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ACTA número 10 de 2016 (10 de maig)  
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 

 
Participants: 16 persones 
 
Dóna paraules: Rafaela Subías 
Recull notes i fa l'acta: Carmen Azcárate 
Hora: 19h 
 
0- S’aprova l'Acta de l'última reunió (número 10) 

1.Coses que PODEM FER 

1.1- Actes organitzats pel nostres grup de barri 

A) Valoració del primer sopar-tertúlia del divendres 6/05 amb la participació del diputat d’En 

Comú Podem, Marcelo Expósito. 

La comissió que ho va organitzar va rendir comptes: 37 assistents, 36 pagant, diners recollits 

288€, despeses totals 235,22€ (6,53€/persona), romanent 117,35€. Els que van aportar truites o 

altres viandes no ha volgut cobrar la seva despesa. Tothom està d’acord que és convenient tenint 

un romanent donat que el preu de 8€ és baix. Hi ha consens en felicitar la comissió per la bona 

organització, si bé es constata l’excés de menjar. 

Seguint el tema econòmic, es decideix crear una comissió de logística per organitzar la 

contribució les despeses del local “Àgora”. 

Quant a la valoració de l’acte hi va haver vàries intervencions que van coincidir en el bon clima de 

l’acte i la consolidació del nostre grup. Paraules clau que es van dir: amè, divertit, inesperat, clima 

de complicitat, agradable, sortir contents, ... 

Es veu forçat fer un altre sopar-tertúlia abans del 26/06 però després estaria bé reprendre els 

temes municipals i del barri. 

B) “Paradetes” al carrer. 

Aprofitant el Mercat del Pagès i la festa de la bici del dissabte 14/05 es proposa posar una taula 

petita davant del local en dos torns entre les 11 i les 14 hores. 

Primer torn: Carlos, Eugènia, Jaume. El Xavier obrirà el local. 

Segon torn: Iso, Elena, Mariano. El Xavier tancarà el local. 

Hi ha una proposta de posar una taula regularment en un lloc on passi molta gent del barri 

(mercat del Ninot p. ex.) i que ens vagin coneixent. Però ho deixem per més endavant. 

C) “Festa grossa de BeC” el 28/05 per celebrar el primer any de govern. Serà tot el dia al 

bosquet de l’estació del Nord. 

De moment els actes de la organització central: dos debats amb dos tinents d’alcalde cada un, 

una carpa de temes internacionals, cap a les 19 hores un acte curt amb presència d’Ada Colau i 

Xavier Doménech, després música. 

Hi haurà també 10 carpes, una per districte. L’Eixample té 5 barris que s’han de repartir l’espai i el 

temps. Hi ha una propera reunió territorial per organitzar la carpa de l’Eixample i es demanen 

idees tant relacionades amb la feina a BeC (full de benvinguda, desplegable, plano de Barcelona 

amb els districtes) com lúdiques. De moment s’ha proposat un pica-pica (pinxos i vi) i un plano de 

l’Eixample amb referències de les reivindicacions, aconseguides o no. 
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1.2- Actes importants al barri 

A) Festa reivindicativa per la recuperació de l’espai de la Model el 29/05 

27 entitats del barri ja han signat la plataforma ciutadana impulsada per l’Associació de Veïns de 

l’Esquerra de l’Eixample. És important reservar aquest matí per fer-hi acte de presència. S’enviarà 

informació i propaganda. 

B) Inauguració dels jardins d’Emma (Germanetes) 

S’obrirà aquest dissabte 14, amb el mercat de pagès. Hi ha una proposta de festa d’inauguració 

per l’11 de juny, amb el següent mercat de pagès, però és període de campanya electoral i no 

podrà ser. S’ha creat una “entitat d’entitats” que aglutinarà totes les interessades en desenvolupar 

una proposta de cogestió de l’espai. Signarà un conveni amb el districte, que col·laborarà 

econòmicament per tirar-ho endavant. Esperem que amb els canvis de regidors no en sortim 

perjudicats. S’haurà d’estar al cas.  

1.3- En el tema de valoració les actuacions de l’equip de govern es destaca la importància 

de l’acord sobre pressupostos. 

 

2.Temes de DEBAT 

2.1-Debat sobre la proposta de pacte a l’Ajuntament de Barcelona (hi ha plenari l’11/05) 

Informació: la votació “en línia” serà els 16, 17 i 18 de maig, al mateix temps que les votacions del 

PSC. 

El debat ha portat sobre diversos punts: 

- metodologia: es manifesta malestar pel fet que no s’ha conegut el document amb temps 

per preparar la discussió del plenari. Poc temps també entre presentació del document i 

votació. S’informa que el barri de Sants no assistirà al plenari com a protesta. 

- Situació de BeC: com a resposta a aquests malestar es destaca la pressió dels mitjans, 

dels focs creuats entre partits (ERC/PSC/Pressupostos). També es fa referència a la 

situació precària dels regidors (11/41) i el volum de feina al que han de fer front. 

- El pacte: hi ha confiança que no s’haurà cedit en els punts principals del programa de 

BeC. Però pactar amb el PSC no fa massa gràcia i neguiteja el tema Collboni com 

investigat per corrupció. 

- Preocupa també el tema del codi ètic però la opinió general és que no es pot imposar el de 

BeC als altres partits que tenen el seu propi codi. Si serà necessari tenir un codi ètic de 

l’ajuntament. 

- S’assenyala també la importància d’aquest acord per contrarestar les crítiques de sectaris i 

tancats que la dreta atribueix a BeC, i confirmar capacitat de pacte. 

 

2.2-Inici del debat sobre les eleccions generals del 26/06 

La valoració del pacte IU-Podemos que es fa a les intervencions mostra un optimisme general. Es 

senyalen coses diverses: és important que els inscrits a IU o Podemos votin, hi ha un cert perill 

d’una campanya per l’abstenció, la unitat de l’esquerra és il·lusionant, és un pacte transcendental 

i corregeix la falta de confluència a tot l’estat el 20D, importància de treure més vots que el PSOE, 

és positiva l’actitud oberta amb el PSOE (“comptem amb vosaltres”) i la proposta de candidatures 

conjuntes al Senat. 

Del tema 3- Diverses informacions i propostes només hi ha temps de fer la proposta d’escriure 

una crònica al web sobre el 1r. sopar-tertúlia. La reunió acaba a les 21 hores. 


