
ACTA D’ASSEMBLEA

Diumenge, 03/03/19, 10h
Local del Comú de Lleida

1. Benvinguda i presentació
La  Taula  dóna  la  benvinguda  a  totes  les  persones  que  han  vingut  a
l’assemblea i recorda per què estem aquí: arribar a un consens i sortir de
l’assemblea amb un/a cap de llista, tal com recull el reglament de primàries.
Es  subratlla  que  el  concepte  bàsic  i  més  important  és  aconseguir  un
consens, un pilar importantíssim del marc organitzatiu del Comú. L’objectiu
és que tots i totes sortim còmodes amb la decisió que pren l’assemblea.
També es recalca que caldrà escoltar-nos, expressar-nos i finalment, pensar
què és millor per aquest projecte, què és millor per canviar la ciutat. 

2. La  Taula  recorda  a  l'assemblea  el  reglament  de  primàries  i
explica la interpretació del reglament

Es recorda el funcionament de les dues voltes de primàries i s’explica què
vol dir ser cap de llista en aquesta candidatura: un projecte col·lectiu, que
tothom  defensarà  (des  del  primer  fins  l’últim),  que  té  protagonismes  i
responsabilitats  compartides.  Es  recorda  que  en  la  candidatura  es  faran
visibles  totes  les  persones  de  la  llista  i  també totes  les  formacions  que
formen part de la confluència.
Es parla del reglament i es puntualitza que el propi reglament diu que el cap
de  llista  ha  de  ser  triat  per  consens  per  l’assemblea.  S’exposa  que  el
reglament no planteja en cap cas què ha de fer l’assembla o què passa si no
hi ha consens. 
S’explica com funcionarà  l’assemblea i  quines etapes es duran a terme:
reunió dels candidats i candidates a porta tancada (i signatura del codi ètic)
mentre  la  taula  explica  l’informe  de  la  Comissió  de  primàries.  Després
s’escoltarà  com  els  candidats/es  que  es  postulin  defensen  la  seva
candidatura i s’obriran torns de paraula tancats. 

Es  dóna una guia sobre possibles criteris  a  tenir  en compte a  l'hora  de
valorar qui pot ser millor cap de llista:

- capacitats tècniques
- disponibilitat per fer campanya
- possibilitat de major representativitat (ampliar l'espectre de votants i

convèncer més gent)
- visibilitat de la candidatura
- coneixement entre votants 
- millor defensa del projecte
- assistència a debats (mediàtics i també en viu)
- disposició a dedicació completa



La Taula també explica què es farà en últim moment si s’arriba, després de
diferents etapes, a un atzucac on no es troba consens i no hi ha sortida. 
Arribat aquest moment, es demanaria a tothom que vulgui votar que signi
una autorització per comprovar si el seu DNI està en el registre de votacions
de la primera volta de primàries, i  es votaria entre els candidats/es.  Qui
s’escollís com a cap de llista hauria d’obtenir com a mínim el 80% dels vots,
si ningú hi hagués arribat es quedaria la llista com ha quedat de la votació
de primàries i si hi hagués més d’una persona amb el mínim de 80% dels
vots, s’escolliria qui hagi obtingut el percentatge més alt.

3. La  Comissió  de  Primàries  explica  l’informe  de  les  primàries
(mentre les 12 persones del primer tram es reuneixen pel seu compte
per veure si arriben a un consens per a proposar un/a cap de llista).

La Comissió de primàries exposa l’informe de primàries que adjuntem. 

S’obre un torn de paraula per comentar la primera volta de primàries. Es
comenta que cal felicitar-nos per la feina feta, per la dedicació i l’esforç de
tots  els  voluntaris  i  persones  implicades i  per  la  sensació  positiva  de la
resposta de la ciutadania. També s’agraeix la implicació de les 12 persones
candidates i la valentia per exposar-se en aquest procés de primàries. 
S’explica que els resultats de primera volta compleixen al 100% els criteris
de paritat  i  que en aquest  sentit  no  cal  canviar  res  (i  hauria  estat  una
possible feina a fer en aquesta assemblea).
Es  proposa  una  millora  de  cara  a  futures  primàries:  que  el  2n  cap  de
setmana de primàries les taules canviïn de barri –excepte les taules més
concorregudes i  dinàmiques,  com Carrer Major o Funàtic–,  i  així  puguem
arribar a altres barris i altra gent també per explicar el projecte del Comú. 
Finalment es proposa,  també de cara a futures primàries,  crear  un punt
d’informació  per  completar  amb  informació  profunda  i  de  qualitat  el
procediment de primàries i el projecte del Comú. 

4. Compareixença  de  les  12  persones  del  primer  tram  a
l'assemblea, després de la reunió a porta tancada

Les 12 persones tornen de la seva reunió i fan una proposta a l'assemblea. 
Parla la Sonia Martínez en nom de tots els candidats i candidates. Explica
que han arribat a un consens i demana que l’assemblea ho ratifiqui i ho
validi. 
La  Sonia  anuncia  que  ha  retirat  la  seva  postulació  en  favor  del  Sergi
Talamonte no per criteris de capacitat ni de confiança en el projecte sinó
per altres raons:  primer per respecte al Sergi i  la seva postulació com a
primer en el resultat de primàries, per respecte als companys i companyes
que s’han mostrat d’acord en que sigui el Sergi el cap de llista, perquè és



algú amb experiència municipal i que ja està com a regidor a l’ajuntament i
per respecte a tota l’assemblea pensant en el consens i en el bé comú. 
La Sonia finalitza explicant que ja va dir clarament que la seva postulació no
pretenia en cap moment dificultar el consens i que a partir d’ara té moltes
ganes de començar a treballar colze a colze amb tot l’equip i té ganes de
defensar el projecte del Comú a les urnes.

Parla el Sergi i explica que és la segona i darrera vegada que es presenta
com a càrrec electe, tant per convicció pròpia com per respecte al codi ètic.
Explica que la llista del Comú és una llista increïble, amb gent molt bona
que aportarà coses molt bones a la llista. També comparteix que ell és aquí
per preparar el  terreny per tota la gent que vindrà després, amb força i
empenta. Explica que creu que hem d’anar a les eleccions a guanyar, que
és possible i que el caldo de cultiu adient ja hi és, a Lleida. 
En Sergi fa un record també cap a en Carlos i la increïble feina feta aquests
anys i l’assemblea ho expressa també amb un aplaudiment. 
Per  últim, el  Sergi  explica que la feina de cap de llista i  regidors  no és
individualista sinó que ells hi són per transmetre i defensar el mandat de
l’assemblea, en definitiva lluitar pel projecte col·lectiu i comú. 

S’obre un torn de paraula per confirmar que hi ha consens i que ningú de
l’assemblea vol expressar res en contra. 
S’expressa l’agraïment i bona disposició de tothom per conformar aquesta
llista plural i complementària. Hi haurà lloc per tothom i espai de treball per
a totes les persones que s’hi vulguin implicar. 
També es comenta que per qüestions diverses, Podem ha quedat en una
situació una mica feble en relació als primers candidats/es de la llista. Per
això s’expressa el compromís de fer que Podem sigui visible i tingui força
com un dels membres de la candidatura. 

Intervé l’Elena Ferré i explica la seva satisfacció personal per formar part
d’aquest projecte. 

Finalment, com que ningú expressa cap reticència,  es ratifica i valida al
Sergi  Talamonte  com  a  cap  de  llista  del  Comú  de  Lleida  a  les
eleccions municipals del maig de 2019  .   

També s’expressa l’agraïment cap a la comissió de primàries per tota la
feina feta. 

5. Calendari de campanya

- Avals

S’entén la campanya de recollida d’avals com una pre-campanya electoral.
Es comenta la dificultat d’encaixar els avals tenint en compte la campanya
de les eleccions generals espanyoles. També s’expressa la necessitat de fer
la campanya de recollida d’avals com una necessitat de que la ciutadania i



la gent de Lleida doni suport a la presentació de la candidatura del Comú,
amb CatenComú i Podem. Falta programar-ho en dies concrets i posar-ho al
calendari de de manera definitva. 

També la recollida d’avals surt dels inicis de candidatura ciutadanista del
Comú, quan les associacions d’electors s’havien de validar amb un mínim
de 1.500 avals recollits amb la ciutadania. La demanda de suport a la gent
del carrer és una oportunitat ideal per fer campanya i cal ser-ne conscients i
aprofitar-ho al màxim. El  Comú no farà una campanya similar a la de la
resta  de  partits  clàssics,  per  tant  cal  ser  conscients  que  ja  estem  fent
campanya i serà de llarg recorregut. 

- Plenari de programa: diumenge 31 de març

S’expliquen els motius de fixar un plenari de programa com una assemblea
per debatre i comentar el programa abans de l’aprovació. 

S’explica des de comunicació de campanya la idea de crear dos revistes:
una primera revista de pre-campanya com a explicació del que s’ha fet fins
ara associat  a persones que ho han fet possible i una segona revista de
campanya on s’expliqui programa i persones de la nova candidatura. 

També s’aprofita per explicar que a la comissió  de primàries li  queda la
tasca de tancar el segon tram i la llista de suplents. 

Es recorda que dimarts 5 de març hi ha reunió de la comissió de programa,
per tal que tothom que vulgui venir i aportar n’estigui al corrent.

Altres temes, precs i preguntes

S’explica que dissabte 9 de març hi ha un acte de campanya impulsat per
CatenComú  que  uneix  les  problemàtiques  municipals  amb  les  polítiques
europees (ja que les eleccions municipals i europees coincideixen el mateix
dia). 

Des de la comissió de primàries es recorda que cal construir un cens per
facilitar les votacions que es puguin dur a terme en els propers anys. Per
tant, tothom que vulgui participar més endavant, s’ha de registrar i validar a
través de la plataforma online Demokratian clicant aquí:

https://www.comudelleida.cat/participa_demokratian/

Es comenta la possibilitat que tothom que no es vulgui validar enviant una
fotografia o fotocopia del DNI a la plataforma online, ho pugui fer venint
amb el DNI al local durant les hores que el local està obert a la ciutadania.
Es  valora  positiu  que  es  pugui  fer  així  i  es  pugui  informar  d’aquesta
possibilitat. 

Es recorda que tots els actes i aspectes de campanya (des de revistes, a
material,  al  propi  lloguer del  local)  es finança amb les aportacions de la
ciutadania  i,  per  tant,  si  algú  vol  col·laborar,  independentment  de  la

https://www.comudelleida.cat/participa_demokratian/


quantitat de l’aportació, ho pot fer a través del web tant de forma periòdica
com puntual.


