
 

COMUNICAT SECRETARIA GENERAL I CONSELL 

MUNICIPAL DE PODEM CIUTAT DE LLEIDA 

Els membres del ccm de podem ciutat de Lleida ens varem presentar a aquesta 

candidatura emmirallades en la dignitat de la nostra secretaria general, Eva Abancens, 

apoderades davant  l’honestedat dels membres del CCA, i amb l’admiració de veure 

com Albano Dante pintava amb nous colors la paraula POLÍTICA. 

Va ser molt fàcil i natural arribar fins aquí. 

Va ser molt fàcil, perquè abans d’arribar ja hi érem. 

hi érem quan buscàvem aquell espai on les persones fóssin el més important. 

Hi érem quan buscàvem aquell espai dirigit amb els sentiments de generositat, entrega 

i alegria per la feina ben feta. 

Hi érem quan buscàvem aquell lloc on només s’enlairés la bandera multicolor de la 

justícia social, la dignitat i el respecte pels drets de les persones. 

Va ser molt fàcil i natural deixar-se encisar per l’escalf de la gent que valora la gent, 

que treballa per la gent i que escolta la gent. 

Va ser molt fàcil resseguir aquelles petjades tant dignes com alegres, tant valentes com 

il·lusionants, tant positives com encoratjades, fins arribar a aquest espai que avui 

deixem, i que entre totes varem crear, amb les nostres mans i les dels nostres amics, 

en mig d’una festa de sentiments. Llaços de sentiments enllaçant tots i cadascun dels 

nostres treballs, i que ens han unit per sempre 

I així, amb la il·lusió de capgirar aquest sistema opressor i poder alliberar l’alegria del 

canvi, varem creure en el nostre nom: “podem” nascut per recollir la sensibilitat 

catalana dins del estat plurinacional que Podemos reclamava. i varem defensar 

Podemos. 

Varem defensar Podemos, per respecte a les seves bases, malgrat esdevingués una 

estructura vertical allunyada del sistema assembleari que el va crear. 

 



 

 

Varem defensar Podemos, fent un pacte amb l’esperança, malgrat els seus pactes amb 

el PSOE. 

Varem defensar Podemos, reunint-nos de nou amb l’esperança, malgrat oblidar-se, 

cada cop més dels mecanismes electorals per primàries 

Però, quan la cúpula d’aquest sistema ja fermament piramidal, en el que es va 

convertir podemos, va cessar la comissió de garanties per no garantir el que Pablo 

Iglesias i Pablo Echenique desitjaven. Nosaltres, ja no vam poder garantir a les nostres 

bases l’honestedat inqüestionable i ara qüestionada per podem. 

I quan varem presenciar perplexos com  es manipulaven els documents aprovats per 

l’assemblea de Vistalegre II i com s’eludia l’auditoria d’una votació, ja no varem poder 

callar ni evitar la preceptiva denúncia davant uns fets que considerem molt greus 

SÍ, es cert, no hem pogut continuar defensant Podemos. No hem pogut deixar de 

denunciar les irregularitats de la seva cúpula, no hem pogut callar. 

Per tot això i emmirallant-se amb el règim repressor que patim avui a l'estat Espanyol. 

Podemos, a l'igual que aquest, ens aplica un 155 al més pur estil dictatorial. 

I ho fa, com en tots els règims autoritaris, en pactes de despatx, ho fa, sense tenir en 

compte  les seves bases, ho fa passant la seva maquinaria de pur lideratge per damunt 

de les persones. 

I ho fa assassinant el règim assembleari, popular i digne que el va encimbellar. 

Per totes aquestes raons, avui, dia setze de novembre de dos mil disset, la secretaria 

general i  els membres del consell ciutadà municipal, presentem la nostra dimissió en 

bloc i causem baixa a la militància de podem. 

Ho fem amb la pena i el dolor que donen la mà a la decepció de qui està a punt 

d’acaronar el cel amb totes i per totes. 

Porque no, Pablo no, ni el cielo, ni las instituciones, se toman por asalto. 

 

Lleida, 17 de novembre de 2017 

 


