
ACTA número 22, 13 de desembre 2016
Grup de “BCNenComú” a l’Esquerra de l’Eixample

Participants: 20 persones
Modera: Carmen Azcárate
Recull notes i fa l'acta: Rafaela Subías
Hora: 19h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació de l'ACTA        S'aprova l'acta de l'última reunió del dimarts 29 de novembre..

1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES  
•Informació de la Coordinadora general: Hi han avenços en la formació del nou subjecte polític. El proper
dilluns, 19 hi haurà una roda de premsa per a la presentació del projecte. Hi seran al voltant de 80-90
persones, que conformen el grup impulsor i que pertanyen a tot el territori de Catalunya. També es presentarà
la web i es farà una crida a fer l'inscripció individual a aquest nou subjecte polític. (Es a dir, la gent que estava
inscrita a Barcelona en Comú s'ha de tornar a inscriure a aquest nou subjecte polític). De moment no tindrà
nom, però si un lema: “ Un país en Comú”. El dissabte, 21 de gener, es tornarà a fer un acte a Barcelona.
Aquest haurà de ser massiu i servirà per endegar el procés de debat. Es farà una convocatòria i un Manifest
què discutirem a la nostra Assemblea.
•Respecte el Codi ètic: s'aproven mesures de suport familiar a la conciliació per al grup de BenComú a
l'Ajuntament i es donen ajuts de 150€ per una criatura i 250 per dues.
•No hi va haver reunió de la Comissió Territorial.
•Es recorda que hem de pensar propostes per confeccionar la convocatòria del Fons d'Ajut Social per
recolzar projectes al barri. Es poden concedir dos projectes de 5.000€. (Aquest diners surten dels sous de la
gent nostra a l'Ajuntament, fruit del codi ètic).
Es recorda que haurien de ser projectes que no estiguessin vinculats a nosaltres, ni a objectius que ja
treballen les administracions públiques; tampoc no es tracta de fer caritat. S'apunten algunes idees en la línia
de projectes adreçats a empoderar col·lectius desfavorits com ara dones, joves o gent jubilada amb l'objectiu
de que s'autoorganitzin. De totes formes,  veiem la dificultat de que aquest grups que més ho necessiten
puguin presentar projectes.
Es parla de grups de llogaters, però aquesta opció es veu millor que es presenti a nivell de ciutat.
També s'informa que la gent que està impulsant la rambla del barri està intentant crear un grup de
capgrossos, però en aquest cas es veu un projecte massa lligat a nosaltres.
Es proposa demanar a Carme Méndez (tècnica municipal en gestió  de projectes socials, culturals i de barris 
a l’ Ajuntament de Barcelona) quines coses no es poden cobrir des de la seva àrea per tal d'afinar més la
convocatòria.

2.- Tema central a DEBAT
Amb la idea d'anar aprofundint en els temes sectorials amb els que estem compromesos a nivell de barri i
anar construint un "relat" compartit sobre la transformació que estem promovent, aquest cop es
presentarà un   informe sobre la situació de l'ensenyament al barri    i quins són els reptes principals.

Aquest punt l'exposa el Xavier Riu seguint l'esquema que va enviar prèviament:
Informació: En el Consorci d'Educació de Barcelona -l'objectiu del qual és millorar la gestió educativa i fer-la
més propera a la ciutadania- participa la Generalitat amb un 60% i l'Ajuntament amb un 40%.
 
S'ordena la informació al voltant de 7 punts:
1.Greu mancança de places a l'Ensenyament Públic
Cada any neixen 1.000 infants, però només s'ofereixen 300 places de P-3 i 240 de 1r d'ESO, sense comptar
el mòduls i els “bolets” (S'anomenen “bolets” les ampliacions de matrícula i creació de línies noves en un
centre que inicialment estava pensat només per dues línies. Això genera molts problemes ja que s'acaben
perdent espais per altres activitats com música, psicomotricitat, informàtica, etc.).  No hi ha prou oferta,  ni
comptant amb la concertada. Al Centre de Barcelona l'església té més oferta que la Generalitat i l'Ajuntament
juntes.
2.Les lluites han aconseguit millores
A l'època de la dictadura només hi havia 1 institut i 2 escoles i ½ . En els 35 anys de mandat de la
Generalitat, la lluita veïnal i del sector va aconseguir passar d'1 Escola Bressol pública a 4, de 2,5 escoles



d'Infantil i Primària a 6,5 i d'1 Institut de Secundària a 2,5
3.En aquest mandat es poden crear nous centres i acabar amb els “bolets”
L’objectiu és assolir una Escola Bressol a Germanetes, a la planta baixa dels habitatges de lloguer social, un
centre d'Infantil i Primària a la Model (actualment estan en mòduls prefabricats a la escola Industrial) i un
Institut a Germanetes (actualment en mòduls prefabricats a Calàbria/Consell de Cent).
El tema dels “bolets” acaba degradant l'escola pública. Hem d’aconseguir que no se’n obrin més.
4.Revisar les àrees de proximitat i el procés de preinscripció matriculació
Quan CiU va guanyar els dos poders, Generalitat i Ajuntament, va desmuntar les zones que hi havia abans
que contenien dos o tres centres públics i el mateix de concertats. Es va fer a demanda de la concertada ja
que l'ampliació de les zones  de matriculació  l'hi afavoria. S'hauria de revisar la zona de proximitat;
actualment  l'adjudicació d'una plaça pública s'acaba decidint en un sorteig i genera situacions absurdes.
També s'haurien de recuperar les Oficines Municipals d'Escolarització i fer públiques les dades de
matriculació dels centres concertats que no s'han tornat a publicar més. Ara s'ha de passar per cada centre
concertat i això afavoreix la selecció de l'alumnat per part d'aquests centres.
5.Cal revertir les retallades
El pressupost actual encara està per sota del què es gastava el 2010. Aquestes retallades, que les pateixen
més els que més ho necessiten, afecten els següents aspectes: supressió de la sisena hora a primària, l'aula
d'acollida per a l'alumnat nouvingut, les beques menjador, l'atenció a l'alumnat amb NEE (necessitats
educatives especials), als EAP (Equip d'Assessorament i atenció Psicopedagògica) i les subvencions a les
AMPES. 
6.S'ha de promoure la innovació i la qualitat
El pressupost destinat a formació del professorat s'ha reduït en un 90% i els Centres de Recursos
pedagògics estan per sota de mínims. Ara el professorat té més dificultats per formar-se o s'ho ha de pagar
de la seva butxaca.
Hi ha coses per incidir en la qualitat que pot desenvolupar l'Ajuntament, com per exemple implicar a altres
agents educatius (exemple Camí Amic); també es pot impulsar la cogestió d'una zona, impulsant el treball en
xarxa, compartint recursos, substitucions, etc.

A continuació es va obrir un debat. Es recullen a continuació algunes de les idees apuntades:
•L'Educació és un servei obligatori de proximitat i per tant s'ha de planificar en territoris petits o barris, com
ara antiga Esquerra de l'Eixample, Nova Esquerra de l'Eixample, Sant Antoni, etc. Actualment es fa segons la
modificació que va introduir el govern anterior, agafant zones més grans  la qual cosa afavoreix
l'ensenyament concertat i provoca situacions molt problemàtiques ja que es poden adjudicar centres molt
distants del domicili.
•La demanda de places a l'escola pública ha augmentat darrerament perquè ha augmentat el seu prestigi en
qualitat i valors,  per exemple en aspectes com la coeducació. A més la població s'ha anat allunyant de
l'església.
•Ja no es fan públiques les dades de la matriculació i en la planificació ens juguem molt. Ara no hi ha prou
amb les declaracions de principis perquè estem governant.
•Hi ha una política per part de l'escola concertada de seleccionar l'alumnat per motius econòmics o socials, la
qual cosa perverteix el suposat principi de llibertat d'elecció de centre per part de les famílies;  de fet són els
centres els que trien l'alumnat. Tot i que és il·legal, l'escola concertada continua cobrant a les famílies quotes
per diferents conceptes.
•S'haurien de començar a buscar llocs per ubicar mòduls prefabricats com a primer pas per la creació de
centres per poder seguir ampliant l’oferta pública.
•Hi haurà una batalla per demanar l'espai que s'allibera a l' Escola Industrial amb el trasllat d'una part dels
centres universitaris. Els edificis són propietat de la Diputació. Els mòduls del futur centre de la Model podrien
anar provisionalment allà ja que es trigarà molt a fer el centre nou, però hi ha una forta pressió per part de
Barnaclínic i Andreu Mas Colell per a destinar el centre a recerca mèdica i tecnològica. En aquest punt es
planteja que només endegant lluites es poden aconseguir les demandes i que les famílies hauríem de
pressionar, per exemple amb talls del tràfic al carrer Urgell o d'altres formes.
•Quan comencen les obres de l'institut de Germanetes, tindrem problemes; hem de treballar prèviament amb
les AMPES.

3.- Coses que PODEM FER:

3.1.- Seguir concretant el Pla d'activitats per a les properes setmanes (proposta inicial a treballar):
•Acte dimecres 14 sobre el Tramvia per la Diagonal a l'escola Ramon Llull (organitzen les AAVV de la
Dreta de l'Eixample, Sagrada Família i Fort Pienc).
•"Sopar-tertúlia" el 15 de desembre amb Gemma Tarafa, Comissionada de Salut de l'Ajuntament de BCN.



•Acte dissabte 17 de desembre a Plaça del Diamant amb l'Ada Colau i regidors i regidores
•"Metrada" el dimarts dia 20, a les 8 del matí amb el diari sobre l'acció de govern (abans del 23 que es
vota el Pressupost 2017 de l'ajuntament). Comentar el treball que estem fent sobre els temes del nostre barri.
Es munten dos punts per fer la metrada, un al metro d'Urgell i un altre al Clínic.
•Dimecres, 23 de desembre festa al nou local de Barcelona en Comú al carrer Marina, 131, a les 19h.
•Propera reunió del nostre grup de barri el dimarts 10 de gener.
•Muntar una paradeta a la porta de l'Àgora el dissabte 14 de gener, aprofitant el Mercat de Pagès, campanya
"Casa Nostra, Casa Vostra", nova Jornada formativa de l'ajuntament sobre la "Rambla de barri", paella
popular...
•Nou "Sopar-tertúlia" el 19 de gener amb Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat de l'Ajuntament de BCN.

Recordatori sobre el nostre web aprofitar-lo més i fer-lo córrer) i recollir propostes a incorporar i millores a
fer:

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/.

També sobre el nostre Facebook: Esquerra de l'Eixample en Comú i Twitter: @EsqEixEnComú


