns comuns.  

• Pla de rescat ciutadà contra la crisi i les polítiques d’austeritat, amb l’objectiu 
d’aturar el retrocés democràtic viscut aquests últims anys (reforma laboral, 
privatitzacions mafioses, pobresa energètica, Llei Montoro...).  

• Emprendre mesures per construir processos de canvi i aturar problemàtiques que 
afecten més enllà de l’àmbit estatal (TTIP, canvi climàtic...).  

 
Barcelona en Comú va ratificar l'acord en plenari el passat dimecres 28 i Podem al dia 
següent. ICV i EUIA encara no s'han pres cap decisió, però s'espera que ho facin aviat. 
Proces Constituent també ha de prendre una decisió. 
 
S'obra el debat. 
Resum de les intervencions: 
 
J. Maria opina que cal contribuir a que es produeixi un procés que trenqui les dinàmiques 
de partit. 
 
David valora que malgrat tot el Comú pot assumir la tasca de tirar del carro. 



 
Laura explica que el més probable es que Proces Constituent no s'involucri directament 
però tot apunta que donaran llibertat als seus integrants per sumar-se a la candidatura de 
forma individual. El cert és que el cap de llista per Barcelona és de Procés Constituent. 
 
Victòria creu que afrontar una campanya suposa molt treball i que no sap si estem 
preparats. Tampoc creu que els partits estiguin suficientment estructurats. 
 
Sílvia diu que la gent està esperant a que  passi una cosa així. 
 
Rafa opina que el moment és extrem i que el gir de Barcelona en Comú es encertat. És 
cert que potser arriba tard. Cal afrontar un moviment des de baix. Des de la base. 
 
David creu que tenim una capacitat limitada, que la societat no està organitzada, que falta 
xarxa 
 
Laura comenta que entén els dubtes, però si no ho fem no hi serà, la societat només 
s'estructura per objectius. És una oportunitat per fer xarxa. 
 
Sílvia reafirma que la gent no s'activa perquè si. Plateja la qüestió preguntant-se: què 
perdem, què guanyem. 
 
Raquel recorda que la campanya de les municipals era més fàcil en el sentit que els 
candidats, el programa i la feina al carrer no la vam haver de coordinar amb ningú. També 
remarca el desgast que suposa el treball municipal que ja absorbeix molta energia del 
grup. 
 
J. Maria fa un recordatori dels objectius pels que va néixer el Comú de Lleida. Volíem 
confluència com a eina per assolir les institucions. També fa notar que hem de 
racionalitzar els esforços, que per sobre de tot cal fer-ho ben fet i que això requereix 
comprometre un mínim d'esforç. Que cal compromís de persones noves. 
 
Xavier remarca la situació excepcional de l'espai electoral sense una força que capitalitzi 
de forma clara les esquerres a les properes eleccions del 20D. Diu que és una 
responsabilitat històrica que hom ha d'assumir. 
 
Pere apunta que hi ha un segment de la societat que les últimes eleccions es va sentir 
orfe. També fa notar que molta gent està funcionant per marca electoral. Diu que 
començar tard no és dolent ni bo. Pot dificultar la organització i coordinació però no 
donarà temps a que es posi en marxa una campanya de desprestigii. Recorda que la 
campanya serà dura i tindrem desgast en kilòmetres. Cal ma d'obra. Diu que la marca és 
potent.  
 
 
Es planteja el consens: 
 
Sergio planteja un dubte  
 
Continua el debat: 
 



Sergio planteja la por a que altres formacions puguin aprofitar-se de la feina que ja ha fet 
el Comú. També pregunta quanta gent del Comú esta disposada a presentar-se i a 
treballar. 
 
Perera li preocupa que es basi tot en el bon funcionament de la marca. Cal implicació i 
feina de carrer. 
 
Varies veus coincideixen en que cal pactar els detalls de la campanya. El funcionament del 
«Comitè de Campanya», el programa, la logística, la llista. 
 
Sergió segueix remarcant que no es veu treball fet i la por fruit de experiències passades. 
 
Perera trenca el gel dient que ell s'apunta sense reserves. 
 
Antonio diu que ell també s'apunta sense reserves i que cal donar el pas. Que no hi ha res 
a perdre i molt a guanyar. 
 
Es torna a plantejar el consens i queda aprovat per unanimitat. 
 
Els termes de l'acord inclouen un condicional fins al dia 6 supeditat a que es respecti la 
identitat del projecte en els termes que va plantejar inicialment Barcelona en Comú. 
 
Queda constituïda una comissió de campanya formada per: 
 
Antonio Peralta 
J. Maria Perera 
Rafa rodrigez 
Sílvia Porté 
Sergi Talamonte 
David Salcedo 
Alfred Sesma 
 
 
 
 


