Proposta de treball sobre la candidatura unitària per les
eleccions municipals de Lleida del 2015

1. Introducció
L’Esquerra Independentista 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 i més enllà 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 incorporat a la lluita en els darrers anys. Només des de la unitat d’acció i la diversitat de
punts vista podrem enriquir el discurs i sumar esforços al carrer per tal d’aturar la barbàrie que
els poders econòmics estan duent a terme, a l’hora que construïm la nostra alternativa:
radicalment democràtica i amb un inequívoc compromís social.
A més, els Països Catalans ens trobem en un conficte permanent amb l’Estat Espanyol que a
la Comunitat Autònoma de Catalunya ha iniciat una nova fase marcada per la mobilització
popular que ha portat a la convocatòria d’un referèndum el dia 9 de novembre. La
independència de Catalunya obre l’oportunitat de generar un procés de ruptura i transformació
de la nostra societat, que permeti dibuixar un futur on puguem decidir sobre tot. Cal, per tant,
una defensa ferma del dret a l’autodeterminació com a via democràtica per assolir la
independència, fet que comporta una aposta clara per la desobediència a la més que probable
prohibició del referèndum per part de l’Estat Espanyol, i, alhora, una aposta decidida des de
l’esquerra per la independència com a via per la ruptura amb l’antic règim i per l’avenç cap a la
transformació social.
Davant d’aquesta situació, l’EI considera que la unitat d’acció amb els moviments socials i el
propiciar espais d’Unitat Popular en tots els fronts i en totes les lluites, també en la
institucional ha de comportar el plantejament d’una candidatura unitària per a les eleccions
municipals de Lleida del 2015.
Una candidatura unitària, on ens hi volem diluir sense quotes ni privilegis. És una fórmula
possible i és una manera de co-responsablitzar la nostra base i d'aproftar el capital polític de
ruptura de les forces que hem traçat un treball municipalista d'esmena als successius governs
municipals.

Treballem per generar un punt de trobada sabent què volem anar a fer a la Paeria, aportant el
treball dels "5 Motors per Canviar-ho Tot" que hem estat recollint amb la participació d'un
centenar de persones externes amb qui hem debatut, proposat i somiat un nou model de
ciutat. Al que sumar la feina feta per la nostra assemblea local des de 2006. Ens sembla
importantíssim construir alternatives de baix cap dalt i de fora cap endins, per això entenem
que tota proposta municipalista ha de contenir un projecte sòlid i concret de ruptura. Volem ser
clares: la nostra aportació sols és un punt de partida, obert, que entre totes podem crear sobre
la base, això sí, de la no renúncia de:

•

Els nostres drets socials

•

El nostre dret a participar i a decidir

•

El respecte pel territori

•

L'emancipació de les dones,

•

La f de la xenofòbia institucional,

•

l'educació, l'habitatge, la dignitat, el futur,
Ho volem tot. No anem a reproduir les mateixes institucions, anem a capgirar-

les.
Finalment volem construir aquesta candidatura unint-nos per afnitats des del carrer i no per
interessos electorals. Estem obertes a sumar totes les bases, tots el projectes, totes les
persones, sempre i quan -igual que ens ho exigim a nosaltres- ningú vingui a fer ús de
representativitats electorals o rèdits, sense maquinàries de partits, ni càrrecs ni
personal, sense quotes ni privilegis, perquè reivindiquem la política feta des de la ciutadania
sense intermediaris ni gestions clientelars, sense personalitzar el projecte en la fgura dels
electes, que només són una baula més.
Proposem un funcionament horitzontal per la candidatura d'una persona un vot, i on la
representació sigui plural i col·lectiva. Ser corretja de transmissió dels moviments socials de
la ciutat, veritable força de canvi a la què servir des de la candidatura i no a la inversa. Fem,
per tant, una aposta clara pel municipalisme com a eina que permeti invertir la correlació de
poder actual i serveixi com a via per a la transformació de la societat. La porta és oberta per
totes les persones, fns i tot per les bases dels partits a qui devem l'actual model de ciutat
(Llotja, civisme, Roser, etc.) que el considerin erroni des d'un mínim acte de coherència i
humilitat, fugint del joc de les cúpules i de reivindicar aquesta obra de govern dels tripartits
successius.

2. Cinc motors per a la transformació: les línies programàtiques
Entenem que els eixos bàsics programàtics descrits en els "5 motors per canviar-ho tot" ens
serveixen de punt de partida a l’hora de fer la candidatura, els grans eixos que se’n deriven
corresponen a:
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.
- 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 defnir 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 conficte 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 benefcència 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.
- Cal potenciar els espais de joves i per a joves, garantint espais d’autogestió juvenil des dels
quals les joves puguin generar mecanismes de resistència, eines de lluita i alternatives a
l’actual situació de precarietat i atur en la que el jovent es veu immers.
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 defnit 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 planifcació 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 fscalitzar 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 edifcis 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.
- 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 fnançament 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.

3. Definició de la candidatura i participació
La candidatura que es pretén fer ha de tenir una expressió orgànica que reculli aquesta
voluntat inclusiva, de participació i diàleg constant, tant en el seu interior com entre el carrer i
les institucions.
Una candidatura que tècnicament prendrà la forma jurídica de coalició electoral (CUP+
AE) però que orgànicament, tindrà un funcionament assembleari, 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.
L’Assemblea serà oberta a totes les persones que comparteixin el model de transformació i
ruptura i el compromís en l’emancipació social i nacional plasmat en el programa electoral.
Proposem que la coalició prengui un nom genèric que la identifiqui per sobre de les sigles
de la coalició jurídica. Entenem que cal generar un procés participatiu per escollir entre tots i
totes un nom que permeti bastir aquest projecte ampli on tothom s’hi senti còmode.

4. Funcionament i articulació
Proposem crear entre totes i tots l’estructura d’aquesta candidatura i que aquesta és
fonamenti en els principis de l’assemblearisme, així doncs, pretenem generar el debat a partir
d’una proposta que fem fns a les eleccions municipals del 2015 de dur a terme assemblees
generals mensuals.

Per tal de garantir-ne el funcionament es proposa escollir una comissió de coordinació
sotmesa a l’assemblea que realitzarà tasques de coordinació i manteniment de l’assemblea
(convocatòries, enviament ordres del dia, actes, etc).
La proposta també inclou la creació de comissions de treball específiques que es
considerin necessàries, que es reuniran amb la freqüència que es consideri oportuna, per dur a
terme la seva tasca.
Un cop iniciat el funcionament ordinari de la candidatura, caldrà debatre, per mitjà de
l’assemblea general, sobre quin model de gestió dels representants municipals volem seguir,
garantint les bases de l’assemblearisme, la democràcia interna i la participació popular.

5. Construcció de programa electoral
El treball realitzat el 22 de març als 5 motors per canviar-ho tot, és un bon punt de partida per
elaborar un programa electoral rupturista i un canvi de model i que en faci caminar cap a una
ciutat més justa.
Seria convenient crear una comissió de programa que surti de l’assemblea general i que, amb
el document dels 5 motors com a base i amb la suma d’altres propostes que s’hi puguin
incorporar, construeixi el conjunt del programa electoral de manera oberta i col·laborativa.
Aquesta comissió haurà de treballar en la creació dels mecanismes participatius que cregui
oportuns (reunions, trobades, etc) per tal de realitzar el conjunt del programa, mecanismes que
seran debatuts i aprovats en l’Assemblea general.

6. Elecció de candidates
Un cop perflat el projecte de transformació i ruptura i establertes les bases orgàniques per la
creació d’una candidatura oberta i participativa, entenem que caldrà fxar les persones que
encapçalaran aquesta llista electoral, reforçant la idea que es tracta d’un projecte compartit,
sense lideratges estridents, sinó amb un treball cooperatiu i col•lectiu, un fet que cal traslladar
també en l’elecció de la llista electoral i en la presència als mitjans i davant l’opinió pública de
les persones que l’encapçalin.
El projecte polític de transformació que defensem 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

•

Un model d’autogestió (no endeutament bancari, no subcontractació, etc),

•

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.

Per tal d’escollir els/les candidats/es s’hauria de crear una comissió electoral el més oberta i
plural possible que faci una proposta per la següent assemblea de les 5 primeres persones
que han d’encapçalar la llista electoral .
Els criteris per escollir aquests noms haurien d’ésser, entenem, equilibris de gènere i edat,
persones implicades en moviments socials, i actives en lluites per la transformació social i
nacional.
Aquestes candidates, com el conjunt de la candidatura, han de treballar per un projecte
col•lectiu i entenem que això vol dir, entre d’altres, que les tasques de representació públiques
de la candidatura han d’ésser rotatives, establint una preferència entre les 5 primeres persones
de la llista electoral però sense excloure ningú. La cartellera i d’altra propaganda electoral ha
de respondre també a aquest principi, sense prioritzar imatges individuals de candidats/es
sinó reforçant aquelles imatges que transmetin la idea de projecte col•lectiu.

7. Difusió pública
La proposta del conjunt de l’Esquerra Independentista és, seguint amb els principis ideològics
i orgànics expressats anteriorment, que la difusió pública sigui únicament del nom que prengui
la candidatura, no del nom jurídic de coalició que només constarà on sigui estrictament
necessari, es per això que no s’utilitzarà per la difusió pública logos de les organitzacions que
hi donin suport sinó que aquestes l’han d’expressar pels seus canals.
Es valora també la creació d’una comissió de difusió.

