
 1 

 

 

ACTA núm. 1 de 2016 (4 de gener)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 

Participants: 20 persones 

 
Dóna paraules: Lidieta Ferro 

Recull notes i fa l'acta: Xavier Riu 

Hora: 19h 

 
0.- S’aprova l'Acta de l'última reunió  

1.- Més de la meitat dels assistents participen donant la seva visió de la campanya del 20D i so-

bre l'èxit de les eleccions, amb consideracions sobre l'escenari polític que s'obre a partir d'ara 

a Catalunya i a Espanya. Malgrat les baixes per estar en dies de festa (i a més, plovent!) assis-

teix prou gent, i s’incorporen dues persones noves. A destacar el consens expressat sobre: 

- Estem en un Districte feu de CiU. Nosaltres vam aconseguir quedar segons a les munici-

pals... però ara hem guanyat! 

- S’ha demostrat de nou que la unitat té molta força. Es valora i s’agraeix la generositat de 

les diverses forces confluents. Tot suma, però el conjunt multiplica!  

- Ens hem posicionat correctament davant els tres temes que més preocupen a la gent: 

resposta urgent davant dels greus problemes socials; acabar amb la corrupció i promoure 

una regeneració democràtica; i el referèndum com a única sortida democràtica a la crisi 

nacional. 

- A això s’hi ajunta una bona campanya d’activisme, amb molta presència al carrer i a les 

xarxes. Tothom valora les aportacions “manuals” de cartells, tallers de pancartes, reparti-

ment a mà del diari, més que altres coses cares i poc productives, com competir per en-

ganxar cartells als pirulís. 

- Vam començar sense materials i en vam tenir en excés l’última setmana. Cal distribuir 

millor! 

- Hem aconseguit recuperar part del vot que per frenar la independència el 27S va anar a 

PSC i C’s, i hem guanyat una part del vot independentista d’esquerres de la CUP, que no 

es va presentar. Ens hem de mantenir en aquesta línia i no canviar de discurs. 

- Tothom veu que si es confirmen les eleccions al març, no s’entendria que haguem anat a 

unes eleccions generals i ara no ens impliquéssim a les catalanes. Es veu la necessitat del 

recolzament de l’Ada, però sense abandonar l’alcaldia -com especulen alguns mitjans-, 

donat que la transformació de la ciutat és la nostra raó de ser bàsica. 

 

2.- Precisament per això últim vam fer també, a la segona part de la reunió, un debat sobre com 

fer avançar en aquest inici d'any la nova etapa de transformació iniciada a Barcelona: 

- Com altres vegades, vam començar compartint alguns dels acords i actuacions recents des de 

l’ajuntament, des de la nostra reunió anterior. Els més significatius: 

A) Acord amb la SAREB perquè cedeixi durant 8 anys 200 habitatges per a lloguer social; i 

un primer pla per augmentar en 2.000 més el parc públic d’habitatge social de 

l’ajuntament.  
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B) En educació, inauguració de la nova escola Bressol Guinardó amb personal municipal; i 

reunió del Consell Escolar Municipal per a les novetats del curs (30% d’augment de les 

beques menjador, previsió de la reivindicada al nostre barri “escola La Model”, etc.) 

C) En urbanisme, aturar i renegociar l’operació especulativa d’ampliació del centre comer-

cial de La Maquinista. 

D) Al Ple Municipal: aprovació de les Ordenances (ingressen el mateix, però amb un re-

partiment més redistributiu).  

I queden coses a comentar, com l’Informe sobre les “persones sense llar” que també es va 

presentar al Ple, o la Fira de Consum Responsable organitzada a la Plaça Catalunya en el 

lloc de la pista de gel, etc. 

- Malgrat aquestes realitzacions, es comparteix la dificultat de governar amb nomes 11 regidories 

de 41 que n’hi ha, tant per l’excés de treball com per les complexitats de negociació. Els exem-

ples de les dificultats amb les Ordenances i la impossibilitat d’aprovar fins ara els Pressupostos 

per aquest any, en són una mostra. Passarà el mateix amb l’aprovació del Pla d’Actuació Munici-

pal (PAM) per a tot el mandat 2015-2019, així com els 10 Plans d’Actuació de Districte (PAD).  

A) El problema és complex, perquè tant ERC com la CUP sembla que prefereixen acords 

puntuals des de fora, sense entrar al govern. I el PSC, per contra, o governa o fa 

d’oposició. Aquest últims, a més, amb molta més experiència de govern. 

B) Se’ns demana pensar en alguna campanya específica al barri per ajudar “des de baix” 

a aconseguir majories per aprovar el pressupostos 2016 (en cas contrari no podrem fer el 

que volem fer!). S’aprova organitzar (ajuntant-nos amb Sant Antoni?) un acte públic -amb 

l’alcaldessa o un/a tinent d’alcaldia- sobre la gestió municipal que estem fent i la necessitat 

de desbloquejar el Pressupost del 2016. Faríem un cartell propi convocant, amb exemples 

pràctics i propers, per enganxar a les porteries. I es planteja obrir aquest mes el nostre 

web -amb els articles ja preparats i un sobre el tema- i ser actius a les xarxes i amb “cartes 

al director”, per defensar l’acció del nostre equip de govern i que tingui un “coixí ciutadà”. 

C) S’acorda també organitzar dues sessions de formació (una hora abans de les nostres 

properes reunions) per tenir més eines i coneixement  per a ser actius en aquest procés:  

- dimarts 19 de gener (18h): introducció a l’ús del twitter (nivell 1) -Ricard- 

- dimarts 2 de febrer (18h): antecedents de les principals reivindicacions del barri -Xavier- 

 

3.- Algunes qüestions d'agenda a recordar: 

- Aquest dissabte 9 de gener “Berenar festiu” de tot “BCNenComú” (cadascú porta alguna cosa) a 

partir de les 17h de la tarda a la Nau Bostik (c/ Ferran Turné, 1) metro L1 “La Sagrera”. 

- Properes reunions nostres pels dimarts 19 de gener i 2 de febrer.  

- Possible “Assemblea de Districte” pel dimecres 27 de gener, ajuntant-nos tots els grups de barri 

de l’Eixample.  

- I la perspectiva d’un possible Plenari de “BCNenComú” pel dissabte 30 de gener al matí. 

 

I sense més assumptes a tractar, es tanca la reunió a las 21h. 

 


