
 

 

ACTA núm. 4 de 2016 (16 de febrer)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 

Feta a l’Àgora de l’Eixample, el 16 de Febrer de 2016 a les 19h. Nombre d’assistents: 29  

Dóna paraules: Carlos Pallarol 

Recull notes i fa l'acta: Marc Lascorz 

Hora: 19h 

Propera reunió: 1 de març 19h. 

Ordre del dia 
0. Aprovació de l'ACTA de l'última reunió 

1. Coses que PODEM FER per ajudar a reforçar l'etapa de transformació oberta a la 

ciutat: 

1. Compartir i valorar les principals actuacions del nostre equip de govern, 

destacant les que més ens afecten al barri, per poder-les defensar i ajudar a 

difondre. 

2. Organitzar grups per afinitats per preparar les nostres aportacions al procés 

participatiu del Pla d'Actuació de Districte (PAD) i el Pla d'Actuació Municipal 

(PAM) per al 2016-2019. 

3. Campanya per a l'aprovació del pressupost municipal (cartells, Acte Públic,...) 

4.  La proposta dels "Barri refugis". 

5. Valorar el web que hem obert des d'aquest grup de barri 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/, per recollir suggeriments i anar-lo 

millorant. 

2. Repassar l'Ordre del Dia del PLENARI de tot "BCNenComú" del dissabte 20 de febrer, 

per aportar idees i aclarir dubtes 

3. INFORMACIONS diverses: 

1. Assemblea anual de l'AVVEE (Associació de Veïnes i Veïns de l'Esquerra de 

l'Eixample) el dimarts 15 de març i reunió aquest dimecres 17 de febrer de la 

Vocalia d'Urbanisme per preparar campanya sobre La Model. 

2. Altes i baixes del "cens d'activistes" del nostre grup de barri. 

3. "Berenar de germanor" de tot "BCNenComú" de l'Eixample, el divendres 4 de 

març a l'Àgora. 

4. Comissió Territorial i Coordinadora general, reunió sobre el Pla d'Habitage,... 

Acta 

0. Aprovació de l'ACTA de l'última reunió 
S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió anterior. 

1.1 Principals actuacions  
Es recullen intervencions personals  que destaquen les actuacions següents: 

 Presentació del procés d’elaboració del PAM (via web + 300 actes presencials a la 

ciutat). Es proposa fer activisme a favor d’aquesta manera d’elaborar el PAM. 

 S’obrirà la pre-inscripció escolar per a una nova escola al barri (“escola de la Model”). 

Queda pendent la ubicació inicial, en mòduls prefabricats. 



 Ada Colau envià un vídeo a la presentació a Berlin de DiEM, la nova plataforma política 

de Yanis Varoufakis. 

 La plaça de Llucmajor a 9 Barris passarà a dir-se Plaça de La República. 

 Manters: s’ha començat a abordar-ne la problemàtica des d’un doble front: social i 

amb la junta de seguretat, fent especial èmfasi en les màfies que controlen la venda 

il·legal més que en els propis manters que només són la darrera baula de la cadena. 

 Vaga TMB: En una entrevista a TV3, Ada reconegué errors de comunicació importants 

en dir la frase de “no negociar amb vaga convocada” i `mostrà un perfil més obert cap 

a la lluita obrera. 

Es considera que aquest és un tema MOLT sensible, en el qual hem de fer un esforç en 

entendre les demandes dels treballadors (que van més enllà de millores de conveni) i 

marcar una manera de fer diferent de governs anteriors. 

 S’ha començat a elaborar un projecte educatiu de ciutat que aposta per donar un pes 

fort a l’educació en comunitat. 

 L’Ajuntament ha encarregat un pla d’habitatge Barcelona 2016 – 2026 a dues 

cooperatives, LaCol i Celobert, que l’han de lliurar al maig. Es va fer una reunió 

explicativa, però es considera que var ser una exposició i poc més. 

I també d’altres que observen les mancances, no actuacions i necessitats següents: 

 El 4 de Febrer féu 10 anys dels fets de 4F (explicats a Ciutat Morta). Es critica que no 

s’hagi fet cap recordatori públic, ni acte de desgreuge. 

 No convencen les explicacions oficials de l’expulsió d’una consellera de Ciutat Vella. 

Sense entrar en el fons de la qüestió, que no coneixem, els procediments són 

clarament millorables. El tema es va tractar en coordinadora i s’enviarà l’explicació 

dins l’acta de la coordinadora.  

Es considera que, en aquest cas, no s’han complert unes mínimes garanties de procés 

democràtic que sembla quedaran resoltes amb el reglament de codi ètic. 

 Es demana més reacció a intents d’atac cap als nostres regidors per part del PP, com el 

cas d’Alberto Fernández al lliurament dels premis de cultura. 

 Cal implicació del barri en el reordenament turístic i es convida als activistes a implicar-

se en les diferents reunions i grups de treball. 

 Es veu una gran quantitat de publicitat de prostitució al barri i es demana actuar per 

aturar-ho. 

1.2 Grups de treball del PAM 
Es fan 5 grups (un per cada eix del PAM) que s’autoorganitzaran. Cal socialitzar la llista de 

grups. CALEN PROPOSTES JA EN LA PROPERA REUNIÓ. 

Es presenta com ho fan a Horta-Carmel, on els grups treballen autònomament, després 

debaten les propostes en comú, les presenten com a Grup d’Horta-Carmel i tots les voten. Això 

es considera que també és útil per contrarestar propostes provinents de diferents lobbies que 

estan tenint molts vots. 

1.3 Campanya pressupostos 
Tenim previst un acte el 2 de març per explicar el pressupost amb Agustí Colom, però no tenim 

cap sala disponible. Es decideix que, si no es troba cap espai, es farà a l’Àgora, ja que ve el 

regidor del districte i d’economia. 

Es farà un altre acte al districte el dia següent amb Toni Coll. 



A nivell comunicacional, es proposa lligar la comunicació de pressupostos amb propostes del 

PAD que no es poden dur a terme amb el pressupost prorrogat. 

1.4 Barris refugi 
El dia 27 de Febrer hi ha una concentració amb cassolada (o una marxa) davant la delegació del 

govern per demanar un corredor segur per als refugiats i demanar al govern espanyol que 

compleixi amb els compromisos d’acollir-ne. 

També es convida a fer campanya als mitjans de comunicació, amb cartes al director, 

pressionant i demanant seguiment de la notícia dels 10.000 nens refugiats “desapareguts”. 

El 22 de Març a les 18:30, al CC Fort Pienc, es farà un acte del PAM – Ciutat Refugi. 

2. Preparació plenari 20-D 
Es té un debat ric, on surten diversos temes. 

Per una banda, s’expresa incomoditat amb el procés ratificatiu i poc participatiu en el qual 

semblem immersos i la verticalització de l’organització. Es veu un risc gran de reproduir els 

vicis de ‘altres organitzacions polítiques. 

També es critica el sistema de puntuació dels llocs de feina dins Barcelona En Comú on es fa 

massa èmfasi a haver treballat ja a Barcelona En Comú. 

Pressupost: 

 El pressupost està lligat a decisions polítiques que no s’han debatut. Es proposa dur a 

plenari en concret el tema de locals. 

 La proposta de pressupost sembla que destina un 15% del pressupost a un fons social. 

S’han de discutir criteris de com i a què destinar els diners. Es demana que això es faci 

de manera pública i participativa. 

S’explica que el reglament de codi ètic és la codificació del codi ètic de Guanyem Barcelona. 

Es debat el document del nou subjecte polític català. Es considera que és un text amb un to 

prepotent que no té suficient respecte per tot allò ja pre-existent a tot el territori. Es considera 

que cal fer un esforç per fer un procés de debat a tot Catalunya, no Barcelona-cèntric ni 

imposat des de Barcelona i que per a això cal força temps. També cal definir clarament com es 

vol interactuar amb tots els moviments i grups polítics ja existents. Es critica que el document 

no dóna pistes sobre com fer tot aquest procés i sobre com comencem a construir. 

També es proposa treballar en la construcció d’un relat comú sobre el llarg cicle electoral que 

hem viscut. 

3. Altres 
Des de participació i transparència es tornarà a activar el procés de verificacions (manquen 

més de 4000 persones per verificar). Els verificadors ja registrats hauran de tornar a registrar-

se com a tals. 

Cal organitzar els torns i els dies de verificació. 


