
 

 

 

       ACTA número 21 de 2016 (29 de noviembre 2016) 
         Grup de BCNenComú  a l’Esquerra de l’Eixample 
 

 

 

Participants: +- 28 persones 
 

Dóna paraules: Carmen Rincon 

Recull notes i fa l'acta: Jose Manuel Robledo 

Hora: 19h 
 

ORDRE DEL DIA 

0- Aprovació de l'Acta de l'última reunió (19 d'novembre ) 

S’ aprova l'acta 

Es fa un recordatori del poeta Marcos Ana mort el pasat 24 de novembre. 

 

1.- Diverses INFORMACIONS I PROPOSTES breus (20m.): 
  
- Informació de la Coordinadora general i de la Comissió Territorial i, aquest cop, 
una intervenció de l’Enric Bárcena que ens demana presentar la nova feina "d'enllaç 
territorial: 
 

L’ objectiu és reforçar l’ estructura terriorial. Per la qual cosa: 

-S’ ha de garantir la continuitat del projecte 

- Les assemblees territorials han de tenir més força 

- S’ ha de reforçar la Coordinadoraa territorial 

Les línees d’ actuació seran: 

 - Un pla d’ acció territorial pel proper any 

 - Impulsar el rol del coordinador. 

 - Seguiment dels pactes amb el PSC. 

 - Una agenda territorial. 

 - Activisme a partir del Barris: rol de les Assemblees. 

 - Coordinar agendes de plenaris i barris. 

 - Relació amb els consellers de barris. 

 

Continua Enric Bárcena comentant el tema de les campanyes electorals i la 
campanya de pressupostos i considera que s’ han fet bé.  

També comenta que s’ haurien d’ identificar tres o quatre temes prioritaris als 
barris i li contesten que aquestos ja estan definitis: Germanetes, Superilles, 
Hospital Clínic, ensenyament públic i La Model 



També comenta que la Territorial s’ hauria de coordinar amb els Eixos. 

En resum, s’ haurien de dinamitzar els grups, imbrircar-los en la estructura 
organitzativa, amb els consellers i tenir una agenda propositiva de la territorial. 

També comenta sobre les repercusions internacionals de Barcelona en Comú als 
mitjans de comunicació i el fet que som un referent polític per altres paisos. 

De totes maneres, algú senyala que haurien d’ entrar en els diaris d’ àmbit propi 
per poder indicar la nostra pròpia visió que no es manifesta suficientment. 

 

Informació de la Coordinadora general 

Dos informacions i un debat: 

 1. Campanya de pressupostos 

         23 de desembre hi ha el ple en que es decideix. Hauríem de fer difícil  el 
no votar-lo a aquells que han manifestat no votar a favor. 

     30/11 Audiència pública: important estar present. 

     12/12 Tindrem material per posar en valor l’ acció de govern. 

     17/12 Acte públic de l’ alcaldessa Ada Colau 

     2. Avenços en el procés de constitució del nou subjecte polític: 

     Es confirma que a meitat de desembre es presentarà el nucli promotor per 
donar una imatge d’ unitat.(Roda de premsa) 

     Després de reis s’ iniciarà el debat polític (dos mesos) i confluirà en una 
assemblea de constitució al març. 

Es presentarà una WEB per seguir tot el procés. 

 3. Tema de debat: aprovació de les tarifes del transport públic 

     Hi han 540 milions de déficit amb un pla de finançament. Però, està 
augmentant el déficit. Malgrat això es proposa el congelament de les tarifes per 
l’ any 2017. Pels següents anys l’ Estat hauria de fer l’ aportació que feia abans. 

 Algú comenta la seva preocupació per plantejar el déficit quan està oberta una 
negociació amb els treballadors del transport públic i hi ha pendent la 
transparència dels sous dels directius de TMB. A més a més, la congelació de la 
circulació ha de lligar amb l’ augment del transport públic. 

Es manifesta també la preocupació per la xarxa ortogonal: hem d’ estar atents a 
les crítiques i hem d’ anar a la millora de la mobilitat.  

El primer trimestre del 17 serà un tema important per parlar. 

 

Campanya de Pressupostos (de la reunió de la Territorial) 

S’ ha pensat a fer un diari lúdic per repartir i prioritzant la versió impresa, amb 
una versió de passatemps per buscar l’ efecte sorpresa; preguntes i respostes, 
trobar les set diferències i 3 o 4 temes clau que possiblement serien: turisme-
habitatge, mobilitatcontaminació i ocupació. Es tancaria la maquetació el 05/12 i 
estaria llest el 12/12. El fil narratiu seria qui ha dit què i qui ha fet què de l’ estil 



diuen, diuen, diuen. La versió digital s’ acompanyarà d’ un vídeo amb el mateix 
estil.El diari es per posar en valor tota la filosofia i els grans projectes de Bcomú.  

A partir del 03/12 els barris podran posar taules al carrer per informar als 
ciutadans del que s’ ha fet fins ara amb els flyers penjats al drive de Bcomú 
(https://drive.google.com/drive/folders/0BxH3jLKwv2BIRks1VTc2cG5aQ1U). 

S’ està pensant també a fer un acte el 17/12 en format “contacte director amb 
l'alcaldessa”  a confirmar.  

El 22/12 abans de la moció de confiança s’ enviarà una newsletter per correu 
electrònic amb preguntes i respostes per les sobretaules de Nadal i poder explicar 
a la família i amics el que s’ ha fet des que som al govern municipal. 

 A partir del gener es desenvoluparà una eina digital i/o impresa amb el % 
d’ assoliment de les mesures a les que ens vam comprometre i les que estan 
quasi fetes, com passa en alguns districtes.  

Monogràfic de treball sexual pels dies 2 i 16 de desembre a Castillejos. 

Compartir idees d’ altres assemblees. 

Els consellers que vinguessin a les assemblees, nomenant una persona 
responsable per les assemblees amb els consellers. 

 

Comentaris a la informació de la territorial: 

El Diari que no sigui de moltes pàgines. 

Es pregunta si s´ha fet alguna proposta des de la territorial per al ple de 
pressupostos. Es contesta que no sembla convenient per contraproduent..  

Es fa una proposta de deixar un espai per districtes en la pàgina WEB: hem de dir 
el que hem fet a nivell de millora de les condicions socials.. 

 

2.- Tema central a DEBAT (60m.):  
 

- Valorar últim Consell de Barri, repassar la situació de les entitats i moviments socials 
de la zona, l'experiència pilot de Pressupost Participatiu i altres temes d'actualitat 
sobre la gestió municipal... per anar construint un "relat" compartit per poder 
recolzar el govern municipal davant el perill d'una moció de censura al no tenir 
recolzament per a l'aprovació del Pressupost 2017.  

 

-    Hem de  considerar com podem construir un relat i com podem millorar el que 
estem fent al barri. 

- Hem de valorar les entitats al nostre barri. 

- Hem de valorar els consells de barri. 

Es necesita que l’ Associació de veïns i veïnes es renovi amb més gent. 

També hem de participar en els sectors actius on es centra l’ activitat del barri, 
més enllà de l'AVVEE: Recreant Cruilles, Jardins d’ Emma, Mercat de Pages, 
Rambla de Barri, Jardins de Montserrat, Xarxa d’ AMPAS, Xarxa comercial… 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxH3jLKwv2BIRks1VTc2cG5aQ1U


Comentari sobre el barrer Consell de Barri 

 

La Regidora va arribar tard. I no va haver lideratge davant el tema. 

No es van proyectar plans que estaven fets. 

Necessitem més informació i treballar millor 

Rambla de Barri I Jardins d’ Emma hem d’ anar I saber que volem fer. Engrescar 
els veins amb el projecte de Consell de Cent per contrastar el projecte d’ Illa 
Verda.. 

No vam saber reaccionar respecte a la posició d’ un grup a favor de l’ Illa Verda. 

No hi havia famílies  i pofessors de l’ Institut. 

No hi havia una bona preparació de l’ equip de govern. Va haver una percepció 
de desinformació.  

Faltaven punts per defensar i pràcticament nomes van parlar de “ Germanetes”  

S’ hauria de reforçar el moviment veinal: escola de gestió, gestió d’ un espai 
públic. 

S’ està creant un sindicat de llogaters: convocatoria el 30/11 19 h. a Nou Baris 
Ateneu. 

Les obres a l’ espai de Germanetes es faran. Hem de reforçar actes reivindicatius 
per l’ Institut i l’ Escola Bressol i explicar perquè s’ ha assumit aquest projecte 

 

            3.- Coses que PODEM FER (30m.):  
 

3.1.- Seguir concretant el Pla d'activitats per aquest trimestre (proposta 
inicial a treballar): 
- Paradeta a la porta de l'Àgora el dissabte 10 de desembre, aprofitant Mercat 
de Pagès, nova Jornada formativa de l'ajuntament sobre la "Rambla de barri", 
un "Caga Tió" reivindicatiu de les AMPA, i paella popular. 
 
- Propera reunió d'aquest grup de barri el dimarts 13 de desembre. 
 
- "Sopar-tertúlia" el 15 de desembre amb Gemma Tarafa, Comissionada de 
Salut de l'Ajuntament de BCN. 
 
- Nou "Sopar-tertulia": parlar de la Model, Superilla, … amb Janet Sanz el 19 de 
Gener 

 
3.2.- 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. 
 
Bon pont i fins dimarts 13 de desembre!!! 

http://esquerraeixample.bcnencomu.cat/

