
 

        ACTA número 20 de 2016 (15 de noviembre 2016) 

          Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample 
 

 
Participants: 28 persones 
 
Dóna paraules: Rafaela Subías 
Recull notes i fa l'acta: Ramon Badia 
Hora: 19h 
 
ORDRE DEL DIA 

0- Aprovació de l'Acta de l'última reunió (4 d'novembre ) 

Se aprova l'acta 

1.Diverses informacions i propostes 

Informació de la Coordinadora General  

 

1.1 Aprovació de la proposta de plenari pel dia 19 de novembre, sobre la utilització d’un Fons 

Social i Solidari quantificat en 216.000 euros per promoure iniciatives socials, culturals i d’altres 

àmbits. Aquesta quantitat es distribuirà en tres apartats. A) Eixos temàtics B) Barris, subdividit en 

dos projectes per Districte C) Lluites i campanyes ciutadanes amb diversos objectius. 

1.2 Es valora el pacte amb el PSC i els seus aspectes positius i negatius; aquest pacte ha permès 

evitar la proposta d’una alternativa al govern actual de la ciutat. Malgrat això les crítiques es 

centren en la manca de comunicació entre els consellers i la Casa Gran. Es comenta la necessitat 

d’una major presència física de l’alcaldessa als tres districtes, ara en mans del PSC.    

1.3 S’estan donant els primer passos de cara a la constitució del nou Subjecte Polític. En aquest 

sentit s’han iniciat contactes amb diferents persones de tot Catalunya, reconegudes per la seva 

presència i com a referents de moviments socials i polítics, per tal de de donar suport al projecte. 

Aquest grup estaria format per un màxim de 70 persones. Es preveu un acte públic de 

presentació a mitjans de desembre que doni el tret de sortida. Durant els mesos de gener i febrer 

es debatrà en els diversos àmbits les línies principals del projecte. 

 

Informació de la  Comissió Territorial 

1.1 Davant la propera aprovació dels pressupostos es faran diversos actes públics als barris 

1.2 La comissió de relat demana que s’enviïn propostes per tal de difondre els pressupostos 

1.3 Verificacions; Degut a la quantitat de gent interessada en col-laborar amb BCNenComú 

però que no està verificada, amb els inconvenients que això comporta de cara a la seva presencia 

en espais de decisions, es demana la necessitat de la seva verificació. En aquest sentit la Web de 

BCNenComú obrirà una finestra nova, al mateix temps les assemblees de barri podran també 

verificar als interessats i interessades. 

1.4 En aquest moments hi ha uns 14000 inscrits a diferents nivells dels quals 1400 son 

considerats com activistes. En el nostre espai -Esquerra de l’Eixample- els considerats activistes 

som 52. 



 

1.5 Referent als plenaris es comenta que ni ha massa de seguits, encara que es reconeix que 

això és degut a la no existència, en aquest moments, d’un Consell Polític. Es demana un 

calendari pels futurs plenaris per tal de no solapar-ho amb les activitats dels barris. 

2.- Tema central a DEBAT :  

Els dos grans temes que en aquest moments centren els treballs de la nostra organització 
són; els pressupostos a nivell de Barcelona, i el camí cap a la constitució d’una organització a 
nivell de tot Catalunya. Els vents de canvi que hem anat vivint des de finals de l’any passat 
han anat canviant en un període on les opcions conservadores segueixen manant als centres 
de poder, tant a l’estat espanyol com a nivell internacional, és el cas de les eleccions als 
EE.UU. En la reunió d’avui hem debatut sobre el projecte a nivell de ciutat. 

  
     Torn de paraules. Es recullen algunes intervencions 

 

A nivell dels pressupostos es fa palesa la proposta de CiU per fer caure el govern de 

BCNenComú mitjançant la no aprovació dels pressupostos i la creació d’una nova “majoria. 

En aquest sentit és sorprenent l’actitud de ERC lligant la seva aprovació a l’actitud que 

prengui CSQP envers els pressupostos del la Generalitat, no tenint en compte que 

BCNenComú no hi participa en aquella coalició. Aquesta actitud es més inexplicable quan 

ERC ha aprovat els pressupostos i les ordenances fiscals amb anterioritat. 

La possibilitat de construir un govern alternatiu es veu fins i tot impossible degut als 

antagonismes polítics de les diferents organitzacions (CiU i ERC enfront de PP i C’s ), el cas 

de la CUP  queda al marge. Malgrat això,  també ha decidit no donar suport als pressupostos. 

Una majoria de dretes (CiU-PP-C’s) o una majoria independentista (CiU-ERC-CUP) tant sols 

donaria un màxim de 18 regidors i regidores enfront dels 21 necessaris per tombar al actual 

govern. 

Davant aquesta ofensiva que fa possible el que la comissió digui no a la tramitació dels 

pressupostos al plenari, sols queda la presentació d’una moció de confiança. Si aquesta es 

perd, l’oposició té un termini per presentar una candidatura que sigui acceptada per un mínim 

de 21 regidors i regidores. Si això no ho aconsegueixen i, com que no es poden celebrar unes 

noves eleccions fins al 2019 (degut a la llei electoral a l'àmbit municipal), els pressupostos 

presentats quedarien aprovats. 

Malgrat aquesta situació es veu la necessitat de seguir parlant amb les organitzacions més 

afins per desencallar les travetes posades i, a la vegada il·lusionar a la majoria de la població 

amb el nostre projecte, donant a conèixer el nostre pla de xoc social i altres mesures per 

millorar les condicions de vida dels habitants de la ostra ciutat. 

Diverses intervencions dels companys i companyes presents, ressalten inquietuds i propostes 

per tal de contrarestar la nostra situació minoritària davant els diferents mitjans de 

comunicació. Tot i això es demana tranquil·litat ja que portem poc temps d’experiència i a la 

vegada tenim moltes responsabilitats a les nostres espatlles: 

      La comunicació a la ciutadania es un tema molt important i hem d’aprofitar tots els   canals 

que tinguem al nostre abast per donar a conèixer les nostres propostes i tot allò que es perdrà 

en cas de que no siguin aprovats. Una campanya sobre aquest assumpte es veu 

imprescindible. 

      A nivell de barri, hem de sortir més al carrer per explicar el que estem fent ( CAP Manso, 

La Model, BarnaClínic, Germantes, Escoles Bressol). A la vegada,  també incloure temes que 

afecten a la ciutat en el seu conjunt (Tanatori municipal). Explicar el que fem als ciutadans i 

empoderar-los políticament. El nostre projecte sols te sentit amb la complicitat de la 

ciutadania. 



 

 La lluita per un nou model de ciutat i societat no depèn solament de BCN, hi ha més ciutats 

implicades, les ciutats del canvi. Es fa necessari actuacions conjuntes per tal de recavar 

suports i donar una imatge de que els nostres projectes “van en serio” i “ hem vingut per 

quedar-nos” 

 Mes implicació i presència en tots els actes públics que anem fen, ja que possiblement 

aniran també militants i simpatitzants d’altres formacions polítiques per rebatre les nostres 

propostes o criticar-les. En l’acte a Calàbria 66 va passar quelcom semblant. 

 Hi ha que millorar la política de comunicació tant a nivell exterior com interior, és a dir: és 

necessari un o una portaveu de BCNenComú tant a nivell d’organització com a nivell 

d’ajuntament i que això no caigui sols en l’Ada. A nivell intern es reclama la necessitat de 

rebre més sovint tot allò que l’ajuntament està fent. Millorar en aquest terreny ens donarà més 

eines per contrarestar moltes de les mentides o mitges veritats que es diuen sobre el que fem.   

 

3.- Coses que PODEM FER 

 

Abans de la trobada d'avui, s’ha fet el primer berenar-tertúlia sobre el tema de la mort digna amb 

la presencia del company Lluís que ens ha informat sobre tot el que hi ha que saber aquesta 

qüestió. S’han aclarit bastants de les dubtes que tenien els presents. Aquest ha estat un primer 

pas que convé repetir en el futur. 

   Es proposa per futurs berenars el tema dels desnonaments  amb la presència de Carme 

Méndez i un altre sobre el Programa Radar ( destinat a la gent gran que viu sola i amb pocs 

mitjans). 

Degut a l'èxit del primer sopar tertúlia es proposa un altre per després del pont de desembre 

amb algun/a responsable municipal. 

També es  veu necessari fer un gran acte a nivell de districte amb la presencia de l’Ada i a ser 

possible en un espai obert. 

La web que tenim està falta de noves informacions i articles. Important és que el nostre 

Conseller de Districte faci un article sobre la Rambla del barri (Consell de Cent). 

Hi ha que seguir obrint l'Àgora els dissabtes que hi ha Mercat de Pagès i, a la vegada,  

programar paradetes a diversos llocs del barri (Mercat del Ninot i espais públics). 

Fer un article per la nostra pàgina web que reculli tot el que s'ha fet a nivell municipal en 

aquests mesos: es van oferir 4 persones per treballar-ho coordinadament. 

 

4.- Agenda 

 

19 de novembre: Plenari a l’institut Quatre Camins al Poble Nou 

19 de novembre: Manifestació Unitària per uns Pressupostos Socials 

22 de novembre: Consell de Barri a les 19 h. a Urgell 145 (C. Cultural Teresa          

 Pàmies) 

23 de novembre: Reunió dels cinc grups de l’Eixample (s’informarà del lloc) es tindrà 

que escollir un representant a la Coordinadora 

26 de novembre i 10 de desembre Mercat de Pagès (farem paradeta i, com sempre,   

cal  gent) 

 

LA PROPERA  REUNIÓ SERÀ EL 29 DE NOVEMBRE                     


