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ACTA núm. 8 de 2016 (12 d’abril)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
 
Participants: 22 persones 
 
Dóna paraules: Eugènia 
Recull notes i fa l'acta: Alfons Sort  
Hora: 19h 
 

 0.- Aprovació de l'ACTA de l'última reunió. 
 
Tal com es va decidir a l’anterior reunió, els tres grups encarregats d’organitzar 

activitats s´han reunit a les 18:30 i informaran durant la reunió. 
Es dona per aprovada l’Acta de la reunió anterior. 

  
1.- Coses que PODEM FER  

  
1.1.- Grup Sant Jordi.  
 

Els propers dies el grup encarregat enviarà un mail explicant els detalls del què és 
farà i un Doodle per apuntar-se als torns. Hi haurà 4 torns i cadascú s’apuntarà als que 
pugui. L’horari és de 10 del matí a 8 del vespre. Tenim una paradeta conjunta amb Sant 
Antoni. Els llibres s’han de vendre al preu que diu la llibreria. A la taula hi haurà una sec-
ció de “Llibre solidari” a on es vendran els llibres que cadascú hi vulgui portar. Es reco-
mana que siguin llibres interessants i millor que no siguin de política. Els diners que es 
recullin d’aquesta venda de llibres de segona mà, s’entregaran a la ONG dels Bombers 
de Barcelona que treballa amb els refugiats a les costes de Grècia. Tindrem uns punts de 
llibre que per una cara tenen un tema general per tot Barcelona de BComú i per l’altra un 
d’específic del Eixample, encara per escollir i dissenyar. 
  
1.2.- Grup Sopar-Tertúlia 
 
 L’objectiu és poder discutir de manera més distesa temes d’interès general. S’han 
identificat 4 temes i es proposen com a temes de les primeres tertúlies: 
 

a- Situació política general. Eleccions. Pactes. Preferentment el 6 o 13 de Maig. 
Es convidaria a Xavier Domènech o un altre diputat al Congrés. 

b- Sanitat. Cínic. Manso. Privatitzacions. Es proposa Gemma Tarafa, Comissiona-
da de salut, i la data dependrà de la de l’anterior tertúlia. 

c- Urbanisme. Superilles, carril bici,...  la regidora Janet Sanz. 
d- Ensenyament. Nous centres al Eixample. Miguel Angel Essomba, Comissionat 

d’Educació al Ajuntament. 
L’aforament del Àgora és d’unes 40 persones màxim i sembla difícil fer les tertúlies total-
ment obertes i amb publicitat exterior. La primera es convocaria a la nostra llista i s’hi pot 
venir amb coneguts, però si queden llocs s’ampliarà a Bcomú de tot l’Eixample.  
 
 
 
 
1.3 Grup Altres Activitats. Difusió 
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 S’ha fet un repàs del material que tenim de les anteriors campanyes. Hi ha taula, 
cadires, pancarta. Manca un tríptic amb contingut similar al de la pancarta. Es preparen 
fulls d’inscripció i per sol·licitar informació. Per a qualsevol activitat externa caldrà dema-
nar permisos. Els millors llocs son: 
 Dissabtes matí. Mercat del Ninot 
 Diumenge matí. Parc Joan Miró, Jardins Montserrat, Germanetes i Avinguda Roma. 
Es proposa començar després de Sant Jordi i fer-ho regularment als mateixos llocs, per-
què sigui un lloc referent per als veïns, que puguin saber on trobar-nos. 
 
1.4.- Compartir i valorar les actuacions fetes. 
 
 Es comenta el darrer recull de noticies distribuït, que encara no inclou el cas del 
regidor Garganté. S’informa del que es sap sobre els fets i es destaca que el punt més 
polèmic ara es la presència o no d’un policia en el moment de fer la declaració i visita 
amb el metge. Es comenta la necessitat per part del Ajuntament de tenir un interlocutor 
únic en els temes de seguretat , i la dificultat de donar sortida al conflicte amb mesures 
com per exemple un mercadillo per al manters els diumenges al matí, donat que qualse-
vol opció entra en conflicte amb els interessos d’altres col·lectius. 
Es comenta que aquest és un exemple dels conflictes sense solució clara amb els que els 
ciutadans i les institucions han d’aprendre a conviure i que aquest és un fet comú a totes 
les grans ciutats europees. 
També es parla del impacte que ha tingut la mesura d’apujar l’IBI al 2% de les propietats 
més cares de Barcelona, per reduir-lo al 20% més pobre, i lo correcte que és la mesura. 
 
 

2.- Temes de DEBAT 

S’ha parlat dels temes més rellevants al barri, que es preveu que tindran més impacte els 
propers mesos. Molts d’aquests temes estan impulsats per entitats de diferents configu-
racions al barri, i en moltes de les quals els activistes de BComú en formem part. Es des-
taquen, sota la forma d’associacions o plataformes: 
 Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra del Eixample 
 Assemblea 15M del barri 
 Recreant Cruïlles 
 Tancadaclinic 
 Diverses AMPA’s, Casals de joves, etc. 
No es parla del tramvia a la Diagonal, donat que l’anterior assemblea ja es va comentar. 
Els temes coberts, a partir d’una presentació molt detallada, són: 
 
 
2.1.- Germanetes. 
  
 El 28 d’Abril s’obre tota la part central, que exclou l’espai destinat a equipaments. 
Aquesta part serà permeable al ús del veïnat, amb diferents portes d’accés i porta també 
a l’espai autogestionat actualment. 
Entre els equipaments hi ha un institut, apartaments tutelats per a gent gran i un casal, 
habitatges socials i una escola bressol. L’objectiu és que part dels equipaments, com el 
pati de l’institut, el gimnàs i la biblioteca, es puguin utilitzar pels veïns el cap de setmana. 
Serà un dels canvis més importants al barri en aquesta legislatura, especialment si es 
combina amb la pacificació de Consell de Cant. 
El segon dissabte de cada mes, a Consell de cent es talla pel Mercat de Pagès i s’hi fan 
diverses activitats. 
2.2.- Superilles 
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 Hi ha hagut un debat municipal recent a l’Institut Ernest Lluch (aportacions al PAD). 
Ara es pot plantejar perquè hi ha un moment de canvi en el trànsit a la ciutat, degut per 
exemple a la xarxa ortogonal d’autobusos, a les noves línies de metro o al tramvia. Va 
passar el mateix quan es va poder eixamplar voreres de carrers centrals pel canvi que 
van representar les Rondes. Es començarà amb actuacions puntuals, com la peatonalit-
zació de trams de Consell de Cent. 
La vocalia d’urbanisme de la AAVV hi treballa activament i es reuneix el tercer dimecres 
de cada mes. 
 
2.3.- Oferta pública d’Ensenyament. 
 
 A la nostra Zona d’Escolarització (Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni) neixen 
cada any 1000 infants, però només hi ha 300 places escolars públiques. Es preveu cons-
truir una nova escola en barracons al cantó de l’Escola del Treball. L’objectiu es traslladar 
aquesta escola a les noves instal·lacions a la Model, i l’institut provisional a un edifici nou 
a Germanetes. 
 
2.4.- Barnaclínic i privatització de la sanitat. 
 
 La plataforma tancadaclinic és molt activa i la vocalia de Sanitat de la AAVV es 
reuneix cada dos divendres, amb un calendari encara no concretat. Molt suport de Gem-
ma Tarafa, comissionada de Salut de l’Ajuntament. Les reclamacions principals per de-
nunciar son: 
 Allargament de les llistes d’espera 
 Derivacions de pacients a hospitals privats. Sagrat Cor 
 Quiròfans tancats per la tarda 
 Incompatibilitats entre els metges que també treballen a Barnaclínic. Consideren 
deixar les instal·lacions públiques del Hospital Clínic per anar a espais, també públics de 
l’Escola Industrial? 
 
2.5.- Model 
 
 Potencialment molt espai per a ús públic, amb equipaments al edifici central i nou 
jardí. Façana del carrer Nicaragua per a edificar pisos i oficines. 
També lidera el tema la vocalia d’urbanisme de la AAVV i una plataforma ciutadana pel 
solar de la Model.  
El nivell d’ús de la presó és baix, uns 900 presos que podrien ser traslladats a les presons 
ja inaugurades. Potser aquest retràs s’utilitza per part de la Generalitat per forçar a 
l’Ajuntament a pagar la reforma. 
Diumenge 29 Maig al matí, festa reivindicativa al solar de Rosselló-Entença. 
  
 
    

3.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES: 
  
3.1- Dinar de Germanor dels grups de Sants i l’Eixample, organitzat per Sant Antoni a 
les 12:30 al Parc Joan Brossa de Montjuïc. Dades del esdeveniment: 
https://www.facebook.com/events/216186995419728/ 
 
3.2.- Diagnosi del barri. El document està penjat al Google Groups 
https://groups.google.com/forum/#!topic/esqeixencomu/Tpkokex5vlg 
 
3.3.- Jornades municipalistes. Divendres 16 i dissabte 17 

https://www.facebook.com/events/216186995419728/
https://groups.google.com/forum/#!topic/esqeixencomu/Tpkokex5vlg


 4 

https://barcelonaencomu.cat/ca/post/jornades-enfortir-els-bens-comuns-des-del-
municipalisme 
 
  
3.4.- Informacions coordinadora. 

 
El 21 i 22 abril està previst un ple municipal extraordinari per aprovar els pressu-

postos. Això podria obrir la porta la setmana següent a un pacte de govern al Ajuntament. 
En aquest cas en parlarem a la nostra reunió del dimarts 26, perquè s’hauria de votar.. 

Dissabte 28 maig, Festa 1er aniversari de la victòria de Barcelona en Comú a les 
municipals. Al matí debats i taules amb els regidors, per la tarda música i festa. 

Debat sobre Subjecte Polític català i elecció del nou Consell Polític queden pen-
dents de l’elecció del nou govern o convocatòria d’eleccions. 

A Sant Antoni hi ha un grup del projecte “Barris Refugi”. Es decideix recolzar-lo en 
lloc de crear-ne un altre. S’avisarà quan hi hagi convocatòria. 

  
 
- Recordatori sobre el nostre web (aprofitar-lo més i fer-lo córrer) per si hi ha pro-

postes a incorporar i millores a fer: 
http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/ 
S’hi expliquen amb detall molts dels temes coberts a la reunió. S’hi afegeix una explicació 
sobre la lluita contra BarnaClínic. 
   
 

La propera reunió és Dimarts 26 d’Abril a les 19h.  I a les 
18h30 per als que s’apuntin a algun dels Grups. 
 

https://barcelonaencomu.cat/ca/post/jornades-enfortir-els-bens-comuns-des-del-municipalisme
https://barcelonaencomu.cat/ca/post/jornades-enfortir-els-bens-comuns-des-del-municipalisme
http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/

