
REFLEXIONS SOBRE LA CONVOCATÒRIA DE REFERÈNDUM
DES DEL COMÚ DE LLEIDA

El Comú de Lleida en Assemblea de 6 de setembre de 2015, i  en relació a
l’anomenat procés, va aprovar acceptar i donar suport a la legitimitat emanada
del Parlament de Catalunya que havia de constituir-se amb posterioritat a les
eleccions del 27 de setembre. 

Des de llavors les coses han evolucionat molt, i el 9 de juny el President de la
Generalitat anunciava que convocarà un referèndum per a l’1 d’Octubre amb la
pregunta:  “Vol  que  Catalunya  sigui  un  Estat  independent  en  forma  de
república?”  En aquest nou context,  el Comú de Lleida se sent interpel·lat,  i
volem manifestar la nostra posició.

Per a l’ampli ventall social que constitueix el Comú de Lleida, la creació d’un nou
Estat  català mai  no ha estat  la  prioritat  en la lluita  per  construir  una nova
societat  i  una nova política,  més social,  més preocupada pel  bé comú, més
transparent, més participativa.  

El cert, però, és que el que probablement va ser en part inflat per interessos
partidistes ha acabat generant una demanda social majoritària, no tant d’un
posicionament concret com de la necessitat de poder expressar lliurement la
nostra voluntat i actuar en conseqüència, i amb aquesta llibertat, i amb aquest
dret, sempre hem estat al capdavant en el compromís.  

El Comú de Lleida, en la seva participació supramunicipal a Catalunya en Comú,
ha manifestat la seva convicció que el desitjable és que aquesta consulta fos
acordada amb les institucions polítiques de l’Estat espanyol, per tal de facilitar
així  el  seu  reconeixement,  validesa  i  efectivitat.  Que només  els  ciutadans  i
ciutadanes  de  Catalunya fossin  els  interpel·lats  sobre  el  seu  futur  col·lectiu
també hauria de ser la normalitat de la convocatòria. Atès, però, que no és així,
fins i tot un compromís per convocar una consulta en el conjunt d’Espanya ens
hauria semblat una via vàlida per conèixer la voluntat del poble català. Que un
cop celebrat aquest referèndum i coneguda aquesta voluntat calgués prendre
altres decisions ja forma part d’un escenari posterior que no cal avançar.

Tanmateix,  la negativa sistemàtica a contemplar cap possibilitat  per part del
govern i  de les forces  majoritàries  al  conjunt d’Espanya ens condueix en el
moment present a donar suport a la convocatòria d’un referèndum no acordat,
com a manifestació clara de la sobirania i de les llibertats que reivindiquem. 

Sempre  hem defensat  les  eines  d’empoderament  de  la  ciutadania  i  així  ho
seguim fent.  No és aquesta la convocatòria que hauríem desitjat,  però si  el



govern  i  les  forces  que  li  donen  suport  consideren  que  poden  celebrar  un
referèndum amb garanties democràtiques i  amb reconeixement  i  eficàcia,  la
nostra posició no pot ser sinó encoratjar la ciutadania a participar. Així ho fem
com a Comú de Lleida, així ho transmetrem a la formació Catalunya en Comú
en què participem,  i  així  ho  està  fent  el  partit  Pirates  de  Catalunya  (partit
integrat  en la  nostra candidatura i  grup municipal)  tant  a nivell  català  com
europeu.

El nostre suport va de la ma del compromís amb l’estratègia de la no violència,
que voldríem que fos explícit per part del govern i de les forces que donem
suport a la consulta. No hi ha dubte que el govern de l’Estat prendrà mesures
per evitar la realització del referèndum. No sabem a hores d’ara quines seran i
fins  a  on  poden  arribar. Actuació  policial?  Forces  antiavalots?  Suspensió  de
l’autonomia? Militarització? Sigui com sigui, el primer gran compromís és que
qualsevol  acció  o  reacció  ha  de  ser  pacífica.  Que  les  forces  de  seguretat
s’emporten les urnes? Repleguem i tornem a convocar. Que ocupen el carrer?
Repleguem  i  tornem  a  convocar.  Que  suspenen  les  institucions  polítiques
convocants? Repleguem i des de la societat  civil  tornem a convocar. Durant
quant de temps es pot permetre un govern europeu mantenir aquest pols, la
difusió d’aquesta barbàrie?

També hauria estat el nostre desig que s’hagués trobat una formulació de la
pregunta  que  no  hagués  deixat  orfes  de  resposta  a  aquelles  persones  no
partidàries  de  la  independència  però que no volen  que el  model  d'Espanya
segueixi igual, que es poden veure abocades a abstenir-se o a votar un no al
costat dels que volen que res no canviï. 

El Comú de Lleida promourà la participació però no promourà cap sentit del vot.
En el nostre projecte per a Lleida (i en el projecte de Catalunya en Comú per a
Catalunya) s’integren persones amb posicionaments diferents i  aquest no ha
estat mai motiu d’exclusió sinó d’enriquiment.

L’èxit del referèndum estarà estretament lligat a l’èxit en la participació. Per al
Comú de Lleida només una participació molt elevada justifica un canvi de rumb
d’aquesta  magnitud  i  incrementa  les  possibilitats  de  reconeixement
internacional. 

Considerem que l’edat per ser elector cal mantenir-la als 18 anys. Sens dubte
aquest és un debat obert, però la realitat és que a Europa tan sols Àustria y
Xipre contemplen el vot als 16, mentre que a Eslovènia poden votar els joves de
16 que realitzin un treball remunerat. No sembla raonable començar a establir
excepcionalitats  dins  del  nostre  context  quan  precisament  aspirem  que  la
consulta  sigui  reconeguda  per  aquest  mateix  context,  que  en  cap  cas  es



percebin indicis de manipulació o es doni la impressió que comencem a aprovar
lleis per càlculs partidistes.  

Fetes  les  anteriors  reflexions,  i  davant  de  l’anunci  de  convocatòria  fet  pel
President de la Generalitat, sotmetem a consideració la següent proposta, que
l'assemblea del Comú de Lleida reunida el 10 de juny de 2017 assumeix per
consens com a pròpia:

• Mantenim  que  la  ciutadania  s'ha  de  poder  expressar  sobre  aquesta
qüestió, i donem suport a la celebració d'un referèndum entenent
que  aquest  ha  de  ser  vinculant,  efectiu  i  reconegut
internacionalment. Ens refermem en el nostre suport a un referèndum
que permeti consultar el poble de Catalunya i demanem que els grups
parlamentaris que n'impulsen la convocatòria apostin sense fissures per
dotar-lo d'un caràcter vinculant, fer-lo efectiu i dotar de reconeixement
internacional els resultats que se'n derivin.

• En la nostra aposta per la democràcia radicalment participativa, fem una 
crida a la participació en el referèndum de tot el poble de 
Catalunya, tant de la gent que defensa el sí com de la que es mostra 
partidària del no.

• Posem com a premissa irrenunciable per a totes les parts un ferm 
compromís amb la no-violència.

El posicionament consensuat per l’assemblea del Comú de Lleida se 
sotmetrà a votació en els propers dies perquè les més de 2.000 
persones adherides ratifiquin l’acord mitjançant una consulta 
telemàtica.

El Comú de Lleida farà públic properament els dies en què se celebrarà 
aquesta consulta telemàtica, i els seus resultats quan es tanqui.

L’agrupació d’electors traslladarà els resultats a la Coordinadora i 
l’Executiva de Catalunya en Comú.


