ACTA ASSEMBLEA COMÚ DE LLEIDA
19 de novembre 2017
Hi ha un únic punt del dia: el posicionament del Comú de Lleida davant les eleccions del 21D.
La Comissió de Confluència planteja algunes idees que es van debatre al plenari.
Aquesta comissió també proposa elaborar un text per enviar a Catalunya en Comú explicant el
nostre posicionament i fent les crítiques que hem fet sobre el funcionament i el procés de creació de
llistes.
La comissió es disculpa per no haver tramès aquest text abans i el projectem a l’assemblea,
corregint alguns detalls del plantejament inicial.
Comentem que cal incloure clarament alguns punts:
Es pot englobar en què demanem revertir els efectes de la repressió de l’Estat.
- retirada de les imputacions
- alliberament dels presos i preses polítics, retorn dels exiliats
- contra l’aprofitament del 155
- a favor d’un referèndum
S’informa que, prèviament a l’assemblea, hi ha hagut una participació a les llistes per part dels dos
regidors: El Carlos González és suplent a la llista per Lleida de Crida Constituent – CUP. I el Sergi
Talamonte és suplent de la llista per Lleida de CeC.
DEBAT:
Es creu que cal limitar la nostra participació a la part comunicativa (comissió comunicació i
portaveus) per tenir clar el posicionament.
Es proposa que com a Comú de Lleida no participar a actes públics. Tampoc els regidors que estan a
les llistes. És a dir, participar sota mínims. No visibilitzar-nos en els actes.
El que més preocupa és que pugui servir per a que pugi C’s, es recuperi el PSC de la seva debacle i
per a que pugi la dreta. Com a veïna de Lleida, reforçar la Ribes fa por, perquè reforça un discurs
molt nociu per la ciutat. Es proposa fer campanya per a que aquesta gent tragui el mínim. Es podria
fer una campanya bonica per xarxes alertant del que significa C’s per a que no coli el seu discurs.
En defensa per la democràcia, contra la repressió, ara és per això però demà serà per una altra cosa.
Es podria fer per xarxes. O també es podria fer un acte similar al que vam fer per l’1O a la Mariola,
però amb el 21D, explicant què implica això. Es podria fer nosaltres sols o convidant les
candidatures a les que sí que hi donem suport. Centrar-ho en barris on pot haver perill d’auge del
que és més semblant a l’extrema dreta.
Carlos expressa el malestar de la família per venir a l’assemblea. He vingut a donar la cara, però no
volia venir perquè es debaten temes supramunicipals.
Considera que fer un posicionament sobre el que puguin fer tercers partits és un risc. El Comú de
Lleida no ha participat en les negociacions de Pirates de Catalunya amb CUP. Es poden assumir els
punts del posicionament. Els partits a nivell supramunicipal són lliures de fer. Tothom ha qualificat
les eleccions d’il·legítimes.
Una candidatura municipalista està debatent sobre posicionament supramunicipal, no té sentit.
La comissió de confluència ha proposat que un regidor estigui en una llista de CeC.
Entenc que els punts que es proposen en el text de cara a la campanya són assumibles.

Hi ha la sensació que estem parlant de coses personals i no de política. La situació és tan
complicada que les interferències són greus.
Si no assumim que podem estar en desacord i no respectem això, en una estona no avançarem.
Hi ha ràbia, hi ha decepció, però cal baixar tensió.
Hem de fer debat polític i hi ha desacords polítics. Cal debatre’ls.
Molesta la falta de lleialtat i de compromís del regidor, perquè només posa per davant la seva
pertinença al partit de Pirates de Catalunya. Li resta confiança.
Es destaca que hi ha altres persones que han deixat coses i han fet sacrificis per estar aquí. Tothom
decideix lliurement.
També es considera que era necessari que Carlos vingués perquè és una cara visible del Comú i té
repercussió per al Comú. Cenyir-se exclusivament a les decisions de Pirates de Catalunya i que no
assumirà les decisions de l’assemblea del Comú de Lleida.
És important saber quines decisions s’accepten i quines no per tal d’afrontar la legislatura. Com
interferiran les decisions de Pirates de Catalunya en el funcionament. Es demana aclarar-ho.
Sobretot per la campanya. També es demana aclariment sobre quin tipus de campanya farà el
regidor Carlos. La dualitat que es planteja caldrà definir-la.
Es pensa que era important que Carlos vingués a l’assemblea, perquè la divisió entre lo municipal i
lo supramunicipal és molt fina. Hagués estat bé que el Comú de Lleida sabés que estava inclòs en
una llista del 21D, per saber com actuar davant d’això.
No sembla un bon raonament que no hagués d’estar aquí perquè només es dóna compte a Pirates de
Catalunya, perquè és un regidor del Comú i se’l coneix com a tal.
S’intenta presentar un posicionament que no ens casi amb ningú.
També ens hem posicionat amb altres coses que no són directament municipals: CETA, TTIP, …
Està bé fer posicionaments sobre coses que no són municpals però afecten a la ciutat i la gent també
espera saber què opinen els membres del Comú sobre això.
La comissió de confluències havia conclòs que no participava a les eleccions. Però al veure que un
dels representants del Comú de Lleida donava suport a una candidatura, va haver una voluntat
-davant d’una voluntat personal- de participar també en una altra.
Hi ha la molèstia perquè hi hagi dos regidors en llistes.
Recordem que cal pensar en què som cares visibles d’un projecte. És important parlar de les coses.
Si s’haguessin comunicat les coses, les sensacions serien diferents. El fet que hi hi hagi
representació de regidors en dues candidatures és un signe de pluralitat i està bé.
És important rendir comptes, és important explicar les coses, sense l’excusa que sigui
supramunicipal o no. La llibertat com a individu és d’un mateix, però la llibertat d’aplaudir-ho per
part del Comú no l’hem tingut. La responsabilitat del projecte és col·lectiva.
El tema de fer campanya alertant dels riscos de la pujada de la dreta, la deixaríem a altres grups:
CdR per exemple.
Cal veure on ens sentirem còmodes, en quins consensos. El 155 i els presos i preses, està clar. El
tema del creixement de la dreta no està clar que puguem canviar gaire. El posicionament que es
proposa és fer una crida a la participació i contra el 155 i els presos (per resumir-ho). No cal donarhi més tombs.
S’està d’acord en què hagués estat important poder participar en la decisió que els regidors estiguin
en llistes. Però d’alguna manera ja hem participat tothom a partir de l’acord d’assemblea d’intentar

confluències amb forces amb qui ens sentim propers. Pot haver estat un error, però la decisió que el
Sergi es presenti a la llista de CeC té a veure a com pot afectar a la imatge del Comú. La gent pot
pensar que el Comú de Lleida trenca amb CeC i va amb la CUP. S’han tornat independentistes?
Això es pot interpretar. No és així. La gent que arriba a tenir l’explicació, ho entén. Explicar que
Carlos és membre de Pirates de Catalunya i que degut a les negociacions del seu partit i com que va
guanyar les primàries d’aquest partit va a la llista de coalició d’aquesta formació (CC-CUP)
Sergi no tenia ganes d’anar a les llistes i no pensa fer campanya.
No agrada com s’ha treballat la confluència/coalició i creació de llistes en CeC i tampoc a la CUP.
La comissió de confluència va prendre la decisió per apagar un foc que s’havia encès al publicar-se
que Carlos anava a la llista de CC-CUP. Això podia tenir conseqüències a nivell municipal. I
s’opina que tenir dos regidors a les llistes és una bona idea. És una forma d’explicar de forma
simbòlica el que es fa.
La feina perduda i l’energia dedicada a que CeC fos una cosa digna genera un dol que també
portem.
Dedicar esforços a obrir debats a barris explicant què ens juguem amb aquestes eleccions fa mandra
per l’energia que suposa, però es veu interessant i una bona idea.
No és nou que participem en altres eleccions supramunicipals. Estem justificant el mal
funcionament dels partits. El Carlos podria haver explicat tranquil·lament el que feia. S’hagués
entès.
Es troba malament que una comissió decidís participar en una altra candidatura. Tapar un error amb
un altre error, no és una bona idea. Justificar-ho no és una bona solució. Cal assumir els errors.
Es demana respecte, perquè explicar com ha vingut Carlos a l’assemblea.
Falta una part del relat per saber què ha passat. Cal explicar la feina de confluències en la última
fase. S’ha fet molta feina però cal explicar la última part.
Es pensa que no es participà en campanya de forma personal.
És evident que les coses es fan malament és cert. Es podrien fer les coses millor. Està clar. Però que
les coses es facin malament per una decisió vertical, no es veu. Per un cantó, és una comissió
oberta. I si hi hagués hagut temps, s’hagués fet una reunió/assemblea extraordinària. A vegades, les
comissions prenen decisions intentant que siguin coherents amb els mandats d’assemblea, com
comunicació.
Pel que fa a CeC, la comissió de confluències va veure en el moment de convocatòria d’eleccions
que no hi podria haver primàries i es va començar a treballar per evitar la imposició del cap de llista
des de la direcció de CeC. Es van buscar persones per tenir consens i per a que formessin part de la
llista. En el moment en què es veu que funcionaria com a coalició de partits i que es repartiria per
quotes de forma pitjor a com es va fer amb ECP. Quan ens n'assabentem d’això i quan ja s’ha fet
públic el nom de cap de llista de CeC, ni la gent que podria tenir ganes d’anar a unes llistes vol.
Truquen des de Barcelona per demanar-ho i es diu que no, perquè no ens volem vincular a unes
formes de fer política com aquestes. Vam marxar en el moment que es parlava de llistes. CeC sap
per activa i per passiva que no aprovem les seves maneres de fer i que no participarem en la
campanya. La comissió de confluències vol fer una desvinculació formal de CeC i treballar per
confluències municipals exclusivament i construir l’espai dels comuns que no tenen tanta força.
En una reunió va quedar clar que no participaríem a llistes. No podem justificar un error perquè
abans s’hagi comès un altre de comunicació.
Fa por que s’obri una porta a prendre decisions d’aquesta manera.
Hem de tornar a reprendre la radicalitat de l’horitzontalitat del nostre funcionament.
No cal rasgar-se les vestidures per això.

Es valora que tothom en l'assemblea del Comú actua amb honestedat i no es dubta d'això, però que
per construir aquest projecte a part d'honestedat, també cal comprensió i comunicació. Només així
es té força per construir. D'altra banda, que tot plegat potser ens està confonent i pot fer pensar que
no celebrem que Carlos (o qualsevol persona del Comú) vagi en una candidatura que defensa bona
part del que defensem. Jo me n'alegro molt. Però els errors de comunicació han estat garrafals.
Carlos demana disculpes per com ha iniciat la intervenció a l’assemblea.
No volia venir a aquesta assemblea fins dijous en què sent que ha de donar explicacions sobre la
seva forma
Molesta que se l’acusi de manca de lleialtat. No és això. Cal posar-lo en context en les últimes dues
setmanes, que han estat dures dins del Comú.
Va informar que va guanyar unes primàries de Pirates de Catalunya. Mitjançant votació interna,
Pirates va acceptar una forma de negociació. Pirates sí que va fer primàries.
No es pot informar una assemblea d’unes negociacions que encara no han conclòs. En el moment
Hi ha coses que no es poden explicar. S’ha renunciat a coses des de l’honestedat per no perjudicar al
Comú de Lleida.
Una de les coses que s’ha intentat és que afectara el mínim possible l’espai municpalista del Comú
de Lleida.
Carlos es informat del resultat de les negociacions amb Crida constituent a las 17.30h. A les 18.30h,
demana que es modifiqui el lloc inicial a la llista i ser suplent amb un perfil baix a la campanya
electoral.
A les 19.30h es publica un tuit del director de la Manyana que informa de la inclusió de Carlos en la
llista de la CUP
Al voltant de les 20h, hi parla amb el responsable de La Manyana, respon que sí i NO li expliquen
que anirà de portada.
Al voltant de les 00.35h, el Pirates de Catalunya informa a la seva militància del resultat de les
negociacions
A l'endemà Carlos envia un missatge a l'Ignasi Calvo pel tema de la portada.
A les 11.30h de la nit, a través d’un grup de telegram, se li pregunta si sap quina és la llista de la
CUP. Respon que només els públics. Res més.
S’assumeix que s’han comès errors. Però Carlos defensa que ha d’informar a l’assemblea de Pirates
de Catalunya, no a la del Comú de Lleida. I que va informar en el moment en què Pirates de
Catalunya ho va fer públic.
Vol que consti que va ser un dia de “tormenta perfecta”.
Discutim sobre què suposa això i com va afectar això al Comú de Lleida. Però insisteix que ell va
posar unes limitacions a les negociacions de la llista per a que no afecti al Comú de Lleida.
Subratlla que com a regidor
Es demana que a partir d'ara els regidors tinguin clar que qualsevol situació com la que s'ha viscut i
altres s'ha de comunicar a la comissió perquè n'estigui assabentada.
Hi ha una feina de la comissió de confluències que cal revisar. En els últims temps, no hi ha
consciència d’haver actuat contra acords d’assemblea. Però constantment sembla que es qüestiona.
Demanarem que s’inclogui a l’ordre del dia de la propera assemblea.
Davant que com que Carlos anava a una llista, ja no podíem dir que no participàvem en campanya,
era un error fer alguna cosa i també era un error no fer res.
La tormenta perfecta ha estat per tothom.
Recordem que molta gent ens demanava si érem independentistes quan fèiem campanya municipal i
li agradava el projecte per la pluralitat en aquest tema. La decisió d’estar també en una altra llista
respon a respectar aquesta pluralitat de forma simbòlica, que tanta importància li dóna gent.

Hi ha errors que es poden considerar com a errors, però d’altres són mancances.
Ens ha faltat mesura de l’error que pot ser petit i que es converteix en una gran conseqüència.
No es dubta de la lleialtat del regidor, però es pot fer aquesta lectura des de fora.
És important dedicar temps a resituar i a validar el rumb de la comissió de confluències. Però això
requereix una feina.
Les decisions verticals a vegades es donen per manca de participació de gent a les reunions.
Les tensions generades també hem de destacar d’on venen. Les eleccions les ha convocat el Rajoy
amb tota la intenció de rebentar l’espai polític català. Hem de ser conscients de qui ens està
qüestionant i no caiguem en la trampa.
Això se soluciona amb confiança amb els companys. No es tracta de tota l’assemblea. Hi ha coses
que s’han de tractar amb discreció. I això ho sabem tots. Ha d’haver un compromís de discreció per
part de la gent i això s’ha d’acceptar amb confiança.
Hi ha gent que no dóna per tancat el punt. Es proposa la convocatòria de la comissió de garanties.
És important valorar si s’ha pres la decisió que Sergi formi part de la llista de CeC
No es vol que ho tanquem en fals.
Carlos demana que Pirates de Catalunya estigui informat del punt 7 i 8 i també de l’error de
comunicació interna que hi ha hagut.
Estem donant voltes a coses perquè ens està afectant molt, perquè estem a dins. Però hem trobat una
fórmula bonica, perquè apareixem com un espai de confluència
que en el fons
Tothom fa coses malament, però caldria posar perspectiva. No cal que ens obsessionem. Apuntem
els errors però avancem. Recordem perquè estem aquí. L’origen del Comú era per ajuntar tot tipus
de gent. Quant més gent, més problemes, però també més força.
Mentre parlem d’això, “els dolents” ens estan atropellant.
Resulta molt cansat.
Hi ha persones que estan a punt de demanar la dimissió de Carlos. Es demana l’actuació de la
comissió de garanties, per possibilitar sorgir reforçats d’aquest moment crític.
Quin impacte pot tenir l’escrit de cara a CeC? Després de 7 mesos d’organització, no s’ha
aconseguit res.
D’altra banda, des de fora, els èxits d’Ada Colau o Xavier Domènech afecten el Comú de Lleida.
Ens va afavorir en un moment determinat (a les municipals ens va ajudar), però també té el seu cost.
Les coses que facin bé o malament
La gent no distingeix entre una cosa i l’altra. Cal assumir-ho. Cal explicar molt bé que hi ha
regidors en dues candidatures diferents. No cal debatre més sobre si ha de ser o no. Però la gent es
preguntarà per què a l’ajuntament no anem plegats. Caldrà virtuosisme dialèctic per explicar-ho.
Ara mateix, tots els moviments socials donen complexitat política. Haurem d’anar explicant què es
va fent en cada moment i què són decisions personals i què són decisions col·lectives. La forma de
com es fa política i com es fan els pactes dóna complexitat. No podem controlar com ho entèn
cadascú. També caldrà acceptar que no és tot tan clar com fa uns anys.
Sobre la influència del document a CeC no sabem si en tindrà gaire perquè fins ara no ens han fet
cas. Però tingui o no efecte, creiem que és important comunicar-los això.

Les persones que formen part del Comú de Lleida que també participen en els òrgans de CeC estan
decidint que pleguen o que valoren deixar la Coordinadora i l’Executiva. Potser la decisió final pot
esperar. Potser cal valorar-ho fora dels dies de “tormentes perfectes”.
Sobre si la gent es pregunta perquè no anem junts a l’ajuntament, té fàcil resposta.
Es demana que es retiri la petició de dimissió del Carlos. No hi ha consens en això. Hem expressat
desacord i hem reclamat la manca de confiança valorant errors de tots plegats. Es demana que es
retiri la petició de dimissió del Carlos.
Tot i que sí que es valora positivament activar la comissió de garanties.
Carlos recorda que al març ja va presentar la dimissió i no va ser acceptada.
Hi ha consens en defensar punts molt concrets:
- llibertat presos polítics
- contra el 155 i per l’autonomia de Catalunya en tots els aspectes
No hem d’entrar en guerres i en trampes que ens posen des de fora. És important subratllar l’esperit
municipalista. Cal reforçar això i insistir-hi.
Es demana als regidors que estan en les dues llistes si participaran en campanya. Carlos ho ha
preguntat a Pirates de Catalunya. Si el partit li demana que participi a un acte, hi participarà.
ACODEM QUE
Amb les aportacions de l'assemblea difonem el posicionament del Comú de Lleida respecte a
les eleccions del 21D. El podeu consultar aquí
El Comú de Lleida dóna total llibertat a la gent que es presenta a les candidatures per a que
participi o no als actes de campanya. Tenim un posicionament clar del que defensarem.
Demanem que els actes en què es participi es comuniquin. I que els discursos estiguin en
consonància amb els punts de consens d’aquesta assemblea.
Enviar un text a CeC sobre les crítiques que tenim i també a Pirates de Catalunya expressant
malestar sobre la forma de comunicar les coses.
Activar la comissió de garanties.
ACORDEM promourem la participació. No farem cap tipus de campanya. No hi ha consens
en organitzar cap tipus d’acte.
La idea és deixar enrere el conflicte per a que es converteixi en oportunitat.
Com que és impossible perquè no depèn de nosaltres, doncs haurem de gestionar-ho amb
equilibri, per a que la pluralitat que volem que prevalgui s’expliciti en la nostra comunicació.
Es demana la creació d’una comissió que treballi en un marc d’actuació i calendari per crear
una candidatura per al 2019. S’ACORDA QUE ES CREARÀ BUSCANT LA MAJOR
PARTICIPACIÓ POSSIBLE. Per a que a l’assemblea del gener de 2018 es prengui un acord
clar sobre presentar-se o no a les municipals.

L’activació de la comissió de garanties per afrontar el que ha passat no té consens. Perquè té a veure
amb el marc organitzatiu, que està en debat. La comissió de garanties no té eines per valorar el què
s’ha fet. Sobre què i en base a què?
Hi ha coses que no són de marc organitzatiu. Hi ha un tema de confiances i dinàmiques. Hi ha
principis bàsics que es poden debatre. La comissió de garanties ha de servir per tractar conflictes
que no es resolen en els altres espais.
La petició de dimissió per part d’una persona es retira, sempre que en un termini més o menys breu
s’analitzi tot això en una comissió de garanties. Cal solucionar-ho perquè afecta molt.
Acabem l'assemblea pels volts de les 14h.
Posicionament de l’assemblea del Comú de Lleida respecte les eleccions del 21D

