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ACTA núm. 7 de 2016 (29 de març)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
 
Participants: 25 persones 
 
Dóna paraules: Carmen Azcarate 
Recull notes i fa l'acta: Alfons Sort  
Hora: 19h 
 

 0.- Aprovació de l'ACTA de l'última reunió (s'enviarà demà). 
 
Es fa una prèvia per aclarir el format del Acta i Ordre del dia de les reunions. Es 

comenta que al final de la reunió s’intentarà guardar un temps per a que els grups 
encarregats d’organitzar activitats es puguin coordinar. 

Es dona per aprovada l’Acta de la reunió anterior. 
  

1.- Coses que PODEM FER  
  
1.1.- Compartir i valorar breument les principals actuacions del nostre equip de go-
vern en aquesta 2a quinzena de març, destacant les que més ens afecten al bar-
ri, per poder-les defensar i ajudar a difondre (es va quedar en enviar-nos abans les 
informacions per e-mail i així només parlar dels temes sobre els que algú vulgui plantejar 
alguna cosa). S'adjunta proposta inicial per anar-hi afegint coses. 
 
Reflexions sobre la dificultat de discutir les accions del Ajuntament o fets de política gene-
ral en un grup tant gran. Es proposa dividir-se en grups petits i que cadascú es centri en 
un tema. Es comenta que segons el tipus de debat això no és viable i que en dues hores, 
començant tard i necessitat de coordinar les activitats no queda temps. Queda el tema 
obert i es suggereix quedar abans de les 19h. 
Es suggereix de que tothom reculli noticies de les activitats del Ajuntament i enviï el link al 
Google Groups. El que rebem ara l’envia en Xavier com un resum del butlletí de premsa 
de BComú. 
  
1.2.- Aprofitant que tenim un pressupost per als grups de barri, i que comença el bon 
temps, decidir algunes accions a organitzar per nosaltres (en el punt 4 les treballarem 
per grups). 
 
La primera acció ja aprovada és una paradeta per Sant Jordi, que ja té l’autorització mu-
nicipal. Es suggereixen: 
Punt informatiu al carrer, aprofitant la pancarta que destaca com a temes del barri:  Hos-
pital Clínic, Germanetes, Edificis provisionals ensenyament, Superilles tràfic. 
Sopar tertúlia al Àgora amb algun diputat o regidor sobre tema d’interès general. Es co-
menta que la periodicitat podria ser mensual i els temes municipals com tramvia o muni-
cipalització del aigua, o més generals com lleis sobre prostitució o mort digna. 
El punt 4 sobre treball per grups concretarà que fem amb aquestes propostes. 
 

2.- Temes de DEBAT 

- A l’última Coordinadora general es va convidar la regidora Mercedes Vidal i es va fer un 
debat molt interessant, que cal compartir i enriquir, sobre dos temes que porta ella: el 
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tramvia per la Diagonal (aquests dies s’han presentat els informes tècnics) i el conflicte 
amb els treballadors de TMB, que continua. 
 
A la Coordinadora general es va informar del estudi sobre: 
 Tramvia a la Diagonal. Tenim 29 km de xarxa i els 3,9 km de la Diagonal permetrien 
connectar 9 ciutats del Àrea Metropolitana. Representaria reduir 12.500 vehicles per dia a 
la ciutat. L’informe és molt extens i es va difonent poc a poc per fer-ne pedagogia. El cost 
total seria de 175 Me en 30 anys i és assumible.  
El tema genera discussions. Hi ha plataformes de recolzament, com  
Diagonal per a tothom 
Per la qualitat de les aigües 
Son plataformes amb moltes entitats participants. En front hi ha una resposta convergent 
molt organitzada amb cartes als diaris i fors quasi idèntiques. 
Es un tema que genera molt debat. Alguns carrers i comerços creuen que tindrien més 
tràfic i en tot cas l’oposició ho utilitzarà per intentar desgastar al govern municipal. 
 
Conflicte a TMB. El tema no està resolt i diumenge pot haver-hi un altre vaga. Es difícil la 
posició de gestor d’un servei públic i l’interès de que la qualitat i les tarifes no perjudiquin 
al conjunt dels ciutadans. Ara els temes a resoldre estan en tres grups: 
Precarietat. Aproximadament un 20% dels treballadors tenen contractes temporals dona-
da la concentració de vacances al estiu. Es preveu millorar-ho però no es podrà reduir del 
tot. 
Sous. L’ajuntament ofereix un augment del 1%, que és el màxim que permet la Llei Mon-
toro per empreses publiques, més augments en complements i primes. Això permet una 
pujada força més gran. 
El tema menys acceptat socialment és el dels sous de directius fora de conveni. Es una 
herència del passat que es vol reconduir. El primer pas ha sigut una Web de transparèn-
cia que fa públics aquests sous. 
En la discussió posterior s’ha comentat la necessitat de fer pedagogia en aquest tema i el 
ràpid aprenentatge que està fent-hi l’equip de govern. 
 
 
    

3.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES: 
  
- Propera votació de la proposta de Reglaments electorals de “BCNenComú” oberta a 
tot el cens d’activistes (setmana del 4 al 8 d’abril). 
 
Es comenta que serà clau per a escollir el Consell Polític. 
  
- Sobre el procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i el Pla d'Actuació 
de Districte (PAD) per al 2016-2019 (veure https://decidim.barcelona/). Les persones 
coordinadores de cadascun dels grups creats haurien de compartir el treball fet fins ara. 
Veure com avançar i com difondre les nostres propostes, conscients que el web es tanca 
el 9 d'abril. 
 
El grup del Eix 1 té algunes propostes i es discuteix com és més convenient penjar-les. 
DE manera particular o en nom d’algun col·lectiu. S’aclareix que encara que ho pengi un 
col·lectiu, les votacions, positives o negatives tant sols poden ser fetes de manera parti-
cular. 
Grups d’altres eixos comenten que ja han penjat iniciatives o que s’ho han mirat per sobre. 
Es comenta que el Procés Participatiu ha tingut un seguiment i participació força grans, 
però es mira amb preocupació que algunes iniciatives difícilment assumibles pel cost, 
com cobriment de grans parts de les Rondes, son les mes votades. 

https://decidim.barcelona/
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- Recordatori sobre el nostre web (aprofitar-lo més i fer-lo córrer) per si hi ha propostes a 
incorporar i millores a fer: 
http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/.  
  
- Altres: 
  
            4.- TREBALL PER GRUPS per organitzar properes accions nostres: 
  

A) Per “Sant Jordi” sortim al carrer. 
a. Tenim permisos per varies paradetes i nosaltres ens en hem de fer càrrec 

d’una. 

b. Es proposa que els companys hi portin llibres que tinguin i vulguin revendre, 
regalar o canviar. 

c. Es proposa a en Josep (Que no hi és), com a responsable d’aquest grup. 

B) Preparar alguna altra sortida del nostre grup (posar taula i pancarta a un lloc 
concorregut, etc.?) 

a. Es proposa en Xavier Riu com a responsable d’aquest grup 

C) Pensar alguna altra activitat aprofitant l’Àgora (debat públic, cine-fòrum, for-
mació, etc.?) 

a. Es suggereix fer-ho un cop al mes 

b. Sopar debat temàtic amb algun diputat o regidor 

c. Temes de política municipal o general 

d. La Fina es proposa com a responsable del grup. 

S’acorda que els que vulguin participar en algun dels Grups de treball, quedaran ½ hora 
abans de la propera reunió al Àgora per a preparar-ho i informar després. 

Acabada la reunió, anem a celebrar-ho amb una cervesa al bar de la cantonada. 

 

La propera reunió és Dimarts 12 d’Abril a les 19h.  I a les 
18h30 per als que s’apuntin a algun dels Grups. 
 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/

