INFORME SOBRE LES REUNIONS AMB ELS PARTITS POLÍTICS
Tal i com es va decidir a la nostra darrera Assemblea, membres de la comissió de contactes i de
la d’enllaç han anat mantenint converses amb les diverses forces polítiques d’esquerres de la
ciutat per avaluar les possibilitats de constituir una candidatura conjunta a les municipals de
2015.
De moment s’han realitzat tres reunions conjuntes (8 i 22 de juliol i 1 d’octubre), així com algunes
trobades per separat amb la CUP, que ha preferit no formar part de les reunions generals, una
a tres bandes (CUP, Procés constituent, Comú), i diverses trobades més a nivell personal que
institucional.
A la primera reunió, el 8 de juliol, a banda de nosaltres mateixos, hi eren presents P. Constituent,
Nova esquerra catalana, Esquerra unida, Podem, ICV, ERC i Pirates de Catalunya. Cal considerar
directament un èxit el fet de trobar-nos tots plegats a la taula, com feia molt i molt temps que
no passava.
La reunió va ser bàsicament una presa de contacte amb el projecte i entre nosaltres mateixos.
Es va fer una lectura del document que va sortir de la nostra Assemblea i que havia de constituir
el punt de partida de les converses. Sense entrar en debats, es van aclarir dubtes i es va
assenyalar una mica per on podien anar els aspectes que caldria treballar més a fons. Les
aportacions van ser majoritàriament constructives, per més que ningú no obviava la dificultat
del projecte i que calia treballar molt en molts aspectes si volíem dur-lo a bon port. Qui més
reticències va mostrar va ser l’Eduard Baches, d’ICV, tot manifestant que al document hi havia
força confusió, que calia una diagnosi prèvia conjunta i que no era assumible tal i com estava,
cosa d’altra banda en què òbviament tots coincidíem. Vam quedar a tornar a trobar-nos el dia
22 del mateix mes de juliol.
A la 2a reunió, el 22 de juliol, no va assistir Podem, ni tampoc no ho ha fet a la tercera reunió.
Tot i l’interès que han mostrat pel projecte, aquest partit està en ple procés de construcció i de
definició de les seves bases, que no tindran aprovades fins a finals d'octubre. A la taula érem,
doncs, P. Constituent, Nova esquerra catalana, Esquerra unida, ICV, ERC, Pirates de Catalunya i
Comú de Lleida.
En aquesta segona reunió es va seguir temptejant el projecte, es va obrir un espai comú a
Internet o s’anirien penjant les propostes dels diversos grups, i el Comú va rebre l’encàrrec de
mantenir la secretaria tècnica de les reunions i de realitzar el buidatge dels diversos documents
per poder comparar-los de manera fàcil, remarcar coincidències i discrepàncies, i elaborar, allà
on ja fos possible, propostes de redacció conjunta. Es va quedar que a primers de setembre els
documents estarien ja pujats a aquest espai compartit, per tal que pocs dies després ens
poguéssim reunir per discutir el document resum que nosaltres aportaríem i seguir avançant en
el treball.
El procediment establert consistia a assumir els objectius i propostes en què coincidíssim i
sotmetre a votació aquelles en què hi hagués discrepàncies, de manera que cada grup
representat tindria un vot. Un cop elaborat així el document conjunt, cada partit faria la seva
deliberació interna sobre si podien assumir en bé del projecte col·lectiu els aspectes en què

s’haguessin adoptat resolucions amb què inicialment no estaven d’acord. La idea era que a
primers d’octubre les diverses formacions polítiques haurien de manifestar si seguien en el
projecte o si es retiraven.
La representació d’Iniciativa per Catalunya-Verds va manifestat que, tot i apostar per la unitat
de les esquerres, en el moment actual no considera prou sòlid el projecte com per mantenir un
compromís estable de treball, que hauria de plantejar-se, al seu entendre, com un projecte de
cara a les eleccions municipals de 2019.
Es va insistir també en la necessitat d’incorporar d’una manera o altra els moviments socials i
ciutadans. Aquests, en general, tendeixen per la seva pròpia naturalesa a mantenir-se allunyats
de tot el que soni a sigles o projectes polítics concrets, i per aquest motiu es va insistir en la
necessitat de mantenir i ampliar les vies de contacte amb aquets moviments, tant a nivell
personal com recordant-los la possibilitat de presentar anàlisis i propostes des del formulari de
contactes del web del Comú, de manera que les seves aportacions puguin integrar-se en el
programa.
Se segueixen mantenint contactes exploratoris amb altres forces polítiques, especialment amb
la CUP, que manifesta la seva posició sobre la impossibilitat de treballar en una candidatura
popular amb les forces polítiques que van formar part del govern tripartit de la ciutat de Lleida
amb el PSC, és a dir, ICV i ERC.
Quedem que el Comú convocarà al setembre la propera reunió.

A la 3a reunió, l’1 d’octubre, van assistir les mateixes forces que a la segona, és a dir, P.
Constituent, Nova esquerra catalana, Esquerra unida, ICV, ERC, Pirates de Catalunya i Comú de
Lleida.
La intenció era convocar abans la reunió, però l’efecte de les vacances d’estiu va endarrerir
l’aportació de documents i es va haver de posposar. La intenció era treballar a partir del
document que el Comú de Lleida havia elaborat a partir de les propostes rebudes, però al llarg
dels mesos d’estiu algunes tensions latents en el projecte havien anat adquirint forma, van sortir
a la llum, i van ocupar la sessió sencera.
D’una banda es van manifestar tensions i desconfiances en relació a la disponibilitat real dels
partits de construir una cosa nova, la seva voluntat i capacitat de supeditar els seus interessos
com a partit i els seus mecanismes de funcionament a una proposta que els demana que es
despullin de bona part d’aquestes dinàmiques.
Així, alguns dels assistents van exposar que insistir en la Coalició de partits davant de l’Agrupació
d’electors formava part d’aquest llast. Altres veus van recordar que, s’adopti la fórmula que
s’adopti, qualsevol partit o força integrant, o persona individual pot practicar el transfuguisme,
i que contra això no hi ha en l’actualitat mecanisme que ho pugui impedir, de manera que es
tracta de decidir si ens fem mútuament un vot de confiança o si no. Des de Nova esquerra
catalana es va insistir en la necessitat de la coalició perquè els vots dels diversos partits no es
perdin a nivell provincial pensant en la Diputació i es pugin sumar als obtinguts en altres
localitats. Altrament la proposta unitària d’esquerres a Lleida aniria en contra de la força de les

esquerres a nivell provincial. En qualsevol cas, NECat manifesta, com a testimoni de la seva
aposta pel projecte, la seva disposició a defensar el programa del Comú de Lleida allà on calgui
i a no posar condicions sobre el lloc que li hagués de correspondre a la llista electoral. Proposa
també, malgrat les tensions de la reunió, fer almenys un pas conjunt redactant un comunicat
que deixi constància del treball que estem duent a terme, la qual cosa rep l’aprovació. Des del
Comú es fa a l’endemà la redacció, se sotmet a la consideració dels diversos partits, és acceptada
i s’envia a la premsa.
ERC planteja que en cap cas voldria ser un obstacle per la unificació de l’esquerra, en el grau que
sigui, que la seva presència i les seves intervencions sempre han estat constructives, però que si
el seu partit, tant per les dimensions que té com per la possibilitat que en algun moment
poguessin governar des de la Generalitat havia de ser vist com un obstacle ells es retirarien.
Procés Constituent expressa la seva vinculació amb el projecte del Comú, però que tot i així en
aquests moments no acabaven de veure clara la situació i que s’estaven plantejant la seva
entrada en la plataforma que proposa la CUP de Lleida, i que prendrien la decisió, en un sentit
o en un altre, a la seva propera assemblea.
Esquerra Unida i Alternativa insisteix en la necessitat de ser fidels a l’esperit de l’esquerra, de
deixar de banda les lluites particulars, i de posar-nos tots a treballar seriosament i amb urgència
per construir una candidatura conjunta com a única via per obtenir un canvi per a la ciutadania
de Lleida.
Les aportacions de Pirates de Catalunya són sempre altament constructives, i també el seu
treball diari en el projecte, per més que la decisió final sobre si integrar-se en unes o altres de
les propostes que en aquests moment hi ha a Lleida l’han de prendre de manera assembleària.
En aquests moments, entre el 3 i el 17 d’Octubre, estan recollint telemàticament els vots dels
seus afiliats.
ICV manifesta que segueix apostant per un treball conjunt molt més de fons que estableixi unes
bases més sòlides de cara al 2019, i en aquest esperit segueixen assistint a les reunions, per més
que alguns dels assistents consideren que el que estan fent és posar pals a les rodes del projecte.
Està clar que som davant del moment crític i que les tensions aflorades han de servir, o bé com
a motiu de reflexió i com a desllorigador del projecte, o bé com a origen de la seva dissolució o,
si més no, el seu replantejament o a la consideració d’alternatives.
En qualsevol cas, el diàleg no es trenca. Es coincideix que les diferències en temes de programa,
per més que hi siguin en alguns aspectes, no són les que han de determinar si el projecte segueix
endavant o no. S’acorda donar 15 dies per què els diversos integrants aportin les seves idees
sobre com organitzar una candidatura conjunta, amb quins mecanismes de control i de presa de
decisions, amb quina distribució de la representativitat... i es convoca una nova reunió per al dia
22 d’Octubre.

REUNIONS AMB LA CUP

Amb la CUP, més enllà de converses informal i de múltiples coincidències en espais de lluita on
ens trobem tots plegats, hem dut a terme tres trobades.
En una primera ocasió membres del Comú van assistir a una assemblea de la CUP per exposar
el projecte i invitar a la CUP a participar. En aquesta primera trobada es constaten les
diferències claus en el posicionament de tots dos projectes, mentre el Comú aposta per obrir
la candidatura a totes les forces d’esquerra mirant d’explorar camins que es puguin compartir
la CUP manifesta la seva rotunda negativa a implicar-se en un projecte on participin partits
responsables del actual model de ciutat.
Setmanes més tard vam mantenir una nova reunió amb ells on ens van voler manifestar que el
motiu de la trobada no era avaluar la nostra proposta sinó presentar-nos la seva. Van
demanar-nos però que aquesta no s’integrés en el conjunt de documents que estàvem
aplegant per elaborar la proposta pel Comú sinó que fos avaluada independentment. En
aquest es defenien un seguit de punts claus centrats en la voluntat de construir un projecte de
ruptura amb vocació realment transformadora, amb una aposta decidida per la independència
i amb el repte de no desaprofitar el treball acumulat i, per tant, amb la necessitat de preservar
les sigles i el capital simbòlic de la CUP. La CUP també ens va exposar la seva voluntat de no
participar en el procés que el Comú havia encetat amb les altres entitats polítiques i, en tot
cas, mantenir-se d’observador des de fora.
Després d’avaluar uns i altres la situació, de constatar els punts de contacte i d’identificar les
possibles friccions, a proposta de PC vam mantenir una reunió a tres bandes: PC, CUP i Comú.
Aquesta trobada es va dur a terme desprès de l’assemblea convocada per la CUP. En aquesta
es va constatar el clam de bona part de les entitats i ciutadans presents en favor d’una
candidatura el màxim d’unitària possible. En aquesta assemblea la CUP donava per iniciat el
seu procés envers la construcció d’aquesta.
La trobada a tres bandes va ser profitosa i va constatar la voluntat de tots plegats de treballar
per una candidatura de consens. També va servir per identificar els dos grans punts de
divergència: la participació de partits polítics que haguessin participat en algun moment en el
govern de la ciutat i per tant co-responsables de la Lleida actual i l’aposta d’uns per l’agrupació
d’electors i els altres per la coalició de partits. Es va invitar a participar a la CUP en la reunió de
partits i aquests van declinar la participació per evitar malentesos. Per acabar el Comú va
exposar quin era el seu calendari i de quina manera estava previst seguir el procés i es va
acordar mantenir el contacte per poder avaluar més endavant quines opcions reals existirien.

