ACTA ASSEMBLEA COMÚ DE LLEIDA
15 març 2015, 10h – Ateneu Popular de Ponent
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta anterior
2. Decisió sobre la candidatura: Ens presentem?
3. Organització del calendari per als pròxims mesos. Primàries, recollida d'avals i
campanya electoral
4. Convocatòria de la propera assemblea
5. Precs i preguntes

–

APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.

–

DECISIÓ SOBRE LA CANDIDATURA: ENS PRESENTEM? Es fa una breu
presentació del context del Comú: situació interna, el procediment que cal seguir
per presentar la candidatura i la situació externa.
SITUACIÓ INTERNA:
Destaquem que hem aconseguit la fita marcada com a condició per presentar la
candidatura, que és arribar a les 2.000 adhesions. En el moment de l'assemblea
se'n comptabilitzen 1.982, un miler en l'últim mes. També que hem tingut més de 70
aparicions en premsa escrita, ràdio i televisió i un gran ressò a les xarxes socials
(tenim 1,777 seguidors al facebook, 1.308 al twitter i hem aconseguit fins a 30.000
visites en publicacions al facebook). El nombre de subscriptors al butlletí arriba als
1.021 i la mitjana d'enviaments oberts és del 35% (més alta que l'habitual entre
entitats sense ànim de lucre, que se situa en un 22%)
El retorn de la gent que signa és d'esperança, que agrada la idea que el Comú no
sigui cap partit i que fa falta que existeixi. La gent que no firma és perquè no li
interessa la política, perquè ja milita en un partit o bé perquè considera que
qualsevol polític és o serà igual.
Pel que fa a la capacitat, el Comú compta amb:
– unes 25 persones actives (23 membres al grup de wasap i 27 al de telegram):
membres de comissions, tasques de difusió a paradetes...
– Unes 10-15 persones a la comissió d’enllaç, amb major grau d’activitat i amb
dificultts per mantenir el ritme de treball requerit
– Entre 30-50 persones a les darreres assemblees
– 1.021 persones que reben informació del Comú, però amb un grau d’implicació
baix (35% que obre el correu, de mitjana, entre 27% i 51%)
– Econòmica: 549 euros despesa campanya; 920 euros ingrès en bons + 558 en
altres aportacions. Els comptes complerts estaran disponibles a final de primer
trimestre.
Al llarg dels últims mesos, l'assemblea ha anat prenent decisions sobre la
candidatura:

18 d’octubre
S’aprova el programa marc (punt 4)
25 d’octubre: assemblea extraordinària
S’acorda presentar candidatura:
Candidatura sota la fórmula d’agrupació d’electors, la llista de la qual es
confeccionarà amb un procés participatiu amb mecanismes de primàries i
consensos.
S’hi poden integrar totes les persones que comparteixin el document marc, que
inclou les línies del programa comú (document aprovat a l'assemblea de 19-102014), i el model organitzatiu assembleari elaborat en l’assemblea anterior. Ambdós
es consideren punts de partida, oberts al debat, desenvolupament i millora.
Les organitzacions polítiques i socials que assumeixin la llista com a pròpia i
s’impliquin en la confecció de les llistes d’electors renuncien a presentar llista
pròpia però no renuncien a la seva identitat i reconeixement en el projecte comú.
La candidatura ha de contribuir a reduir el nombre de candidatures d’esquerra que
es presentin a les eleccions municipals, no ha de suposar sumar-hi una papereta
més que contribueixi a disgregar més el vot.
13 de desembre
S’acorda centrar-se en construir el propi projecte sense desatendre el bastir
confluències. Sortir al carrer sense renunciar a bastir ponts. S’aprova la constitució
d’una comissió de confluència amb la Crida per a la qual es presenten voluntaris
(punt 2)
1 de febrer
S’avança en el treball per definir la candidatura: Acords sobre la campanya de
recollida de signatures (punt 2), aprovació de part del Codi ètic (punt 3) i del marc
organitzatiu (punt 4). Proposta per a l’organització de les primàries (punt 5)
15 de febrer
Aprovació definitva del Codi Ètic (punt 3), del Marc organitzatiu (punt 4), i del
sistema de primàries (punt 5)
En la valoració de les perspectives de la candidatura (punt 6), s’expressa la
voluntat de seguir amb el camí marcat de recollida de suports i primàries, sense
perdre energies en el tema de partits polítics, i que ja hi haurà temps de prendre
altres decisions si realment els partits aconsegueixen arribar a acords entre ells.
PROCEDIMENT PER PRESENTAR LA CANDIDATURA
PRIMÀRIES

CALENDARI

NECESSITATS

16-21 de març: presentació de candidats

2 informàtics

22 de març: assemblea validació de
candidatures

3-4 persones equip premsa

24-27 de març: votació telemàtica

3 persones junta electoral

28 de març: paradetes de votació al carrer

20 persones mínim per paradetes de votació i
paradetes de difusió-adhesió

29 de marçc: assemblea 2a volta

il·lustració / foto / vídeo

CANDIDATES i CANDIDATS!
Seguir tasca elaboració de programa
PRESENTACIÓ FORMAL DE LA CANDIDATURA

CALENDARI

NECESSITATS

31 de març-19 d’abril

Promotors legals de la candidatura i “papeleo”: 3
persones, negociació amb ajuntament per sistema
de recollida d’avals, presentació de papers, control
costos. Termini nomenamnet representant: 9 abril
Termini per prentar l’agrupació a la junta electoral:
15-20 abril
gent per fer les trucades / correus als adherits
gent per paradetes en punts de recollida signatures
Disseny i premsa
Edició de material
Tancar el programa
Notari (complement a la certificació de secrertaria
municipal)
Opció B: presentar-se sota el paraigües de Pirates si
hi ha impediments a la recollida de signatures

CAMPANYA ELECTORAL

CALENDARI

NECESSITATS

8-23 maig

Disseny material campanya

24 maig: eleccions

Cartelleria i altres materials de difusió: cost i
persones per repartir-lo
Intensificar presència a mitjans: ampliar equip de
comunicació
Presència al carrer: paradetes, reunions amb
entitats, presència a barris...
Interventors

SITUACIÓ EXTERNA:
Paeria

- Crisi del PSC i Ros.
- Coincidència de les nostres denúncies amb l’enfrontament Ros-Camps
- CiU i PP s’escandalitzen i s’apunten a les demandes de transparència
- Situació econòmica molt preocupant a l’Ajuntament
Partits no representats a la Paeria

- Converses entre ERC, ICV, EuiA, Més i Avancem per formar una candidatura
conjunta: no hi ha res en clar, però hi ha possibilitats

- Sembla que l’escull més important és el tema de la confecció de les llistes (qui va
al davant, com es reparteixen els llocs).
- La poca importància donada al programa i l’excessiva preocupació per les llistes i
el repartiment d’espais/diners (ajuntament, consells comarcals, diputació) fa que
EuiA es plantegi la seva posició entre aquests partits i reobre la possibilitat de venir
al Comú.
- En quant a programa sembla que l’escull més important seria la posció respecte al
Consorci (no està clar que ERC accepti incloure l’oposició al consorci)
- MES va convocar a ERC, ICV, Pirates, CUP, Avancem, Podem i Comú per fer un
manifest de resposta a la situació creada per la visita de l'oficina Antifrau i la fiscalia
Anticorrupció a l'ajuntament. Ciutadans també assisteix a la reunió. La CUP declina
assitir; Podemos assisteix però després es desmarca. La resta consensuem un
manifest. Però més enllà de la “foto” del text conjunt, no hi ha cap proposta de
treball conjunt real.
- ANC va convocar ERC, ICV.EuiA, Més, Avancem, CUP-Crida i Comú a un sopar (per
error de dia nosaltres no hi vam anar). Va platejar la conveniència de fer una
candidatura unitària, que si surtia rebria el recolzament de l’ANC. La CUP ho va
desestimar. Els altres van mostrar certa disposició, tot i que dins de cada partit hi
ha encara reticències.

TREBALL EN GRUPS
Un cop fet el repàs al context, es proposa treballar en quatre grups per a fer la
dinàmica DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats). Cada grup (d'una
desena de persones agrupades a l'atzar) treballa buscant punts favorables o
desfavorables segons la part que li ha tocat treballar. Després de 20 minuts de
discussió, es posen en comú totes les conclusions que serviran per obrir el debat
amb més reflexió i més elements sobre la taula.
DESFAVORABLES:
1. Amenaces:
– Dificultats i traves per a la recollida d’avals
– Incomprensió de la decisió d’afegir una opció electoral més
– Crítica per falta de coherència amb l’objectiu inicial d’agrupar partits polítics
– Major experiència i capacitat econòmica de les altres forces polítiques
– Si no ens presentéssim, decepció de la gent que ha donat suport al projecte
– Desencís dels que no votaran si no és un projecte com aquest
– Aparició d’opcions de confluència d’última hora que desvirtuïn el projecte
– Polarització del debat entorn el tema nacional
– Buit per part dels mitjans de comunicació
– Fracàs electoral
– Passivitat de la ciutadania, falta d’implicació
2. Debilitats:
– Poca gent tirant del carro, falta de compromís per part de més gent
– No haver aconseguit l’objectiu de fer confluir partits polítics
– Possibilitat de cremar-nos en el procés
– Pocs candidats, poc coneguts

–
–
–
–

Falta de cares visibles i amb capacitat
Falta d’organització
Falta de propostes concretes de programa i d’una explicació general de l’ideari
Falta de local propi

FAVORABLES:
3. Fortaleses:
– 2.000 adhesions
– Interès real de tirar endavant
– Diversitat de la gent: edats, sexe, dedicació...
– Hem aconseguit la confluència de gent diversa i implicada en
– moviments socials i activitat política
– Capacitat d’incidència en el debat polític
– Ser un grup social i no un partit polític
– Espai obert, participatiu
– Utilitat com a eina per la gent per fer propostes, denúncies...
– No moltíssims, però molt treballadors
– Entusiasme i participació de molt gent gran
– Capacitat de generar contradiccions als altres
– Generem confiança
– No ens hem cansat de buscar la confluència
– Ens creiem el projecte
– 8-10 persones disposades a anar de candidats
– Agrupació de ciutadans amb inquietuds socials en comú
4.Oportunitats:
– Corrent de gent decebuda que no se sent representada pels partits polítics
– Decepció amb els partits d’esquerra
– Situació a la Paeria, que ens dóna la raó
– Situació de crisi (l’estafa) que reforça el discurs del Comú
– Existència de propostes similars a la resta de Catalunya i Espanya
– Experiències de govern ciutadà exitoses, com a Torrelodones
– Ganes de canvi, post 15M
– Gent que s’incorpora a l’activitat política no enquadrada en partits
A partir d'aquest debat previ en grups que permet tenir una visió més realista dels
pros i contres de la decisió a prendre, encetem un debat obert en què participa la
pràctica totalitat de la cinquantena de persones que hi ha a l'assemblea.
Se subratlla, d'una banda, que no hem aconseguit l'objectiu inicial que era sumar
els partits d'esquerra per tenir força a la Paeria i que això és un inconvenient per
tirar endavant. Però també es fa evident que la confluència no ha arribat per manca
d'esforços o d'intents per part del Comú sinó per manca de voluntat per part de la
resta de formacions polítiques. D'altra banda, es considera necessari continuar
endavant, també més enllà de les eleccions municipals, perquè l'existència del
Comú genera noves dinàmiques en el panorama polític lleidatà. De fet, s'alerta que
si retirem la candidatura, la confluència no es donarà perquè la divisió ja hi és. Els
que han de fer-se responsables de la no-confluència no és el Comú sinó els partits
que no han volgut posar-se d'acord en les diferents oportunitats que han tingut en
els darrers mesos (no només convocats pel Comú). No obstant, es decideix que

caldrà valorar qualsevol oferta de confluència en ferm que es posi sobre la taula.
També intervé en el debat Pep Mòdol, representant de MES tot subratllant la
importància de la confluència amb altres formacions polítiques per tenir més força.
Però la presència al carrer per recollir les signatures, ens ha fet adonar de la
necessitat de molta gent de trobar una opció diferent, sense sigles. Presentar-se
serà coherent per respecte a les persones adherides i també per recollir el vot
decepcionat, l'abstencionista. I que quan ens hi posem, aconseguim assolir els
reptes i demostrar que es pot canviar la manera de fer política. Es posa en valor la
trajectòria vital de la gent de l'assemblea per canviar la realitat que ens envolta i
també el repte assolit de les 2.000 signatures que donen suport al projecte.
D'altra banda, se subratlla la necessitat de sumar esforços i de comprometre's a
treballar en les setmanes que queden per davant. Per això, es considera necessari
fer una crida a les persones adherides, implicar-les en tasques concretes.
També es mostra preocupació per la fórmula per presentar la candidatura. El
sistema electoral està pensat per evitar les agrupacions d'electors i les traves
administratives es fan evidents. Encara no sabem els requisits legals per presentar
els 1.500 avals necessaris per ser una agrupació d'electors, malgrat que hi ha
hagut una petició formal al secretari municipal per conèixer el procediment concret.
Algunes persones manifesten la necessitat d'evitar aquestes dificultats presentant
una candidatura sota el paraigües d'algun partit existent, com Pirates. Però també
es considera que la fórmula d'agrupació d'electors, per difícil que sigui, és un dels
punts més diferents i autèntics de la candidatura i que cal defensar-lo fins al final.
En aquest punt, Pirates ofereix la seva estructura de partit per a utilitzar-la en l'únic
cas que no es puguin recollir els avals per impediments burocràtics i/o tècnics.
Després d'un debat obert que s'allarga més d'una hora, arribem al consens que el
Comú de Lleida es presentarà a les eleccions municipals de Lleida del dia 24
de maig de 2015 com una agrupació d'electors. Però que en el cas que les
traves tècniques i administratives (no per manca d'interès de la ciutadania)
per a aconseguir els 1.500 avals facin el procés impossible, el Comú es
presentarà sota el paraigües de Pirates, que ofereix la seva estructura de
partit si l'agrupació d'electors no és possible per aquest motiu. Per això, en
l'assemblea del dia 29 de març es valorarà si realment existeixen impediments
tècnics per recollir els 1.500 avals i el 19 d'abril, es posarà en marxa l'opció de
presentar-se com a partit si els impediments tècnics que s'havien identificat
prèviament han impedit arribar al requisit legal.

–

CALENDARI I CONVOCATÒRIA DE LA PROPERA ASSEMBLEA. Comença el
procés de primàries i al llarg de la setmana del 16 al 22 de març, les persones que
vulguin optar a formar part de la llista del Comú han de presentar la seva
candidatura. A l'assemblea s'ofereixen una desena de persones.
La propera assemblea tindrà lloc el proper 22 de març (queda per decidir el lloc, ja
que l'Ateneu està ocupat aquell diumenge) i ha de servir per validar els candidats i
candidates que es presentin a les primàries i també per acabar d'organitzar les
votacions al carrer.

L'Assemblea acaba a les 14,30h.

