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ACTA núm. 09 de 2016 (26 d’abril)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
 

Participants: 25 persones  
Dóna paraules: Carlos Pallarol  
Recull notes i fa l'acta: Josep Garriga  
Hora: 19h  
 
0.- S'aprova l'Acta de l'última reunió. 
 S'aprova l'acta de l'anterior reunió sense cap modificació.  
 
1.- Coses que PODEM FER 
 
1.1.- Valoració de la nostra paradeta de "Sant Jordi" al Mercat del Ninot i previsió 
d'alguna altra propera sortida.  
Acords i opinions generals  
- Lloc no massa bo.  
- Principi poca gent després s'anima.  
- A la tarda tancament abrupta per la pluja.  
- Es recullen 166 euros per “ONG bombers” que rescata refugiats a Grècia.  
- S'aprova repetir l'experiència el dissabte dia 7 al Mercat del Ninot, banda carrer 
Casanova, de 10 a 13.30 h. J.G. demanarà el corresponent permís. 

o Es repetirà tema ONG Bombers amb els llibres solidaris  
o Seguir repartint material sobrant de Sant Jordi, punts de llibre, full del barri i 

material sobre pressupostos municipals.  
 

1.2. Compartir la informació sobre el sopar-tertúlia del divendres 6 d'abril a l'Àgora 
de l'Eixample, amb el nostre diputat al Congrés, Marcelo Expósito, per trobar-nos de 
forma distesa i poder compartir informació i opinions sobre l'actualitat política.  
Acords:  
- La comissió presenta un full informatiu per a repartir a les nostres llistes d'e-mails. Es 
concreten temes de menjar (hi ha unes compres planificades i es demanen voluntaris/es 
per a fer unes truites de patates). La disposició de les taules i l'horari; inici a les 20.30 
sopar fins 21.30 h i després tertúlia a tomba oberta.  
 
1.3.- Compartir i valorar breument les principals actuacions del nostre equip de 
govern en aquesta 2a quinzena d'abril, destacant les que més ens afecten al barri, 
per poder-les defensar i ajudar a difondre Temes comentats: 
- Es destaca la creació de noves escoles bressol, per comparació amb l'etapa anterior 
(augment de places + revertir “privatitzacions” + congelació de quotes i ajudes socials + 
hores de suport educatiu), i l’augment de contractació de personal per als serveis de 
l’ajuntament a la ciutadania (unes 1900 places).  
 
2. Temes de DEBAT  
 
2.1.- Informació i debat sobre la proposta de pacte a l'Ajuntament de Barcelona (hi 
haurà pròximament un Plenari obert a tot el registre de persones inscrites, on s'iniciarà 
una votació per a decidir entre tots i totes).  
- Es transforma en un punt d'informació sobre el terme dels pressupostos, sobre la 
negativa de la CUP a signar-los.  
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- Informació de la darrera coordinadora extraordinària del dilluns dia 25; explicant Plan A i 
Plan B sobre pressupostos. Plan A; es donen 15 dies per arribar a un acord amb CUP, si 
és així, es presenten al Plenari.  
- S'avança una petita informació sobre possible pactes de govern (que per la pròpia 
naturalesa es oral).  
- Es fa una bona valoració de la reacció del BComú sobre la campanya a xarxes i durant 
Sant Jordi sobre l'explicació de la necessitat d'aprovació dels pressupostos.  
 
2.2.- Recuperar i aprofundir la reflexió sobre la necessitat de crear un "nou subjecte 
polític" d'àmbit català.  
- Petita ronda d'opinions personals. S'està d'acord en preparar un debat monogràfic sobre 
aquesta qüestió un cop passades les eleccions generals. 
 
 
3. INFORMACIONS I PROPOSTES diverses:  
- Informacions de la Coordinadora i de la Territorial. Amb els diferents punts tractats, les 
persones que assisteixen als àmbits de coordinadora i territorial donem informació 
rellevant, de tota manera tothom ha rebut les corresponents actes.  
-S'acorda per la pròxima reunió del dia 10 incloure la discussió sobre diagnosi.  
Enllaç al doc  diagnosi territorial 
https://groups.google.com/forum/#!topic/esqeixencomu/Tpkokex5vlg 
  
Pròxima reunió dimarts dia 10 de maig a les 19 h a l'Àgora 

https://groups.google.com/forum/#!topic/esqeixencomu/Tpkokex5vlg

