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I.

Perquè aquesta proposta. IL·LUSIÓ.

El text que teniu a les mans és el fruit d’una reflexió compartida per la militància de les tres
organitzacions (Arran, CUP i SEPC) que conformem a Lleida l’esquerra independentista i que
ens vam reunir el passat 9 de juliol de 2014 per valorar, debatre i consensuar aquesta proposta
política per les municipals de Lleida 2015.
La proposta parteix de la diagnosi de l’estat de la ciutat. Lleida ha canviat des de les darreres
eleccions municipals en resposta a la situació actual de crisi del sistema econòmic i polític, així
com davant la situació d’ofec a la lliure determinació dels catalans i les catalanes. Un col•lapse
social, nacional i democràtic que ha apropat amplis sectors cap a la idea de ruptura
democràtica amb la dictadura dels mercats i amb les imposicions de l’Estat espanyol que
conformen l’ideari dual i indestriable de l’esquerra independentista. Valorem doncs molt
positivament que tantes persones a Lleida es trobin actualment mobilitzades en accions i
espais de lluita i desobediència, que assenyalen el camí i constaten la necessitat d’un canvi
d’arrel.
Igualment, l’EI és conscient que existeix una demanda social que emplaça les esquerres
transformadores i als moviments socials cap a la construcció de processos amplis per tal
d'aturar les polítiques antisocials i promoure polítiques basades en el control democràtic de les
institucions i de l'economia.
Des de l’EI entenem i compartim aquesta visió i considerem que cal unir els sectors que han
plantejat alternatives des de la transició amb aquells sectors que, arran de la crisi política i la
crisi econòmica que afecta al país i especialment a les seves classes populars, s’han mobilitzat
en els darrers anys. Només des de la unitat d’acció i la diversitat de punts vista podrem bastir
la nostra alternativa: radicalment democràtica i amb un inequívoc compromís social i nacional.
Doncs també existeix un consens social ampli en la necessitat de preservar la cultura i la
idiosincràsia dels catalans i les catalanes sense tuteles ni renúncies, que tindrà un punt
d’inflexió el proper 9N –envers el qual l’EI fa una crida al triple SÍ i a la desobediència davant la
prohibició- i que atorga la gran oportunitat d’obrir un procés constituent.
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Davant aquesta situació il·lusionant de major mobilització popular i consensos amplis sobre la
necessitat d’un canvi de model econòmic i polític, però sobretot des de la plena consciència
que la CUP no som la unitat popular sinó només una eina de l’EI decidida a servir a aquesta
unitat popular, llencem aquesta proposta adreçada a tots els lleidatans i les lleidatanes, i molt
especialment a les bases dels moviments socials amb qui ens trobem treballant, colze a colze,
en el carrer perquè entenem que és on s’hi troba la força per construir una alternativa real.
II.

Projecte d’esmena a un model de ciutat. RUPTURA DEMOCRÀTICA.

Volem canviar-ho tot perquè és possible. Allò que no és possible i així s'ha manifestat amb tota
la duresa a les nostres llars, als nostres centres de treball i als nostres barris és l'actual model
de ciutat i de societat, clarament insostenibles però sostingudes pels centres de poder. Davant
d'això les alternatives existeixen, són plurals i fa anys que les bastim des de plataformes,
col·lectius i espais d'unitat popular que compten ara amb una nova embranzida.
A la nostra ciutat, la triple crisi que ha esclatat arreu -social, democràtica i nacional- beu de les
mateixes fonts i prové dels mateixos fangars: dècades de sociovergència en el model
econòmic, d’acceptació de les receptes liberals de la UE, de sotmetiment al imperialisme de
l’OTAN i els seus aliats, de la cultura del pelotasso i l’especulació, dels privilegis de la classe
política, del govern vinculat a l’entramat empresarial i de l’afavoriment a unes quantes famílies
de poder.
A Lleida, fill de les aliances tripartites primer amb Siurana i després amb Ros al capdavant, neix
un model de ciutat no inclusiva que s’assenta sobre la privatització dels serveis públics, el
sistema de gerències, el repartiment de quotes de poder, l’especulació amb l’habitatge, les
polítiques urbanístiques que cedeixen espai al mercat, la invisibilització i càstig a la pobresa, els
projectes faraònics, la pèrdua de memòria històrica, la islamofòbia, el deute il·legítim, les
portes giratòries, l’opacitat.
Davant de tanta impunitat la resposta ciutadana ha de ser de ruptura democràtica amb aquest
model obsolet: cal dir prou i cal dir-ho des de la necessària articulació de la unitat popular amb
un projecte clar, alternatiu i il.lusionant. Per això la premissa ha de ser: primer el projecte. Un
projecte que ha de ser de ruptura amb aquell que totes estem qüestionant.
Des de l'EI aportem humilment el nostre treball de recollida de propostes elaborat al voltant
de la idea dels "5 motors per canviar-ho tot" que hem dut a terme de forma oberta i
participativa, amb un centenar de persones que van tenir la generositat d’acudir a la nostra
crida a entaular aquest diàleg necessari sobre el canvi de paradigma social i la seva concreció
en mesures realitzables des de la Paeria.
Del resultat d’aquells debats simultanis en cada Motor es va extreure un llibret de propostes
(que adjuntem) de les que destaquem algunes:
1.- Motor Justícia Social.- La defensa d’una societat més justa passa per avantposar l’interès
públic per davant de l’individual. No hi ha possibilitat de desenvolupar una democràcia real si,
en les relacions socials i en la vida econòmica de la ciutat, no tothom pot gaudir d’uns drets
bàsics i irrenunciables.
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Cal remunicipalitzar els serveis públics privatitzats i continuar defensant la seva
gratuïtat i universalitat. A la llarga, la gestió pública és més rentable i permet els usos
socials.
- Cal lluitar perquè l’habitatge sigui un dret irrenunciable i inqüestionable.
L’Ajuntament de Lleida ha de buscar solucions imaginatives que permetin cobrir les
demandes de la ciutadania.
Cal garantir una renda mínima ciutadana i promocionar una hisenda pública.
2.- Motor Igualtat.- S’aposta per transformar les relacions humanes basades en la
subordinació, l’opressió o la dominació i per definir un model de convivència basat en la
diversitat de les identitats i la igualtat dels drets.
Derogar l’ordenança de civisme i treballar per un model de convivència des del
respecte dels drets i el reconeixement del conflicte social.
Cal fomentar aquelles polítiques de prevenció, participació i educació que lluitin
contra l’exclusió social. S’aposta per deixar de banda el model de beneficència i
assistencialisme i passar a un model de permanència i sostenibilitat.
Es critiquen les polítiques de gènere poc efectives i excessivament parcel·lades i
s’aposta per treballar de forma transversal. Les grans reformes laborals i educatives
s’oposen frontalment a un model d’igualtat i respecte a la diversitat.
3.- Motor Cultura i Participació.- El desenvolupament actual de la democràcia (1 vot cada
quatre anys) ha allunyat les persones dels afers públics i ha definit la classe política com la
reproductora dels interessos del capital a Lleida i al món. S’aposta per una nova forma de fer
política des de la base i la quotidianitat.
Es critica la manca de planificació cultural de la ciutat i els “elements fantasma”
que maquillen la paraula participació i que no tenen una incidència real.
S’aposta perquè el teixit social sigui l’executor de les propostes culturals de la
ciutat i per crear, des de la participació ciutadana, un “Pla Local per a la Cultura”.
Es necessari un canvi de model i un control vinculant i permanent de la ciutadania
cap a les institucions. S’aposta per la democràcia directa i pels processos participatius i
es proposa la creació d’observatoris ciutadans municipals, que permetin a la societat
civil fiscalitzar la feina de les administracions, amb transparència i horitzontalitat.
4.- Motor Territori.- L’urbanisme ha de ser una eina al servei de la ciutadania, que permeti fer
una ciutat accessible i habitable, alhora que el respecte al medi natural no es pot quedar en
paraules.
L’espai públic ha de ser inclusiu i no una via per excloure i guetitzar la població.
Aturar les pràctiques especulatives està en mans de l’ajuntament.
S’aposta per fer un ús social dels espais en desús (solars o edificis buits) i per
recuperar l’ús públic d’aquells espais verds de la ciutat (Les Basses d’Alpicat, la
Mitjana, l’Horta i el riu). En aquet sentit, es considera de vital importància encabir
l’Horta a la ciutat i intentar que sigui un motor econòmic d’aquesta.
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-

Impulsar decididament l’agricultura ecològica i els mercats de proximitat.

5.- Motor Llibertat.- En el procés cap a la independència, la societat civil va tres passes per
davant de les institucions i, a Lleida concretament, ha emergit un nou impuls arran de l’onada
de consultes populars i posteriors esdeveniments que han mostrat el poder popular com el
veritable motor cap a un procés constituent.
- La sobirania no només ha de ser nacional, sinó també econòmica, alimentària i
energètica. El deute es considera il·legítim i s’aposta per no pagar-lo. El pagament
d’aquest deute impedeix el finançament de polítiques socials.
La Paeria ha d’impulsar la defensa del dret a decidir i ha d’implementar polítiques
que respectin la territorialitat dels Països Catalans, tot prestant especial atenció a la
Franja de Ponent.
- Treballar per una autèntica recuperació de la memòria històrica i democràtica. Cal
preservar els espais de memòria i lluitar contra l’auge del feixisme i la xenofòbia.
Amb aquestes i moltes altres propostes hem de farcir, entre totes, el projecte de ruptura
democràtica que, insistim, ha de ser la base de la proposta. En aquest sentit, la nostra reflexió
ha estat en aquest ordre: el què, el com i finalment el qui.
III.

Proposta d’articulació de la candidatura unitària. ASSEMBLEARISME.

Establert el què, pertoca analitzar el com.
Entenem que un projecte polític de transformació només ho pot ser si conserva un peu al
carrer i l’altre a la Paeria, tot contemplant el procés electoral com un mitjà més i cada acta de
regidor/a com una eina per incidir, extreure informació i fer entrar totes les propostes socials
al Ple.
A la pràctica això passa per fer valer escrupolosament un codi ètic (limitació mandat i sou, etc)
i d’autogestió (no endeutament bancari, no subcontractació, etc), així com per l’obertura de
les tasques de regidor/a tota l’assemblea, amb control democràtic i transparència, i amb
consulta popular de les principals decisions de ciutat, sempre en coherència amb l’idea
d’emancipació social i construcció de poder popular.
Aquesta presa de decisions assembleària ha d’estar absent de representativitats partidistes,
sense jerarquies, encarada a la participació de les persones, homes i dones que treballem i fem
vida a la ciutat, amb interpel•lació als col•lectius d’afectats, sense acceptar lideratges polítics
ni estructures de partit, caminant cap a les assemblees de barri i la participació activa en la
presa de decisions municipals.
És important remarcar també que la candidatura serà una tasca afegida i que no substituirà ni
buidarà d’activistes els moviments socials. De ser així, perdria tot el sentit, doncs es sacrificaria
tota la força del carrer per una presència institucional que ha de servir a la primera i no a la
inversa. Per això, caldrà establir en aquest “com” un mecanisme d’entesa entre la candidatura
i els moviments socials, que permeti que siguin vasos comunicants però romanent cadascun en
el seu espai o àmbit.
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I també resulta molt important per l’EI, i creiem que per la candidatura unitària també ho pot
ser, la necessitat de preservar l’important capital polític acumulat per la CUP de Lleida en els
darrers anys, que entenem que suma i no resta en la construcció d’una candidatura de
ruptura, atesa la tasca d’oposició que la CUP ha desenvolupat front els dos darrers governs:
-

-

-

-

-

campanya contra l’ordenança de civisme del tripartit per la càrrega repressiva d’ordre
públic i profunda estigmatització de la pobresa, impugnació judicial amb èxit parcial,
reunió amb entitats del tercer sector;
campanyes de suport a comitès de vaga de treballadors/es a la ciutat amb acció de
carrer, comunicats, reunions, suport logístic i de cerca d’informació per a aquests;
propostes en habitatge presentat als grups municipals: reglament de pisos buits,
suport a l’okupació (treball unitari amb els CSO de la ciutat, suport davant els
desallotjaments), denúncia al carrer de les polítiques especulatives EMU (pla ARI, OLH,
etc);
campanya per Salvar el Roser de la decisió tripartita de privatitzar-lo en parador
hoteler perdent la funció educativa i museística amb accions de carrer, signatures,
interposició del plet, etc;
propostes en polítiques d’igualtat amb mesures concretes presentades a la regidoria
de la dona, participació en espais feministes;
propostes en participació, presentat a Alcaldia, amb queixes al síndic, comunicats, etc i
amb el màxim exponent en el treball (durant 2 anys) per aconseguir organitzar la 1a
audiència pública de la ciutat, sobre el Parc de Les Basses, però sobretot centrat en la
participació ciutadana; participació activa en la 2a sobre Museu Morera i impuls de la
3a audiència pública de forma unitària sobre la privatització dels serveis públics, d’on
surt ADSP;
altres accions que es poden conèixer per hemeroteca o en la pròpia web.

Considerem que la feina feta d’esmena al model de ciutat ha d’estar present dins la nova
proposta unitària, i al mateix temps, cal eixamplar aquest espai polític per a que hi puguin tenir
cabuda les diferents opcions rupturistes i transformadores que conviuen en la ciutat de Lleida.
IV.

El punt de partida som totes. UNITAT POPULAR.

Amb aquests pressupòsits, definits el què i el com volem fer-ho, pertoca parlar del qui.
Llancem la proposta de crear un projecte municipalista ampli, horitzontal i popular on encabir
totes les lluites, totes les persones, totes des de: la base, l’assemblea i la necessitat de ruptura.
El punt de partida som totes.
Per això, considerem que la fórmula més adient és articular una assemblea de la candidatura
com espai de treball i decisió totalment horitzontal i democràtic, no sotmès a cap altre òrgan,
del que formin part totes les persones participants i òbviament els càrrecs electes, sense
representació de grups ni sectors, sinó individualment d’un a un, com treballem al carrer. Una
persona, un vot.
L’assemblea de la candidatura és l’únic mecanisme que ha de permetre bastir aquest projecte
institucional a la Paeria des de la diversitat i la igualtat però amb tota la responsabilitat i
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coherència cap a un projecte d’anys de lluita de la nostra militància i la que ens ha precedit al
que no podem renunciar.
Una assemblea que tècnicament prendrà la forma jurídica de coalició electoral entre els
diferents participants (Cup+...), però amb la formalització pendent de concretar que es
consideri més oportuna per part de l’assemblea. D’aquesta manera, quan parlem de coalició
no ens hi referim en el sentit estàndard dels habituals pactes electoralistes, sinó només com
una fórmula de reconeixement i suma explícita de trajectòries, fet el qual només hi haurà una
sola assemblea amb un paper molt clar a la Paeria.
D’aquesta manera l’assemblea de la candidatura no serà un nou partit ni col·lectiu, la qual cosa
creiem que aportaria certa confusió i que en el nostre cas suposaria pràcticament la dissolució,
sinó que serà una eina d'incidència o de corretja de transmissió entre el carrer i les
institucions, i totes les persones, organitzacions o col·lectius que hi tinguin cabuda hi
treballaran a títol individual, alhora que podran seguir treballant autònomament en els seus
espais habituals de lluita.
Perquè l’assemblea rutlli, cal articular mecanismes de treball, decisió i debat en el si de la
candidatura que permetin crear dinàmiques amplies i participatives. Proposem dur a terme
assemblees obertes mensuals prèvies a cada ple (plens populars) per decidir (sense en cap
cas, òbviament, contradir el programa electoral) el posicionament de la candidatura i les
propostes a aportar-hi. Una assemblea la decisió de la qual ha d’ésser vinculant sempre que no
vagin en contra dels principis de la candidatura.
Tots els membres de la llista electoral s’hauran de comprometre per escrit, com un exercici de
transparència i responsabilitat, a assumir i defensar les decisions de l’assemblea així com
compartir tota la informació amb la resta de l’assemblea.
Per fer realitat aquesta proposta, cal crear una comissió de treball encarregada de fer una
proposta de calendari i dur a terme les trobades amb els diferents agents polítics i ciutadans.
Uns diàlegs que s’han de tenir amb les bases, ja siguin de partits polítics, organitzacions o
persones a títol individual que participen i formen part de les lluites i dels moviments socials o
del teixit social de la ciutat.
Un calendari possible, a tall d’exemple, podria ser: a principis de setembre tenir un document
programàtic i organitzatiu debatut i treballat, per sotmetre’l a discussió i aprovació en
assemblea oberta a convocar a finals de setembre, restant així oficialitzada la constitució
d’aquesta proposta política per les municipals de Lleida 2015. Un cop definit el procés
d’elecció de candidats/es, pertocaria fer la confecció de la llista electoral amb els criteris
establerts que es sotmetria a aprovació a finals d’octubre en assemblea oberta, donant el tret
de sortida al funcionament de la candidatura.
Lleida, juliol de dos mi catorze.

