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ACTA núm. 2 de 2016 (19 de gener)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 

Participants: 25 persones 

 
Dóna paraules: Lluís Andreu 

Recull notes i fa l'acta: M. Eugènia Sánchez 

Hora: 19h 

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

1.- Comentaris sobre la nova situació política.  

Es parla de la situació que ha provocat la decisió de la Mesa del Parlamento de l’Estat negant que 

En Comú Podem tingui grup propi en aquest òrgan, a pesar de complir tots els requisits, excepte 

el d'haver competit durant la campanya. 

Es valora que, amb la composició de la Mesa, era previsible, i que el que interessa a 

determinades forces estatals és que la representació de Catalunya la tinguin els grups 

independentistes.  

Es constata que tot aquest tema ha portat problemes a les confluències i que hi ha hagut un intent 

més de dividir l’esquerra, i, per tant, s'ha de pensar més amb el que ens uneix: bàsicament que 

no ens governi la dreta amb les seves polítiques. No s’ha de donar importància a la composició 

de grups, sinó a les polítiques que facin. 

2.- Com fer avançar la nova etapa de transformació de Barcelona. Es tracten dos apartats: 

2.1) La gestió /política del nostre govern de la ciutat. Es remarquen algunes de les decisions 

importants que s’han pres últimament: 

* Sobre turisme: Multes a web i tancament de pisos turístics il·legals. N'hi ha molts a Ciutat 

Vella i també a la zona de la “Antiga Esquerra” de l’Eixample (d’Urgell a Balmes). 

* Es dedicarà un milió d’euros a la compra de llibres i material escolar per a infants amb 

necessitats. 

* A la creació de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (aquests dies s’hi 

han enviat factures de l’institut Municipal d’Informàtica, per exemple), s’hi suma el nou 

“web de transferència de l’Alcaldessa”, on hi podem trobar ja publicats els regals que rep, 

l’agenda o el sou que guanya, entre altres coses. 

* Creació d'una unitat de 13 persones que treballaran per evitar desnonaments. 

* Es destaca la conferència realitzada per Ada Colau sobre desigualtats, en la qual va 

anunciar un  Pla de Barris, que prestarà especial atenció als 15 barris més desfavorits. 

* Es fa esment al fet que és important que la Feria de Abril es faci per amb concurs públic. 

* Temes que estan en marxa: el Pla Director de la Guàrdia Urbana, la revisió del contracte 

de neteja de la ciutat amb garanties laborals, la revisió de l’Ordenança del Civisme, etc. 

* Es valora la importància d'un pacte entre les forces d’esquerra de l’Ajuntament i, així, 

poder tenir govern estable, però per ara la CUP i Esquerra s’hi neguen. 

També es parla d'aspectes de la gestió municipal en els quals no estem d’acord, o 

que no entenem, i necessitem més informació, com la minsa reacció de l’Ajuntament 

amb el problema de contaminació que hem patit, la no eliminació dels antiavalots de la 
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G.U., etc. Es tracta també d'un conflicte que ha succeït aquests dies quant a l'ampliació 

horària de les biblioteques (s’està estudiant, però hem de pensar que això vol dir diners, i 

de moment BCNenComú no pot aprovar pressupostos a causa de la negativa altres grups 

polítics de l’Ajuntament, inclosos els que impulsen la reivindicació. 

* Es parla del cas de la consellera de Ciutat Vella, que va ser la més votada pel districte 

però que ara l’assemblea de BCNenComú del mateix districte n'ha proposat el cessament 

per incompliment de la seva tasca. Es conclou que necessitem tenir més informació i es 

constata la dificultat que comporta abordar aquestes situacions per la manca de reglament 

o estatuts. Només es compta amb el codi ètic i, evidentment, amb la Comissió de 

Garanties. S'està a l'espera, doncs, de més informació. 

 

2.2) Temes municipals a nivell de barri 

* S’informa que s’ha comprat un local al carrer Calàbria/París, per crear un espai per a gent gran, 

però es pregunta d’on ha sortit la idea i com ha estat el procediment per adquirir l'esmentat local. 

Surten altres temes, com el de la limitació d’alçada de l’edifici de telefònica, de l’Avinguda Roma, 

aclarint que es va fer una compensació de volums en el seu dia, i el que s’està fent ara, es fruit 

del permís de l’anterior govern, però gràcies a la moratòria aprovada està aturat un possible hotel. 

* Altres mobilitzacions que afecten el barri i en les quals estem treballant: sanitat i educació. 

S’informa de la bicicletada del dia 16 de gener de 2016 per la defensa de la sanitat pública i la 

qüalitat de l’aire, on va haver-hi molta participació, i es constata que no es pot perdre la 

prespectiva que és un tema que s'haurà d’anar treballant, ja que la tendència a la privatització és 

un fet, i sobretot hem d’estar amatents amb el Clínic. Hi ha algunes persones del nostre col·lectiu 

que ja hi estan treballant. 

Quant als aspectes d’educació, tenint en compte que l’Eixample és un dels districtes amb més 

carència d’escoles públiques, s’ha aconseguit que el Consell Escolar de la ciutat reclami posar en 

marxa l’embrió de nova escola de primària amb barracons provisionals, que seria la de La Model. 

* Es fa menció al fet que al nostre barri també hi ha pobresa i, sobretot, feminització de la 

pobresa, encara que estigui amagada. Caldria fer alguna cosa, a nivell de barri, de cara al 8 de 

març. Hauríem de posar-nos amb contacte amb l'Associació de Veïns i Veïnes. 

* Un altre tema a tractar és el del funcionament de la pàgina web. Se’ns demana que cal escriure 

coses sobre el que s’està fent a nivell de barri que siguin interessants per al veïnat, no coses  

generals que es poden trobar a altres webs. Es pren la decisió de convocar una reunió la 

setmana vinent perquè un grup se’n faci càrrec. 

* Finalment s’informa que s’està elaborant un reglament electoral. Properament també s’haurà 

d’elegir un Consell Polític de BCNenComú. Una de les dificultats organitzatives és que no està 

clar les persones que hi estan inscrites. S’hauria de revisar el cens i incorporar-hi les persones 

que vulguin participar més en les decisions de l’organització al mateix temps que es diferencia, si 

cal, del grup d’activistes.  

Finalitza la reunió a les 21 hores i es convoca la següent per al dia 2 de febrer de 2016, com 

sempre a les 19 hores a Consell de Cent 141. Prèviament, però, es farà a les 18h una segona 

sessió del taller iniciat per aprendre a manegar el twitter. 

I es recorda la reunió del proper dilluns 25 amb tots els grups de barri de l’Eixample. 

 


